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Pakeitimas 1829
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekvienas duomenų valdytojas ir
duomenų tvarkytojas, taip pat duomenų 
valdytojo atstovas, jei toks yra, saugo visų 
duomenų tvarkymo operacijų, už kurias yra 
atsakingas, dokumentus.

1. Kiekvienas duomenų valdytojas ir 
duomenų valdytojo atstovas, jei toks yra, 
saugo visų duomenų tvarkymo operacijų, 
už kurias yra atsakingas, dokumentus.

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant išvengti nustatyti didesnę ir iš esmės nereikalingą administracinę naštą, atsakomybė 
už dokumentų saugojimą turėtų būti taikoma tik vienam subjektui, t. y. duomenų valdytojui.

Pakeitimas 1830
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekvienas duomenų valdytojas ir 
duomenų tvarkytojas, taip pat duomenų 
valdytojo atstovas, jei toks yra, saugo visų 
duomenų tvarkymo operacijų, už kurias 
yra atsakingas, dokumentus.

1. Kiekvienas duomenų valdytojas ir 
duomenų tvarkytojas priežiūros institucijai 
paprašius turi galėti įrodyti, kad laikosi 
šio reglamento nuostatų.

Or. en

Pakeitimas 1831
Jan Mulder

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekvienas duomenų valdytojas ir 
duomenų tvarkytojas, taip pat duomenų 
valdytojo atstovas, jei toks yra, saugo visų
duomenų tvarkymo operacijų, už kurias 
yra atsakingas, dokumentus.

1. Kiekvienas duomenų valdytojas ir 
duomenų tvarkytojas, taip pat duomenų 
valdytojo atstovas, jei toks yra, saugo 
duomenų tvarkymo operacijų dokumentus,
jei šios operacijos kelia riziką, kaip 
nurodyta 33 straipsnio 2 dalyje, kad 
galėtų bet kada įrodyti, kad laikosi šio 
reglamento.

Or. en

Pakeitimas 1832
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekvienas duomenų valdytojas ir 
duomenų tvarkytojas, taip pat duomenų 
valdytojo atstovas, jei toks yra, saugo visų 
duomenų tvarkymo operacijų, už kurias yra 
atsakingas, dokumentus.

1. Kiekvienas duomenų valdytojas ir 
duomenų valdytojo atstovas, jei toks yra, 
saugo visų duomenų tvarkymo operacijų, 
už kurias yra atsakingas, dokumentus.

Or. en

Pakeitimas 1833
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekvienas duomenų valdytojas ir 
duomenų tvarkytojas, taip pat duomenų 
valdytojo atstovas, jei toks yra, saugo visų
duomenų tvarkymo operacijų, už kurias 
yra atsakingas, dokumentus.

1. Kiekvienas duomenų valdytojas ir 
duomenų tvarkytojas, taip pat duomenų 
valdytojo atstovas, jei toks yra, užtikrina, 
kad galės tinkamai informuoti to 
paprašiusias valdžios institucijas apie 
visas duomenų tvarkymo operacijas, už 
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kurias yra atsakingas.

Or. es

Pagrindimas

Aiškus ir universalus atskaitomybės principas turėtų būti nustatytas kaip bendroji taisyklė, 
t. y. kad duomenų valdytojai privalo visuomet užtikrinti, kad yra pasirengę tinkamai 
informuoti to paprašiusias valdžios institucijas apie visas duomenų tvarkymo operacijas.

Pakeitimas 1834
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekvienas duomenų valdytojas ir 
duomenų tvarkytojas, taip pat duomenų 
valdytojo atstovas, jei toks yra, saugo visų 
duomenų tvarkymo operacijų, už kurias
yra atsakingas, dokumentus.

1. Kiekvienas duomenų valdytojas saugo 
visų duomenų tvarkymo operacijų, už 
kurias jis atsakingas ir kurios kelia didelę 
grėsmę duomenų subjektų pagrindinėms 
teisėms, visų pirma teisei į privatumą, 
apžvalgą, pagal duomenų apsaugos 
poveikio vertinimo išvadą, kaip numatyta 
33 straipsnyje.

Or. en

Pagrindimas

The organisational size criterion (>250 employees) is not useful to differentiate between 
organisations with respect to the scope of this article. Instead, a risk-based approach in 
Article 28 would be better suited to achieve the goals of this Regulation, similar to the 
notification requirement of Article 18 of the current Directive, which this article replaces. The 
Directive allowed for the exemption of a wide range of processing categories, which do not 
pose a significant risk for the fundamental rights of the data subject. It is therefore consistent 
to allow also for a similar risk-based exemption with regard to the documentation 
requirements under Article 28 and to limit those to processing that pose a high degree of risk 
for the data subject. Although organisations with a high maturity level in compliance and risk 
management would consider the documentation of data processing sound risk management, 
requiring all organisations to document each and every form of data processing taking place 
in the organisation (from the main customer database down to the department birthday list) 
would place an excessive and disproportional burden on organisations, and would not be 
consistent with the statements of the Commission with regard to implementation cost. In order 
to determine a high degree of risk, reference is made to the privacy impact assessment of 



PE506.166v03-00 6/135 AM\929511LT.doc

LT

Article 33. When the privacy impact assessment indicates a high degree of risk, the 
documentation obligation is triggered.

Pakeitimas 1835
Nathalie Griesbeck

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekvienas duomenų valdytojas ir 
duomenų tvarkytojas, taip pat duomenų 
valdytojo atstovas, jei toks yra, saugo visų 
duomenų tvarkymo operacijų, už kurias yra 
atsakingas, dokumentus.

1. Kiekvienas duomenų valdytojas ir 
duomenų tvarkytojas, taip pat duomenų 
valdytojo atstovas, jei toks yra, saugo 
nuolat atnaujinamus visų duomenų 
tvarkymo operacijų, už kurias yra 
atsakingas, dokumentus.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama nustatyti veiksmingesnį dokumentų reikalavimą.

Pakeitimas 1836
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekvienas duomenų valdytojas ir 
duomenų tvarkytojas, taip pat duomenų 
valdytojo atstovas, jei toks yra, saugo visų
duomenų tvarkymo operacijų, už kurias 
yra atsakingas, dokumentus.

1. Kiekvienas duomenų valdytojas ir 
duomenų tvarkytojas, taip pat duomenų 
valdytojo atstovas, jei toks yra, saugo
pagrindinių duomenų tvarkymo
kategorijų, už kurias yra atsakingas, 
dokumentus.

Or. en

Pakeitimas 1837
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
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Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekvienas duomenų valdytojas ir 
duomenų tvarkytojas, taip pat duomenų 
valdytojo atstovas, jei toks yra, saugo visų 
duomenų tvarkymo operacijų, už kurias yra 
atsakingas, dokumentus.

1. Kiekvienas duomenų valdytojas ir 
duomenų valdytojo atstovas, jei toks yra, 
saugo visų duomenų tvarkymo operacijų, 
už kurias yra atsakingas, dokumentus.

Or. en

Pakeitimas 1838
Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekvienas duomenų valdytojas ir 
duomenų tvarkytojas, taip pat duomenų 
valdytojo atstovas, jei toks yra, saugo visų 
duomenų tvarkymo operacijų, už kurias yra 
atsakingas, dokumentus.

1. Kiekvienas duomenų valdytojas ir 
duomenų tvarkytojas, taip pat duomenų 
valdytojo atstovas, jei toks yra, saugo visų 
duomenų tvarkymo operacijų, už kurias yra 
atsakingas, dokumentus. Dokumentai 
nuolat atnaujinami.

Or. fr

Pakeitimas 1839
Timothy Kirkhope
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekvienas duomenų valdytojas ir 
duomenų tvarkytojas, taip pat duomenų 
valdytojo atstovas, jei toks yra, saugo visų 

1. Kiekvienas duomenų valdytojas ir 
duomenų tvarkytojas, taip pat duomenų 
valdytojo atstovas, jei toks yra, saugo 
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duomenų tvarkymo operacijų, už kurias yra 
atsakingas, dokumentus.

duomenų tvarkymo operacijų, už kurias yra 
atsakingas, dokumentus, susijusius su 
nagrinėjimo praktika, įskaitant kuriam 
tikslui atliekamas duomenų tvarkymas ir 
kuriam duomenų valdytojui.

Or. en

Pakeitimas 1840
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekvienas duomenų valdytojas ir 
duomenų tvarkytojas, taip pat duomenų 
valdytojo atstovas, jei toks yra, saugo visų 
duomenų tvarkymo operacijų, už kurias yra 
atsakingas, dokumentus.

1. Kiekvienas duomenų valdytojas ir 
duomenų valdytojo atstovas, jei toks yra, 
saugo visų duomenų tvarkymo operacijų, 
už kurias yra atsakingas, dokumentus.

Or. de

Pakeitimas 1841
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Nepažeidžiant kitų šio reglamento 
nuostatų, kiekvienas duomenų valdytojas 
ir duomenų tvarkytojas saugo duomenų 
perdavimo trečiajai šaliai ar tarptautinei 
organizacijai dokumentus, įskaitant tos 
trečiosios šalies ar tarptautinės 
organizacijos, organizacijos, įmonės, 
viešosios organizacijos ar atitinkamos 
kompetentingos valdžios institucijos 
tapatybės nustatymą, duomenų perdavimo 
teisinį pagrindą ir, 44 straipsnio 1 dalies 
h punkte nurodytais perdavimo atvejais, 
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dokumentus apie atitinkamas apsaugos 
priemones.

Or. en

Pakeitimas 1842
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Duomenų valdytojui numatyta 
prievolė netaikoma MVĮ, kurių vykdomas 
duomenų tvarkymas tėra pagalbinė prekių 
ir paslaugų pardavimo veiklos dalis. 
Pagalbinė veikla turėtų būti apibrėžta 
kaip verslo ar prekybos veikla, kuri nėra 
susijusi su pagrindine įmonės veikla. 
Palyginti su duomenų apsauga, duomenų 
tvarkymo veikla, kuri sudaro ne daugiau 
kaip 50 proc. įmonės apyvartos, laikoma 
papildoma.

Or. en

Pakeitimas 1843
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Dokumentuose nurodoma bent ši 
informacija:

Išbraukta.

a) duomenų valdytojo arba bet kurio 
bendro duomenų valdytojo arba duomenų 
tvarkytojo, taip pat atstovo, jei toks yra, 
vardas ir pavardė (pavadinimas) ir 
duomenys ryšiams;
b) duomenų apsaugos pareigūno, jei toks 
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yra, vardas ir pavardė ir duomenys 
ryšiams;
c) duomenų tvarkymo tikslai, įskaitant 
teisėtus duomenų valdytojo interesus, jei 
duomenų tvarkymas grindžiamas 
6 straipsnio 1 dalies f punktu;
d) duomenų subjektų kategorijų ir 
duomenų subjektų asmens duomenų 
kategorijų aprašymas;
e) asmens duomenų gavėjai ar jų 
kategorijos, įskaitant duomenų valdytojus, 
kuriems asmens duomenys atskleidžiami 
atsižvelgiant į teisėtą jų interesą;
f) jei taikoma, duomenų perdavimas į 
trečiąją šalį arba tarptautinei 
organizacijai, įskaitant tos trečiosios 
šalies arba tarptautinės organizacijos 
pavadinimą, ir tais atvejais, kai duomenys 
perduodami remiantis 44 straipsnio 
1 dalies h punktu, tinkamų apsaugos 
priemonių dokumentai;
g) bendra informacija apie skirtingų 
kategorijų duomenų ištrynimo terminus;
h) 22 straipsnio 3 dalyje nurodytų 
mechanizmų aprašymas.

Or. en

Pakeitimas 1844
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Dokumentuose nurodoma bent ši 
informacija:

2. Įmonės arba organizacijos, kuriose 
nėra duomenų apsaugos pareigūno arba 
pakankamo galiojančio sertifikavimo, 
taiko teisės aktuose nustatytą visų 
tvarkymo operacijų, už kurias jos atsako, 
dokumentų modelį. Šiuose dokumentuose 
nurodoma bent ši informacija:
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Or. es

Pakeitimas 1845
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Dokumentuose nurodoma bent ši
informacija:

2. Apžvalgoje nurodoma bent tokia
informacija:

Or. en

Pagrindimas

Duomenų valdytojo duomenys ryšiams yra žinomos duomenų valdytojui ir nėra svarbu juos 
įrašyti į dokumentus. Duomenų apsaugos pareigūno vardas ir pavardė (pavadinimas) yra 
žinomi duomenų valdytojui. Nustatant reikalavimą šią informaciją įrašyti į dokumentų 
tvarkymo dokumentus, duomenų valdytojui tektų nepagrįsta našta duomenų apsaugos 
pareigūno pasikeitimo atveju.

Pakeitimas 1846
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Dokumentuose nurodoma bent ši
informacija:

2. Dokumentuose nurodoma bent
14 straipsnyje išvardyta informacija.

a) duomenų valdytojo arba bet kurio 
bendro duomenų valdytojo arba duomenų 
tvarkytojo, taip pat atstovo, jei toks yra, 
vardas ir pavardė (pavadinimas) ir 
duomenys ryšiams;
b) duomenų apsaugos pareigūno, jei toks 
yra, vardas ir pavardė ir duomenys 
ryšiams;
c) duomenų tvarkymo tikslai, įskaitant 
teisėtus duomenų valdytojo interesus, jei 
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duomenų tvarkymas grindžiamas 
6 straipsnio 1 dalies f punktu;
d) duomenų subjektų kategorijų ir 
duomenų subjektų asmens duomenų 
kategorijų aprašymas;
e) asmens duomenų gavėjai ar jų 
kategorijos, įskaitant duomenų valdytojus, 
kuriems asmens duomenys atskleidžiami 
atsižvelgiant į teisėtą jų interesą;
f) jei taikoma, duomenų perdavimas į 
trečiąją šalį arba tarptautinei 
organizacijai, įskaitant tos trečiosios 
šalies arba tarptautinės organizacijos 
pavadinimą, ir tais atvejais, kai duomenys 
perduodami remiantis 44 straipsnio 
1 dalies h punktu, tinkamų apsaugos 
priemonių dokumentai;
g) bendra informacija apie skirtingų 
kategorijų duomenų ištrynimo terminus;
h) 22 straipsnio 3 dalyje nurodytų 
mechanizmų aprašymas.

Or. en

Pagrindimas

28 straipsnio, kuriame nurodyti dokumentacijos reikalavimai, turinys perkeliamas į 
14 straipsnį, kuriame išdėstytos teisės į informaciją. Siūlomą reglamentą galima supaprastinti 
sujungiant informavimą ir dokumentaciją, nes tai iš esmės dvi to paties medalio pusės. Taip 
duomenų valdytojams bus sumažinta administracinė našta, o asmenims bus lengviau suprasti 
savo teises ir jomis naudotis. Žr. su tuo susijusius 14 straipsnio pakeitimus.

Pakeitimas 1847
Timothy Kirkhope
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Dokumentuose nurodoma bent ši 
informacija:

2. Dokumentuose turėtų būti nurodoma 
bent ši informacija:
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Or. en

Pakeitimas 1848
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Dokumentuose nurodoma bent ši 
informacija:

2. Šiuose dokumentuose nurodoma ši 
informacija:

Or. en

Pakeitimas 1849
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) duomenų valdytojo arba bet kurio 
bendro duomenų valdytojo arba duomenų 
tvarkytojo, taip pat atstovo, jei toks yra, 
vardas ir pavardė (pavadinimas) ir 
duomenys ryšiams;

a) duomenų valdytojo ir atstovo, jei toks 
yra, vardas ir pavardė (pavadinimas) ir 
duomenys ryšiams;

Or. en

Pakeitimas 1850
Stanimir Ilchev

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) duomenų valdytojo arba bet kurio 
bendro duomenų valdytojo arba duomenų
tvarkytojo, taip pat atstovo, jei toks yra,

a) duomenų tvarkytojo vardas ir pavardė
(pavadinimas) ir duomenys ryšiams;
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vardas ir pavardė (pavadinimas) ir 
duomenys ryšiams;

Or. de

Pakeitimas 1851
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) duomenų apsaugos pareigūno, jei toks 
yra, vardas ir pavardė ir duomenys 
ryšiams;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Duomenų valdytojo duomenys ryšiams yra žinomi duomenų valdytojui ir nėra svarbu juos 
įrašyti į dokumentus. Duomenų apsaugos pareigūno vardas ir pavardė (pavadinimas) yra 
žinomi duomenų valdytojui. Nustatant reikalavimą šią informaciją įrašyti į dokumentų 
tvarkymo dokumentus, duomenų valdytojui tektų nepagrįsta našta duomenų apsaugos 
pareigūno pasikeitimo atveju.

Pakeitimas 1852
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) duomenų apsaugos pareigūno, jei toks 
yra, vardas ir pavardė ir duomenys 
ryšiams;

Išbraukta.

Or. es



AM\929511LT.doc 15/135 PE506.166v03-00

LT

Pakeitimas 1853
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) duomenų apsaugos pareigūno, jei toks 
yra, vardas ir pavardė ir duomenys 
ryšiams;

b) duomenų apsaugos organizacijos ar 
duomenų apsaugos pareigūno, jei toks yra, 
vardas ir pavardė (pavadinimas) ir 
duomenys ryšiams;

Or. en

Pakeitimas 1854
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) duomenų tvarkymo tikslai, įskaitant 
teisėtus duomenų valdytojo interesus, jei 
duomenų tvarkymas grindžiamas 
6 straipsnio 1 dalies f punktu;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1855
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) duomenų tvarkymo tikslai, įskaitant 
teisėtus duomenų valdytojo interesus, jei 
duomenų tvarkymas grindžiamas 
6 straipsnio 1 dalies f punktu;

c) bendri duomenų tvarkymo tikslai;

Or. en



PE506.166v03-00 16/135 AM\929511LT.doc

LT

Pakeitimas 1856
Stanimir Ilchev

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) duomenų tvarkymo tikslai, įskaitant 
teisėtus duomenų valdytojo interesus, jei 
duomenų tvarkymas grindžiamas 
6 straipsnio 1 dalies f punktu;

c) informacija pagal 14 straipsnio 1 dalį, 
jei duomenų tvarkytojas veikia tiesiogiai 
už operaciją atsakingo duomenų valdytojo
vardu;

Or. de

Pakeitimas 1857
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) duomenų subjektų kategorijų ir 
duomenų subjektų asmens duomenų 
kategorijų aprašymas;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1858
Stanimir Ilchev

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) duomenų subjektų kategorijų ir 
duomenų subjektų asmens duomenų 
kategorijų aprašymas;

d) informacija pagal 14 straipsnio 2 dalį, 
jei duomenų tvarkytojas veikia 
netiesiogiai už operaciją atsakingo 
duomenų valdytojo vardu;



AM\929511LT.doc 17/135 PE506.166v03-00

LT

Or. de

Pakeitimas 1859
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) asmens duomenų gavėjai ar jų 
kategorijos, įskaitant duomenų valdytojus, 
kuriems asmens duomenys atskleidžiami 
atsižvelgiant į teisėtą jų interesą;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1860
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) asmens duomenų gavėjai ar jų 
kategorijos, įskaitant duomenų valdytojus, 
kuriems asmens duomenys atskleidžiami 
atsižvelgiant į teisėtą jų interesą;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1861
Stanimir Ilchev

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) asmens duomenų gavėjai ar jų 
kategorijos, įskaitant duomenų valdytojus, 

Išbraukta.
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kuriems asmens duomenys atskleidžiami 
atsižvelgiant į teisėtą jų interesą;

Or. de

Pagrindimas

Nereikalinga dėl pirmiau pateiktos nuostatos.

Pakeitimas 1862
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) asmens duomenų gavėjai ar jų 
kategorijos, įskaitant duomenų valdytojus, 
kuriems asmens duomenys atskleidžiami 
atsižvelgiant į teisėtą jų interesą;

e) asmens duomenų gavėjai, įskaitant 
duomenų valdytojus, kuriems asmens 
duomenys atskleidžiami atsižvelgiant į 
teisėtą jų interesą;

Or. en

Pakeitimas 1863
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) jei taikoma, duomenų perdavimas į 
trečiąją šalį arba tarptautinei 
organizacijai, įskaitant tos trečiosios 
šalies arba tarptautinės organizacijos 
pavadinimą, ir tais atvejais, kai duomenys 
perduodami remiantis 44 straipsnio 
1 dalies h punktu, tinkamų apsaugos 
priemonių dokumentai;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 1864
Stanimir Ilchev

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) jei taikoma, duomenų perdavimas į 
trečiąją šalį arba tarptautinei 
organizacijai, įskaitant tos trečiosios 
šalies arba tarptautinės organizacijos 
pavadinimą, ir tais atvejais, kai duomenys 
perduodami remiantis 44 straipsnio 
1 dalies h punktu, tinkamų apsaugos 
priemonių dokumentai;

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Nereikalinga dėl pirmiau pateiktos nuostatos.

Pakeitimas 1865
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) jei taikoma, duomenų perdavimas į 
trečiąją šalį arba tarptautinei organizacijai,
įskaitant tos trečiosios šalies arba 
tarptautinės organizacijos pavadinimą, ir 
tais atvejais, kai duomenys perduodami 
remiantis 44 straipsnio 1 dalies h punktu,
tinkamų apsaugos priemonių dokumentai;

f) jei taikoma, asmens duomenų 
perdavimas į trečiąją šalį arba tarptautinei 
organizacijai, ir tais atvejais, kai duomenys 
perduodami remiantis 44 straipsnio 1 dalies 
h punktu, nuoroda į taikomas apsaugos
priemones;

Or. en

Pakeitimas 1866
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) bendra informacija apie skirtingų 
kategorijų duomenų ištrynimo terminus;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1867
Stanimir Ilchev

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) bendra informacija apie skirtingų 
kategorijų duomenų ištrynimo terminus;

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Nereikalinga dėl pirmiau pateiktos nuostatos.

Pakeitimas 1868
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalies g punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) bendra informacija apie skirtingų 
kategorijų duomenų ištrynimo terminus;

g) bendra informacija apie skirtingų 
kategorijų duomenų ištrynimo terminus ar 
jiems taikomą duomenų išsaugojimo 
politiką;

Or. en
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Pakeitimas 1869
Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) bendra informacija apie skirtingų 
kategorijų duomenų ištrynimo terminus;

g) bendra informacija apie skirtingų 
kategorijų duomenų ištrynimo ar 
archyvavimo terminus;

Or. fr

Pagrindimas

Prancūzijos aukščiausiosios notarų tarybos siūlomas pakeitimas: dokumentuose, kuriuos turi 
saugoti duomenų valdytojai, turi būti nurodyta įvairi informacija (28 straipsnis). Tačiau kai 
kurių kategorijų informacija neturi būti ištrinta, bet archyvuojama. Pasiūlyme dėl reglamento 
ši galimybė neminima. Dokumentų taisyklėse turėtų būti atskirti ištrynimo terminai ir 
archyvavimo terminai.

Pakeitimas 1870
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) bendra informacija apie skirtingų 
kategorijų duomenų ištrynimo terminus;

g) bendra informacija apie skirtingų 
kategorijų duomenų ištrynimo terminus, jei 
įmanoma;

Or. es

Pagrindimas

Reikia šiek tiek lankstumo, nes daugelio dokumentų tvarkymo operacijų atveju šie duomenys 
negali būti teikiami arba gali būti pateikta tik apytikrė idėja.

Pakeitimas 1871
Hélène Flautre
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Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) bendra informacija apie skirtingų 
kategorijų duomenų ištrynimo terminus;

g) bendra informacija apie skirtingų 
kategorijų duomenų ištrynimo ir 
išsaugojimo terminus;

Or. fr

Pakeitimas 1872
Axel Voss

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) jeigu duomenų tvarkytojas tvarko 
asmens duomenis trečiojoje šalyje –
bendra informacija apie nacionalinius 
teisinius įpareigojimus trečiojoje šalyje;

Or. en

Pagrindimas

Jeigu trečiosios šalies įstatymuose numatytu nacionaliniu įpareigojimu suinteresuotas 
duomenų subjektas.

Pakeitimas 1873
Stanimir Ilchev

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) 22 straipsnio 3 dalyje nurodytų 
mechanizmų aprašymas.

Išbraukta.

Or. de
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Pagrindimas

Nereikalinga dėl pirmiau pateiktos nuostatos.

Pakeitimas 1874
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) 22 straipsnio 3 dalyje nurodytų 
mechanizmų aprašymas.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1875
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) 22 straipsnio 3 dalyje nurodytų 
mechanizmų aprašymas.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1876
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Priežiūros institucijos prašymu 
duomenų valdytojas ir duomenų 
tvarkytojas, taip pat duomenų valdytojo 
atstovas, jei toks yra, pateikia jai 

Išbraukta.
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dokumentus.

Or. en

Pakeitimas 1877
Stanimir Ilchev

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Priežiūros institucijos prašymu 
duomenų valdytojas ir duomenų 
tvarkytojas, taip pat duomenų valdytojo 
atstovas, jei toks yra, pateikia jai 
dokumentus.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Perkelta į 29 straipsnio 3 dalį.

Pakeitimas 1878
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Priežiūros institucijos prašymu duomenų 
valdytojas ir duomenų tvarkytojas, taip pat 
duomenų valdytojo atstovas, jei toks yra, 
pateikia jai dokumentus.

3. Duomenų subjekto ir priežiūros 
institucijos prašymu duomenų valdytojas ir 
duomenų tvarkytojas, taip pat duomenų 
valdytojo atstovas, jei toks yra, pateikia jai 
dokumentus.

Or. en

Pakeitimas 1879
Philippe Juvin
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Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Priežiūros institucijos prašymu duomenų 
valdytojas ir duomenų tvarkytojas, taip pat
duomenų valdytojo atstovas, jei toks yra, 
pateikia jai dokumentus.

3. Priežiūros institucijos prašymu duomenų 
valdytojas ir duomenų valdytojo atstovas, 
jei toks yra, pateikia jai dokumentus.

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant išvengti nustatyti didesnę ir iš esmės nereikalingą administracinę naštą, atsakomybė 
už dokumentų saugojimą turėtų būti taikoma tik vienam subjektui, t. y. duomenų valdytojui.

Pakeitimas 1880
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Priežiūros institucijos prašymu duomenų 
valdytojas ir duomenų tvarkytojas, taip pat 
duomenų valdytojo atstovas, jei toks yra, 
pateikia jai dokumentus.

3. Priežiūros institucijos prašymu duomenų 
valdytojas arba duomenų valdytojo 
atstovas, jei toks yra, pateikia jai 
dokumentus.

Or. en

Pagrindimas

Visais atvejais duomenų valdytojas turėtų pateikti dokumentus priežiūros institucijai.
Atitinkama duomenų tvarkytojo pareiga siūloma 26 straipsnyje.

Pakeitimas 1881
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Priežiūros institucijos prašymu duomenų 
valdytojas ir duomenų tvarkytojas, taip pat
duomenų valdytojo atstovas, jei toks yra, 
pateikia jai dokumentus.

3. Priežiūros institucijos prašymu duomenų 
valdytojas ir duomenų valdytojo atstovas, 
jei toks yra, pateikia jai dokumentus.

Or. en

Pakeitimas 1882
Timothy Kirkhope
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Priežiūros institucijos prašymu duomenų 
valdytojas ir duomenų tvarkytojas, taip pat 
duomenų valdytojo atstovas, jei toks yra, 
pateikia jai dokumentus.

3. Priežiūros institucijos prašymu duomenų 
valdytojas ir duomenų tvarkytojas, taip pat 
duomenų valdytojo atstovas, jei toks yra, 
pateikia jai dokumentus. Vis dėl to, tokią 
pačią svarbą ir dėmesį reikėtų skirti gerai 
praktikai ir reikalavimų laikymuisi, ne tik 
dokumentų surašymui.

Or. en

Pakeitimas 1883
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Priežiūros institucijos prašymu duomenų 
valdytojas ir duomenų tvarkytojas, taip pat
duomenų valdytojo atstovas, jei toks yra, 
pateikia jai dokumentus.

3. Priežiūros institucijos prašymu duomenų 
valdytojas ir duomenų valdytojo atstovas, 
jei toks yra, pateikia jai dokumentus.

Or. en
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Pakeitimas 1884
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Renate Sommer, Wim van de 
Camp, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Priežiūros institucijos prašymu duomenų 
valdytojas ir duomenų tvarkytojas, taip pat
duomenų valdytojo atstovas, jei toks yra, 
pateikia jai dokumentus.

3. Priežiūros institucijos prašymu duomenų 
valdytojas ir duomenų valdytojo atstovas, 
jei toks yra, pateikia jai dokumentus.

Or. en

Pakeitimas 1885
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Įmonių grupės atveju, kai kiekvienas 
įmonės grupės duomenų valdytojas 
atlieka iš esmės to paties tipo duomenų 
tvarkymo operaciją, grupės lygmeniu 
laikomas tik vienas dokumentų rinkinys.

Or. en

Pakeitimas 1886
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Jeigu duomenų valdytojas įtraukia 
duomenų tvarkytoją, duomenų valdytojas 
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atsakingas už 28 straipsnio 1 dalyje 
nurodytų dokumentų saugojimą ir gali 
reikalauti duomenų tvarkytojo suteikti 
pagalbą renkant informaciją.

Or. en

Pakeitimas 1887
Stanimir Ilchev

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 1 ir 2 dalyse nurodytos pareigos 
netaikomos šiems duomenų valdytojams ir 
duomenų tvarkytojams:

4. 1 ir 2 dalyse nurodytos pareigos
netaikomos komercinio intereso 
neturinčiam asmens duomenis 
tvarkančiam fiziniam asmeniui.

a) komercinio intereso neturinčiam 
asmens duomenis tvarkančiam fiziniam 
asmeniui; arba
b) įmonei arba organizacijai, kurioje yra 
mažiau kaip 250 darbuotojų ir kuriai 
asmens duomenų tvarkymas tėra 
pagalbinė pagrindinės veiklos dalis.

Or. de

Pakeitimas 1888
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 1 ir 2 dalyse nurodytos pareigos 
netaikomos šiems duomenų valdytojams ir 
duomenų tvarkytojams:

4. 1 ir 2 dalyse nurodyta pareiga 
netaikoma komercinio intereso 
neturinčiam asmens duomenis tvarkančiam 
fiziniam asmeniui.

a) komercinio intereso neturinčiam asmens 
duomenis tvarkančiam fiziniam asmeniui; 
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arba
b) įmonei arba organizacijai, kurioje yra 
mažiau kaip 250 darbuotojų ir kuriai 
asmens duomenų tvarkymas tėra 
pagalbinė pagrindinės veiklos dalis.

Or. en

Pakeitimas 1889
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 1 ir 2 dalyse nurodytos pareigos 
netaikomos šiems duomenų valdytojams ir 
duomenų tvarkytojams:

4. 1 ir 2 dalyse nurodytos pareigos 
netaikomos komercinio intereso 
neturintiems asmens duomenis 
tvarkantiems fiziniams asmenims.

a) komercinio intereso neturinčiam 
asmens duomenis tvarkančiam fiziniam 
asmeniui; arba
b) įmonei arba organizacijai, kurioje yra 
mažiau kaip 250 darbuotojų ir kuriai 
asmens duomenų tvarkymas tėra 
pagalbinė pagrindinės veiklos dalis.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi dydis neaktualus, 28 straipsnio 4 dalies b punktas gali būti išbrauktas.

Pakeitimas 1890
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 1 ir 2 dalyse nurodytos pareigos 4. 1 ir 2 dalyse nurodytos pareigos 
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netaikomos šiems duomenų valdytojams ir 
duomenų tvarkytojams:

netaikomos komercinio intereso 
neturinčiam asmens duomenis 
tvarkančiam fiziniam asmeniui.

a) komercinio intereso neturinčiam 
asmens duomenis tvarkančiam fiziniam 
asmeniui; arba
b) įmonei arba organizacijai, kurioje yra 
mažiau kaip 250 darbuotojų ir kuriai 
asmens duomenų tvarkymas tėra 
pagalbinė pagrindinės veiklos dalis.

Or. en

Pakeitimas 1891
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 1 ir 2 dalyse nurodytos pareigos 
netaikomos šiems duomenų valdytojams ir 
duomenų tvarkytojams:

4. 1 ir 2 dalyse nurodytos pareigos 
netaikomos šiems duomenų valdytojams:

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant išvengti nustatyti didesnę ir iš esmės nereikalingą administracinę naštą, atsakomybė 
už dokumentų saugojimą turėtų būti taikoma tik vienam subjektui, t. y. duomenų valdytojui.

Pakeitimas 1892
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 1 ir 2 dalyse nurodytos pareigos 
netaikomos šiems duomenų valdytojams ir 
duomenų tvarkytojams:

4. 1, 2 ir 3 dalyse nurodytos pareigos 
netaikomos šiems duomenų valdytojams ir 
duomenų tvarkytojams:
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Or. en

Pakeitimas 1893
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 1 ir 2 dalyse nurodytos pareigos 
netaikomos šiems duomenų valdytojams ir 
duomenų tvarkytojams:

4. 2 dalyje nurodytos pareigos netaikomos 
šiems duomenų valdytojams ir duomenų 
tvarkytojams:

Or. es

Pakeitimas 1894
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 1 ir 2 dalyse nurodytos pareigos 
netaikomos šiems duomenų valdytojams ir 
duomenų tvarkytojams:

4. 1 ir 2 dalyse nurodytos pareigos 
netaikomos šiems duomenų valdytojams:

Or. en

Pakeitimas 1895
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 1 ir 2 dalyse nurodytos pareigos 
netaikomos šiems duomenų valdytojams ir 
duomenų tvarkytojams:

4. 1 ir 2 dalyse nurodytos pareigos 
netaikomos šiems duomenų valdytojams:
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Or. en

Pakeitimas 1896
Timothy Kirkhope
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) komercinio intereso neturinčiam 
asmens duomenis tvarkančiam fiziniam 
asmeniui; arba

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1897
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) komercinio intereso neturinčiam asmens 
duomenis tvarkančiam fiziniam asmeniui; 
arba

a) komercinio intereso neturinčiam asmens 
duomenis tvarkančiam fiziniam asmeniui, 
nebent su asmens duomenimis gali 
susipažinti labai daug asmenų arba 
tvarkomas didelis kiekis asmens duomenų 
apie asmens subjektus, arba jie 
suderinami ar sujungiami su kitais 
asmens duomenimis;

Or. en

Pakeitimas 1898
Nils Torvalds

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 4 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) įmonei arba organizacijai, kurioje yra 
mažiau kaip 250 darbuotojų ir kuriai 
asmens duomenų tvarkymas tėra 
pagalbinė pagrindinės veiklos dalis.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1899
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) įmonei arba organizacijai, kurioje yra 
mažiau kaip 250 darbuotojų ir kuriai 
asmens duomenų tvarkymas tėra 
pagalbinė pagrindinės veiklos dalis.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1900
Claude Moraes, Glenis Willmott

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) įmonei arba organizacijai, kurioje yra 
mažiau kaip 250 darbuotojų ir kuriai 
asmens duomenų tvarkymas tėra pagalbinė 
pagrindinės veiklos dalis.

b) įmonei arba organizacijai, kurioje yra 
mažiau kaip 250 darbuotojų ir kuriai 
asmens duomenų tvarkymas tėra pagalbinė 
pagrindinės veiklos dalis, nebent įmonė 
arba organizacija tvarko tam tikrų 
kategorijų neskelbtinus asmens duomenis, 
kaip apibrėžta 9 straipsnio 1 dalyje.

Or. en
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Pagrindimas

Išsamūs reikalavimai dėl dokumentų nustatyti tikriausiai siekiant padidinti duomenų 
privatumą. Iš pasiūlymų matyti, kad šie reikalavimai nebūtų taikomi pagal 28 straipsnio 
4 dalies b punktą apibrėžtoms organizacijoms. Neturėtų būti nustatoma mažesnė apsauga 
remiantis įmonės darbuotojų skaičiumi, kai duomenų tvarkymas susijęs su duomenimis, pagal 
9 straipsnio 1 dalį priskirtais neskelbtiniems duomenims.

Pakeitimas 1901
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) įmonei arba organizacijai, kurioje yra 
mažiau kaip 250 darbuotojų ir kuriai 
asmens duomenų tvarkymas tėra pagalbinė 
pagrindinės veiklos dalis.

b) įmonei arba organizacijai, kuriai asmens 
duomenų tvarkymas tėra pagalbinė 
pagrindinės veiklos dalis.

Or. en

Pagrindimas

Apribojimu 250-čia darbuotojų darbdaviams taikomos nevienodos sąlygos, juo 
diskriminuojamos didesnės įmonės ir jis yra visiškai nereikalingas siekiant nustatyto tikslo.
Darbuotojų skaičius yra nesusijęs su asmens duomenų, kuriuos saugo organizacija, kiekiu ar 
tipu. Smulki organizacija, turinti tik keletą darbuotojų, gali kontroliuoti didžiulį deleguotų 
asmens duomenų kiekį ir atvirkščiai. Be to, ši riba nėra visapusiškai lengvai interpretuojama.

Pakeitimas 1902
Timothy Kirkhope
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) įmonei arba organizacijai, kurioje yra 
mažiau kaip 250 darbuotojų ir kuriai 
asmens duomenų tvarkymas tėra pagalbinė
pagrindinės veiklos dalis.

b) įmonei arba organizacijai, kurioje yra 
mažiau kaip 500 darbuotojų ir kuriai 
asmens duomenų tvarkymas tėra pagalbinė 
pagrindinės veiklos dalis.
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Or. en

Pakeitimas 1903
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) įmonei arba organizacijai, kurioje yra 
mažiau kaip 250 darbuotojų ir kuriai 
asmens duomenų tvarkymas tėra pagalbinė 
pagrindinės veiklos dalis.

b) įmonei arba organizacijai, kurioje yra 
mažiau kaip 50 darbuotojų ir kuriai asmens 
duomenų, susijusių su mažiau nei 
250 duomenų subjektų, tvarkymas tėra 
pagalbinė pagrindinės veiklos dalis.

Or. de

Pakeitimas 1904
Nils Torvalds

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 1 dalyje nurodytų 
dokumentų kriterijus ir reikalavimus, visų 
pirma siekiant atsižvelgti į duomenų 
valdytojo ir duomenų tvarkytojo, taip pat 
duomenų valdytojo atstovo, jei toks yra, 
atsakomybę.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1905
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 1 dalyje nurodytų 
dokumentų kriterijus ir reikalavimus, visų 
pirma siekiant atsižvelgti į duomenų 
valdytojo ir duomenų tvarkytojo, taip pat 
duomenų valdytojo atstovo, jei toks yra, 
atsakomybę.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1906
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 1 dalyje nurodytų 
dokumentų kriterijus ir reikalavimus, visų 
pirma siekiant atsižvelgti į duomenų 
valdytojo ir duomenų tvarkytojo, taip pat 
duomenų valdytojo atstovo, jei toks yra, 
atsakomybę.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1907
Stanimir Ilchev

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 1 dalyje nurodytų 

Išbraukta.
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dokumentų kriterijus ir reikalavimus, visų 
pirma siekiant atsižvelgti į duomenų 
valdytojo ir duomenų tvarkytojo, taip pat 
duomenų valdytojo atstovo, jei toks yra, 
atsakomybę.

Or. de

Pagrindimas

Įgaliojimai jau numatyti 14 straipsnyje.

Pakeitimas 1908
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 1 dalyje nurodytų 
dokumentų kriterijus ir reikalavimus, visų 
pirma siekiant atsižvelgti į duomenų 
valdytojo ir duomenų tvarkytojo, taip pat 
duomenų valdytojo atstovo, jei toks yra, 
atsakomybę.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1909
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 1 dalyje nurodytų 
dokumentų kriterijus ir reikalavimus, visų 
pirma siekiant atsižvelgti į duomenų 

Išbraukta.
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valdytojo ir duomenų tvarkytojo, taip pat 
duomenų valdytojo atstovo, jei toks yra, 
atsakomybę.

Or. en

Pakeitimas 1910
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 1 dalyje nurodytų 
dokumentų kriterijus ir reikalavimus, visų 
pirma siekiant atsižvelgti į duomenų 
valdytojo ir duomenų tvarkytojo, taip pat 
duomenų valdytojo atstovo, jei toks yra, 
atsakomybę.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1911
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 1 dalyje nurodytų 
dokumentų kriterijus ir reikalavimus, visų 
pirma siekiant atsižvelgti į duomenų 
valdytojo ir duomenų tvarkytojo, taip pat 
duomenų valdytojo atstovo, jei toks yra, 
atsakomybę.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 1912
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį
priimti deleguotuosius aktus ir jais
nustatyti išsamesnius 1 dalyje nurodytų 
dokumentų kriterijus ir reikalavimus, visų 
pirma siekiant atsižvelgti į duomenų 
valdytojo ir duomenų tvarkytojo, taip pat 
duomenų valdytojo atstovo, jei toks yra, 
atsakomybę.

5. Komisija pagal 86 straipsnį priima
deleguotuosius aktus ir jais nustato
išsamesnius 1 dalyje nurodytų dokumentų 
kriterijus ir reikalavimus, visų pirma 
siekiant atsižvelgti į duomenų valdytojo ir 
duomenų tvarkytojo, taip pat duomenų 
valdytojo atstovo, jei toks yra, atsakomybę.

Or. es

Pakeitimas 1913
Stanimir Ilchev

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija gali nustatyti 1 dalyje 
nurodytų dokumentų standartines formas. 
Tie įgyvendinimo aktai priimami pagal 
87 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Tai numatoma 14 straipsnyje.

Pakeitimas 1914
Dimitrios Droutsas
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Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija gali nustatyti 1 dalyje 
nurodytų dokumentų standartines formas. 
Tie įgyvendinimo aktai priimami pagal 
87 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1915
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija gali nustatyti 1 dalyje
nurodytų dokumentų standartines formas.
Tie įgyvendinimo aktai priimami pagal 
87 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą.

6. Komisija nustato 2 dalyje nurodytų 
dokumentų standartines formas. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
87 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą.

Or. es

Pakeitimas 1916
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija gali nustatyti 1 dalyje nurodytų 
dokumentų standartines formas. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
87 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą.

6. Siekdama užtikrinti suderintus 
reikalavimus Sąjungoje, Komisija gali 
nustatyti 1 dalyje nurodytų dokumentų 
standartines formas. Tie įgyvendinimo 
aktai priimami pagal 87 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.
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Or. en

Pakeitimas 1917
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija gali nustatyti 1 dalyje 
nurodytų dokumentų standartines formas.
Tie įgyvendinimo aktai priimami pagal 
87 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

6. Europos duomenų apsaugos valdybai 
pavedama priimti 1 dalyje nurodytų 
dokumentų formato gaires.

Or. en

Pakeitimas 1918
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Atliekant savo pareigas pateiktu 
priežiūros institucijos prašymu duomenų 
valdytojas ir duomenų tvarkytojas, taip pat 
duomenų valdytojo atstovas, jei toks yra, 
su ja bendradarbiauja, visų pirma 
pateikdami 53 straipsnio 2 dalies a punkte 
nurodytą informaciją ir suteikdami tos 
dalies b punkte nurodytą galimybę.

1. Atliekant savo pareigas pateiktu 
priežiūros institucijos prašymu duomenų 
valdytojas ir tam tikrais atvejais duomenų 
tvarkytojas, taip pat duomenų valdytojo 
atstovas, jei toks yra, su ja bendradarbiauja, 
visų pirma pateikdami 53 straipsnio 
2 dalies a punkte nurodytą informaciją ir 
suteikdami tos dalies b punkte nurodytą 
galimybę.

Or. es

Pagrindimas

Pirmoje dalyje turėtų būti aiškiai nurodyta, kad, priešingai nei duomenų valdytojas, duomenų 
tvarkytojas bendradarbiauja tam tikrais atvejais, o ne visuomet.
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Pakeitimas 1919
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Atliekant savo pareigas pateiktu 
priežiūros institucijos prašymu duomenų 
valdytojas ir duomenų tvarkytojas, taip pat 
duomenų valdytojo atstovas, jei toks yra, 
su ja bendradarbiauja, visų pirma 
pateikdami 53 straipsnio 2 dalies a punkte 
nurodytą informaciją ir suteikdami tos 
dalies b punkte nurodytą galimybę.

1. Atliekant savo pareigas pateiktu 
priežiūros institucijos prašymu duomenų 
valdytojas ir duomenų tvarkytojas, taip pat 
duomenų valdytojo atstovas, jei toks yra, 
su ja bendradarbiauja, visų pirma 
pateikdami 53 straipsnio 2 dalies a punkte 
nurodytą informaciją ir suteikdami tos 
dalies b punkte nurodytą galimybę. 
Priežiūros institucijos prašymu, kuriame 
nurodytos reikalavimo susipažinti su 
dokumentais priežastys, duomenų 
valdytojas ir duomenų tvarkytojas, taip 
pat duomenų valdytojo atstovas, jei toks 
yra, pateikia jai atitinkamus dokumentus.

Or. en

Pakeitimas 1920
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Priežiūros institucijai naudojantis savo 
įgaliojimais pagal 53 straipsnio 2 dalį, 
duomenų valdytojas ir duomenų 
tvarkytojas atsako priežiūros institucijai 
per jos nurodytą pagrįstą laikotarpį. 
Atsakyme į priežiūros institucijos pastabas 
pateikiamas priemonių, kurių imtasi, 
aprašymas ir pasiekti rezultatai.

2. Priežiūros institucijai naudojantis savo 
įgaliojimais pagal 53 straipsnio 2 dalį, 
duomenų valdytojas asmeniškai arba per 
savo atstovą ir duomenų tvarkytojas atsako 
priežiūros institucijai per jos nurodytą 
pagrįstą laikotarpį. Atsakyme į priežiūros 
institucijos pastabas pateikiamas 
priemonių, kurių imtasi, aprašymas ir 
pasiekti rezultatai.

Or. es
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Pagrindimas

Reikia nurodyti ir atstovus, jei duomenų valdytojai nėra įsisteigę Sąjungoje.

Pakeitimas 1921
Stanimir Ilchev

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Duomenų valdytojas, jo atstovas ir 
duomenų tvarkytojas priežiūros 
institucijai paprašius jai pateikia 14 ar 
28 straipsnyje nurodytus dokumentus, 
priklausomai nuo aplinkybių.

Or. de

Pakeitimas 1922
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Duomenų valdytojas ir duomenų 
tvarkytojas įdiegia tinkamas technines ir 
organizacines priemones, kad užtikrintų 
duomenų tvarkymo riziką ir saugotinų 
asmens duomenų pobūdį atitinkantį 
saugumo lygį, atsižvelgdami į naujausias 
technines galimybes ir tų priemonių 
įdiegimo sąnaudas.

1. Duomenų valdytojas ir duomenų 
tvarkytojas įdiegia tinkamas technines ir 
organizacines priemones, kad užtikrintų 
duomenų tvarkymo riziką atitinkantį 
saugumo lygį, atsižvelgdami į naujausias 
technines galimybes ir tų priemonių 
įdiegimo sąnaudas.

Or. en

Pagrindimas

Straipsnis pritaikomas E. privatumo direktyvos formuluotei siekiant išvengti atvejų, kai vienai 
įmonei taikomos dvi skirtingos taisyklės.
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Pakeitimas 1923
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Duomenų valdytojas ir duomenų 
tvarkytojas įdiegia tinkamas technines ir 
organizacines priemones, kad užtikrintų 
duomenų tvarkymo riziką ir saugotinų 
asmens duomenų pobūdį atitinkantį 
saugumo lygį, atsižvelgdami į naujausias 
technines galimybes ir tų priemonių 
įdiegimo sąnaudas.

1. Duomenų valdytojas ir duomenų 
tvarkytojas įdiegia tinkamas technines ir 
organizacines priemones, kad užtikrintų 
duomenų tvarkymo riziką atitinkantį 
saugumo lygį, atsižvelgdami į naujausias 
technines galimybes ir tų priemonių 
įdiegimo sąnaudas.

Or. en

Pakeitimas 1924
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Duomenų valdytojas ir duomenų 
tvarkytojas įdiegia tinkamas technines ir 
organizacines priemones, kad užtikrintų 
duomenų tvarkymo riziką ir saugotinų 
asmens duomenų pobūdį atitinkantį 
saugumo lygį, atsižvelgdami į naujausias 
technines galimybes ir tų priemonių 
įdiegimo sąnaudas.

1. Duomenų valdytojas ir duomenų 
tvarkytojas įdiegia tinkamas technines ir 
organizacines priemones, įskaitant 
pseudonimizaciją, kad užtikrintų duomenų 
tvarkymo riziką ir saugotinų asmens 
duomenų pobūdį atitinkantį saugumo lygį, 
atsižvelgdami į naujausias technines 
galimybes ir tų priemonių įdiegimo 
sąnaudas.

Or. en

Pakeitimas 1925
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Duomenų valdytojas ir duomenų 
tvarkytojas įdiegia tinkamas technines ir 
organizacines priemones, kad užtikrintų 
duomenų tvarkymo riziką ir saugotinų 
asmens duomenų pobūdį atitinkantį 
saugumo lygį, atsižvelgdami į naujausias 
technines galimybes ir tų priemonių 
įdiegimo sąnaudas.

1. Duomenų valdytojas ir duomenų 
tvarkytojas įdiegia tinkamas technines ir 
organizacines priemones, kad užtikrintų 
duomenų tvarkymo riziką ir saugotinų 
asmens duomenų pobūdį atitinkantį 
saugumo lygį, atsižvelgdami į naujausias 
technines galimybes.

Or. en

Pakeitimas 1926
Sarah Ludford

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Duomenų valdytojas ir duomenų 
tvarkytojas įdiegia tinkamas technines ir 
organizacines priemones, kad užtikrintų 
duomenų tvarkymo riziką ir saugotinų 
asmens duomenų pobūdį atitinkantį
saugumo lygį, atsižvelgdami į naujausias 
technines galimybes ir tų priemonių 
įdiegimo sąnaudas.

1. Atsižvelgdamas į technologinę pažangą 
ir įgyvendinimo išlaidas, duomenų 
valdytojas turi įgyvendinti tinkamas 
technines ir organizacines priemones, kad 
užtikrintų asmens duomenų tvarkymo
saugumą, atitinkantį:

a) žalą, kuri gali kilti dėl neleistino ar 
neteisėto duomenų tvarkymo ar netyčinio 
praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo, 
kaip nurodyta 5 straipsnio 1 dalies 
ea punkte, ir
b) duomenų, kurie turi būti tvarkomi, 
pobūdį ir apimtį.

Or. en

Pagrindimas

Aiškiau išdėstyta.
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Pakeitimas 1927
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Atsižvelgiant į naujausias technines 
galimybes ir įgyvendinimo išlaidas, tokia 
saugumo politika apima:
a) gebėjimą užtikrinti, kad asmens 
duomenų vientisumas bus patvirtintas;
b) gebėjimą užtikrinti nuolatinį asmens 
duomenų tvarkymo sistemų ir paslaugų 
konfidencialumą, vientisumą, tinkamumą 
ir patvarumą;
c) gebėjimą laiku atkurti galimybę 
naudotis duomenimis informacinių 
sistemų fizinio arba techninio incidento, 
kuris turi poveikio informacinių sistemų 
ir paslaugų veikimui, vientisumui ir 
konfidencialumui, atveju;
d) tvarkant neskelbtinus asmens 
duomenis pagal 8 ir 9 straipsnius –
papildomos saugumo priemonės, skirtos 
užtikrinti supratimą apie pavojus ir 
gebėjimą imtis prevencinių, korekcinių ir 
švelninančių veiksmų beveik realiuoju 
laiku, šalinant rastus pažeidžiamumus 
arba incidentus, kurie gali kelti pavojaus 
duomenims;
e) nuolatinio egzistuojančios saugumo 
politikos, procedūrų ir planų tikrinimo, 
vertinimo ir veiksmingumo įvertinimo 
procesą.

Or. en

Pagrindimas

Fizinės duomenų apsaugos ir tinklų apsaugos skatinimas.
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Pakeitimas 1928
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Duomenų valdytojas ir duomenų 
tvarkytojas, įvertinę riziką, imasi 1 dalyje
nurodytų priemonių, kad apsaugotų 
asmens duomenis nuo netyčinio ar 
neteisėto sunaikinimo arba netyčinio 
praradimo ir užkirstų kelią bet kokio 
pobūdžio neteisėtam duomenų tvarkymui, 
visų pirma asmens duomenų neleistinam 
atskleidimui, platinimui ar susipažinimui 
su jais arba jų pakeitimui.

2. 1 dalyje nurodytomis priemonėmis bent 
jau:

a) užtikrinama, kad su asmens 
duomenimis galėtų susipažinti tik tam 
teisę turintys darbuotojai tik tais tikslais, 
kurie leidžiami pagal įstatymus;
b) užtikrinama saugomų arba 
perduodamų asmens duomenų apsauga 
nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo,
netyčinio praradimo ar pakeitimo, bei 
nesankcionuoto ir neteisėto saugojimo, 
tvarkymo, susipažinimo ar atskleidimo; ir
c) užtikrinama, kad būtų įgyvendinama 
saugumo politika asmens duomenų
tvarkymo srityje.

Or. en

Pagrindimas

Straipsnis pritaikomas E. privatumo direktyvos formuluotei siekiant išvengti atvejų, kai vienai 
įmonei taikomos dvi skirtingos taisyklės.

Pakeitimas 1929
Joanna Senyszyn

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Duomenų valdytojas ir duomenų 
tvarkytojas, įvertinę riziką, imasi 1 dalyje 
nurodytų priemonių, kad apsaugotų asmens 
duomenis nuo netyčinio ar neteisėto 
sunaikinimo arba netyčinio praradimo ir 
užkirstų kelią bet kokio pobūdžio 
neteisėtam duomenų tvarkymui, visų pirma 
asmens duomenų neleistinam atskleidimui, 
platinimui ar susipažinimui su jais arba jų 
pakeitimui.

2. Duomenų valdytojas ir duomenų 
tvarkytojas, įvertinę riziką, imasi 1 dalyje 
nurodytų priemonių, kad apsaugotų asmens 
duomenis nuo netyčinio ar neteisėto 
sunaikinimo arba netyčinio praradimo ir 
užkirstų kelią bet kokio pobūdžio 
neteisėtam duomenų tvarkymui, visų pirma 
asmens duomenų neleistinam atskleidimui, 
platinimui ar susipažinimui su jais arba jų 
pakeitimui. Tais atvejais, kai duomenų 
valdytojas atliko duomenų apsaugos 
poveikio vertinimą pagal 33 straipsnį, į šio 
vertinimo rezultatus atsižvelgiama 
vertinant riziką.

Or. en

Pakeitimas 1930
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Duomenų valdytojas ir duomenų 
tvarkytojas, įvertinę riziką, imasi 1 dalyje 
nurodytų priemonių, kad apsaugotų 
asmens duomenis nuo netyčinio ar 
neteisėto sunaikinimo arba netyčinio 
praradimo ir užkirstų kelią bet kokio 
pobūdžio neteisėtam duomenų tvarkymui, 
visų pirma asmens duomenų neleistinam 
atskleidimui, platinimui ar susipažinimui 
su jais arba jų pakeitimui.

2. Duomenų valdytojas ir duomenų 
tvarkytojas įdiegia tinkamas technines ir 
organizacines priemones, kad užtikrintų 
duomenų tvarkymo riziką ir saugotinų 
asmens duomenų pobūdį atitinkantį 
saugumo lygį (pvz. pseudonimų 
suteikimą), atsižvelgdami į naujausias 
technines galimybes ir tų priemonių 
įdiegimo sąnaudas.

Or. en

Pakeitimas 1931
Sarah Ludford
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Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Duomenų valdytojas ir duomenų 
tvarkytojas, įvertinę riziką, imasi 1 dalyje 
nurodytų priemonių, kad apsaugotų 
asmens duomenis nuo netyčinio ar 
neteisėto sunaikinimo arba netyčinio 
praradimo ir užkirstų kelią bet kokio 
pobūdžio neteisėtam duomenų tvarkymui, 
visų pirma asmens duomenų neleistinam
atskleidimui, platinimui ar susipažinimui 
su jais arba jų pakeitimui.

2. Laikantis 5 straipsnio 1 dalies 
ea punkto principų, valdytojas privalo 
atsižvelgti į visas susijusias gaires, kurias 
priežiūros institucija parengė pagal 
38 straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Nacionalinių priežiūros institucijų gairės galėtų būti naudingos duomenų valdytojams 
užtikrinant tvarkymo saugumą.

Pakeitimas 1932
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Teisinės pareigos, nurodytos šio 
straipsnio 1 ir 2 dalyse, dėl kurių reikėtų 
tvarkyti asmens duomenis griežtai tiek, 
kiek tai yra būtinai reikalinga, kad būtų 
užtikrintas tinklo ir informacijos 
saugumas, atspindi teisėtus interesus, 
kurių siekia duomenų valdytojas ar 
duomenų tvarkytojas arba to siekiama jų 
vardu, kaip minima 6 straipsnio 1 dalies 
f punkte.

Or. en
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Pagrindimas

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

Pakeitimas 1933
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Teisinės pareigos, nurodytos šio 
straipsnio 1 ir 2 dalyse, dėl kurių reikėtų 
tvarkyti asmens duomenis griežtai tiek, 
kiek tai yra būtinai reikalinga, kad būtų 
užtikrintas tinklo ir informacijos 
saugumas, atspindi teisėtus interesus, 
kurių siekia duomenų valdytojas ar 
duomenų tvarkytojas arba to siekiama jų 
vardu.

Or. en

Pakeitimas 1934
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 1 ir 2 dalyse 
nurodytų techninių ir organizacinių 
priemonių kriterijus ir sąlygas, įskaitant 
naujausių techninių galimybių 
konkrečiuose sektoriuose ir konkrečiais 
duomenų tvarkymo atvejais apibrėžtis, 
visų pirma atsižvelgiant į technologijų 
raidą ir pritaikytosios privatumo apsaugos 
bei standartizuotosios duomenų apsaugos 
sprendimus, išskyrus atvejus, kai taikoma 

Išbraukta.
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4 dalis.

Or. en

Pakeitimas 1935
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 1 ir 2 dalyse 
nurodytų techninių ir organizacinių 
priemonių kriterijus ir sąlygas, įskaitant 
naujausių techninių galimybių
konkrečiuose sektoriuose ir konkrečiais 
duomenų tvarkymo atvejais apibrėžtis, 
visų pirma atsižvelgiant į technologijų 
raidą ir pritaikytosios privatumo apsaugos 
bei standartizuotosios duomenų apsaugos 
sprendimus, išskyrus atvejus, kai taikoma 
4 dalis.

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Atitinkamiems subjektams turi būti suteikta tam tikra veikimo laisvė sprendžiant, kokias 
saugumo priemones patvirtinti atsižvelgiant į konkrečius kiekvieno sektoriaus ir pošakio 
ypatumus, ir tam nereikia išsamesnių taisyklių, nustatomų deleguotaisiais aktais.

Pakeitimas 1936
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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nustatyti išsamesnius 1 ir 2 dalyse 
nurodytų techninių ir organizacinių 
priemonių kriterijus ir sąlygas, įskaitant 
naujausių techninių galimybių 
konkrečiuose sektoriuose ir konkrečiais 
duomenų tvarkymo atvejais apibrėžtis, 
visų pirma atsižvelgiant į technologijų 
raidą ir pritaikytosios privatumo apsaugos 
bei standartizuotosios duomenų apsaugos 
sprendimus, išskyrus atvejus, kai taikoma 
4 dalis.

Or. en

Pakeitimas 1937
Sarah Ludford

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 1 ir 2 dalyse 
nurodytų techninių ir organizacinių 
priemonių kriterijus ir sąlygas, įskaitant 
naujausių techninių galimybių 
konkrečiuose sektoriuose ir konkrečiais 
duomenų tvarkymo atvejais apibrėžtis, 
visų pirma atsižvelgiant į technologijų 
raidą ir pritaikytosios privatumo apsaugos 
bei standartizuotosios duomenų apsaugos 
sprendimus, išskyrus atvejus, kai taikoma 
4 dalis.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Tinkamas techninių ir organizacinių priemonių panaudojimas, kuriomis siekiama užtikrinti 
tvarkymo saugumą yra labiau veiklos funkcija, kuriai atlikti reikalingos specialistų žinios, o 
ne papildomi teisės aktai.
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Pakeitimas 1938
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 1 ir 2 dalyse 
nurodytų techninių ir organizacinių 
priemonių kriterijus ir sąlygas, įskaitant 
naujausių techninių galimybių 
konkrečiuose sektoriuose ir konkrečiais 
duomenų tvarkymo atvejais apibrėžtis, visų 
pirma atsižvelgiant į technologijų raidą ir 
pritaikytosios privatumo apsaugos bei 
standartizuotosios duomenų apsaugos 
sprendimus, išskyrus atvejus, kai taikoma 
4 dalis.

3. Europos duomenų apsaugos valdybai 
pavedama pagal 66 straipsnį nustatyti 
išsamesnius 1 ir 2 dalyse nurodytų 
techninių ir organizacinių priemonių 
kriterijus ir sąlygas, įskaitant naujausių 
techninių galimybių konkrečiuose 
sektoriuose ir konkrečiais duomenų 
tvarkymo atvejais apibrėžtis, visų pirma 
atsižvelgiant į technologijų raidą ir 
pritaikytosios privatumo apsaugos bei 
standartizuotosios duomenų apsaugos 
sprendimus, išskyrus atvejus, kai taikoma 
4 dalis.

Or. en

Pakeitimas 1939
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį
priimti deleguotuosius aktus ir jais
nustatyti išsamesnius 1 ir 2 dalyse 
nurodytų techninių ir organizacinių 
priemonių kriterijus ir sąlygas, įskaitant 
naujausių techninių galimybių 
konkrečiuose sektoriuose ir konkrečiais 
duomenų tvarkymo atvejais apibrėžtis, visų 
pirma atsižvelgiant į technologijų raidą ir 
pritaikytosios privatumo apsaugos bei 
standartizuotosios duomenų apsaugos 
sprendimus, išskyrus atvejus, kai taikoma 
4 dalis.

3. Europos duomenų apsaugos valdybai, 
bendradarbiaujant su Europos tinklų ir 
informacijos apsaugos agentūros (ENISA)
pavedama pagal 66 straipsnį nustatyti 
išsamesnius 1 ir 2 dalyse nurodytų 
techninių ir organizacinių priemonių 
kriterijus ir sąlygas, įskaitant naujausių 
techninių galimybių konkrečiuose 
sektoriuose ir konkrečiais duomenų 
tvarkymo atvejais apibrėžtis, visų pirma 
atsižvelgiant į technologijų raidą ir 
pritaikytosios privatumo apsaugos bei 
standartizuotosios duomenų apsaugos 
sprendimus, išskyrus atvejus, kai taikoma 
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4 dalis.

Or. en

Pakeitimas 1940
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Prireikus Komisija gali priimti 
įgyvendinimo aktus ir jais nustatyti, kaip 1 
ir 2 dalyse nustatyti reikalavimai taikomi 
įvairiais atvejais visų pirma siekiant:

Išbraukta.

a) užkirsti kelią neleistinam susipažinimui 
su asmens duomenimis;
b) užkirsti kelią asmens duomenų 
neleistinam atskleidimui, skaitymui, 
kopijavimui, keitimui, ištrynimui ar 
pašalinimui;
c) užtikrinti, kad būtų tikrinamas 
duomenų tvarkymo operacijų teisėtumas.
Tie įgyvendinimo aktai priimami pagal 
87 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 1941
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Prireikus Komisija gali priimti 
įgyvendinimo aktus ir jais nustatyti, kaip 1 
ir 2 dalyse nustatyti reikalavimai taikomi 
įvairiais atvejais visų pirma siekiant:

Išbraukta.
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a) užkirsti kelią neleistinam susipažinimui 
su asmens duomenimis;
b) užkirsti kelią asmens duomenų 
neleistinam atskleidimui, skaitymui, 
kopijavimui, keitimui, ištrynimui ar 
pašalinimui;
c) užtikrinti, kad būtų tikrinamas 
duomenų tvarkymo operacijų teisėtumas.
Tie įgyvendinimo aktai priimami pagal 
87 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Or. es

Pagrindimas

Atitinkamiems subjektams turi būti suteikta tam tikra veikimo laisvė sprendžiant, kokias 
saugumo priemones patvirtinti atsižvelgiant į konkrečius kiekvieno sektoriaus ir pošakio 
ypatumus, ir tam nereikia išsamesnių taisyklių, nustatomų deleguotaisiais aktais.

Pakeitimas 1942
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Prireikus Komisija gali priimti 
įgyvendinimo aktus ir jais nustatyti, kaip 1 
ir 2 dalyse nustatyti reikalavimai taikomi 
įvairiais atvejais visų pirma siekiant:

Išbraukta.

a) užkirsti kelią neleistinam susipažinimui 
su asmens duomenimis;
b) užkirsti kelią asmens duomenų 
neleistinam atskleidimui, skaitymui, 
kopijavimui, keitimui, ištrynimui ar 
pašalinimui;
c) užtikrinti, kad būtų tikrinamas 
duomenų tvarkymo operacijų teisėtumas.
Tie įgyvendinimo aktai priimami pagal 
87 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.
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Or. en

Pakeitimas 1943
Sarah Ludford

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Prireikus Komisija gali priimti 
įgyvendinimo aktus ir jais nustatyti, kaip 1 
ir 2 dalyse nustatyti reikalavimai taikomi 
įvairiais atvejais visų pirma siekiant:

Išbraukta.

a) užkirsti kelią neleistinam susipažinimui 
su asmens duomenimis;
b) užkirsti kelią asmens duomenų 
neleistinam atskleidimui, skaitymui, 
kopijavimui, keitimui, ištrynimui ar 
pašalinimui;
c) užtikrinti, kad būtų tikrinamas 
duomenų tvarkymo operacijų teisėtumas.
Tie įgyvendinimo aktai priimami pagal 
87 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Or. en

Pagrindimas

Tinkamas techninių ir organizacinių priemonių panaudojimas, kuriomis siekiama užtikrinti 
tvarkymo saugumą yra labiau veiklos funkcija, kuriai atlikti reikalingos specialistų žinios, o 
ne papildomi teisės aktai.

Pakeitimas 1944
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Prireikus Komisija gali priimti 
įgyvendinimo aktus ir jais nustatyti, kaip 1 
ir 2 dalyse nustatyti reikalavimai taikomi 
įvairiais atvejais visų pirma siekiant:

Išbraukta.

a) užkirsti kelią neleistinam susipažinimui 
su asmens duomenimis;
b) užkirsti kelią asmens duomenų 
neleistinam atskleidimui, skaitymui, 
kopijavimui, keitimui, ištrynimui ar 
pašalinimui;
c) užtikrinti, kad būtų tikrinamas 
duomenų tvarkymo operacijų teisėtumas.

Or. en

Pakeitimas 1945
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prireikus Komisija gali priimti 
įgyvendinimo aktus ir jais nustatyti, kaip 1 
ir 2 dalyse nustatyti reikalavimai taikomi 
įvairiais atvejais visų pirma siekiant:

Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais
nustatyti, kaip 1 ir 2 dalyse nustatyti 
reikalavimai taikomi įvairiais atvejais visų 
pirma siekiant:

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 1946
Alexander Alvaro
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Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tie įgyvendinimo aktai priimami pagal 
87 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 1947
Petru Constantin Luhan

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Asmens duomenų saugumo pažeidimo 
atveju duomenų valdytojas, nepagrįstai 
nedelsdamas, jei įmanoma per 24 valandas 
nuo tada, kai sužino apie asmens duomenų 
saugumo pažeidimą, praneša apie jį 
priežiūros institucijai. Jeigu priežiūros 
institucijai apie asmens duomenų saugumo 
pažeidimą nepranešama per 24 valandas, 
prie pranešimo pridedamas motyvuotas 
paaiškinimas.

1. Asmens duomenų saugumo pažeidimo 
atveju, kai asmens duomenų saugumo 
pažeidimas gali daryti labai neigiamą 
poveikį asmens duomenų apsaugai ar 
duomenų subjekto privatumui, duomenų 
valdytojas, nepagrįstai nedelsdamas, jei 
įmanoma per 24 valandas nuo tada, kai 
sužino apie asmens duomenų saugumo 
pažeidimą, praneša apie jį priežiūros 
institucijai. Jeigu priežiūros institucijai apie 
asmens duomenų saugumo pažeidimą 
nepranešama per 24 valandas, prie 
pranešimo pridedamas motyvuotas 
paaiškinimas.

Or. en

Pakeitimas 1948
Alexander Alvaro
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Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Asmens duomenų saugumo pažeidimo 
atveju duomenų valdytojas, nepagrįstai 
nedelsdamas, jei įmanoma per 
24 valandas nuo tada, kai sužino apie 
asmens duomenų saugumo pažeidimą, 
praneša apie jį priežiūros institucijai. Jeigu 
priežiūros institucijai apie asmens 
duomenų saugumo pažeidimą 
nepranešama per 24 valandas, prie 
pranešimo pridedamas motyvuotas 
paaiškinimas.

1. Asmens duomenų saugumo pažeidimo 
atveju duomenų valdytojas, nepagrįstai 
nedelsdamas, praneša apie jį priežiūros 
institucijai.

Or. en

Pagrindimas

Straipsnis pritaikomas E. privatumo direktyvos formuluotei siekiant išvengti atvejų, kai vienai 
įmonei taikomos dvi skirtingos taisyklės.

Pakeitimas 1949
Jan Mulder

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Asmens duomenų saugumo pažeidimo 
atveju duomenų valdytojas, nepagrįstai 
nedelsdamas, jei įmanoma per 
24 valandas nuo tada, kai sužino apie 
asmens duomenų saugumo pažeidimą, 
praneša apie jį priežiūros institucijai. Jeigu 
priežiūros institucijai apie asmens 
duomenų saugumo pažeidimą 
nepranešama per 24 valandas, prie 
pranešimo pridedamas motyvuotas 
paaiškinimas.

1. Asmens duomenų saugumo pažeidimo 
atveju duomenų valdytojas, nepagrįstai 
nedelsdamas, kaip įmanoma greičiau kai 
sužino apie asmens duomenų saugumo 
pažeidimą, praneša apie jį priežiūros 
institucijai, esančiai valstybėje narėje, 
kurioje valdytojas yra įsisteigęs.

Or. en



PE506.166v03-00 60/135 AM\929511LT.doc

LT

Pakeitimas 1950
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Asmens duomenų saugumo pažeidimo 
atveju duomenų valdytojas, nepagrįstai 
nedelsdamas, jei įmanoma per 24 
valandas nuo tada, kai sužino apie 
asmens duomenų saugumo pažeidimą, 
praneša apie jį priežiūros institucijai. Jeigu 
priežiūros institucijai apie asmens 
duomenų saugumo pažeidimą 
nepranešama per 24 valandas, prie 
pranešimo pridedamas motyvuotas 
paaiškinimas.

1. Asmens duomenų saugumo pažeidimo, 
kuris gali sukelti didelę grėsmę asmens 
duomenų privatumui, atveju duomenų 
valdytojas, nepagrįstai nedelsdamas,
praneša apie jį priežiūros institucijai.

Or. es

Pagrindimas

Gali paaiškėti, kad daugeliu atvejų 24 valandų termino neįmanoma laikytis. Svarbiausia yra 
nustatyti tinkamą laikotarpį, todėl tinkamiau naudoti sąvoką „nepagrįstai nedelsdamas“. 
Tačiau, tai nereiškia, kad negalima naudoti 29 straipsnio darbo grupės pasiūlyto sprendimo, 
pagal kurį siūloma dviejų etapų procedūra, nedelsiant arba nepagrįstai nedelsiant 
informuojant apie egzistuojančią problemą, vėliau ilgesniame laikotarpyje (kuris vis tiek yra 
ribotas) pateikiant detalesnę ataskaitą.

Pakeitimas 1951
Michèle Striffler

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Asmens duomenų saugumo pažeidimo 
atveju duomenų valdytojas, nepagrįstai 
nedelsdamas, jei įmanoma per 24 valandas 
nuo tada, kai sužino apie asmens duomenų 
saugumo pažeidimą, praneša apie jį 

1. Sunkaus asmens duomenų saugumo 
pažeidimo atveju duomenų valdytojas, 
nepagrįstai nedelsdamas, jei įmanoma per 
24 valandas nuo tada, kai sužino apie 
asmens duomenų saugumo pažeidimą, 
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priežiūros institucijai. Jeigu priežiūros 
institucijai apie asmens duomenų saugumo 
pažeidimą nepranešama per 24 valandas, 
prie pranešimo pridedamas motyvuotas 
paaiškinimas.

praneša apie jį priežiūros institucijai. Jeigu 
priežiūros institucijai apie asmens 
duomenų saugumo pažeidimą nepranešama 
per 24 valandas, prie pranešimo 
pridedamas motyvuotas paaiškinimas.

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant neapsunkinti priežiūros institucijų, reikėtų atskirti sunkius ir smulkius pažeidimus, 
remiantis kokybiniais ir kiekybiniais kriterijais.

Pakeitimas 1952
Nils Torvalds

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Asmens duomenų saugumo pažeidimo 
atveju duomenų valdytojas, nepagrįstai 
nedelsdamas, jei įmanoma per 24 valandas 
nuo tada, kai sužino apie asmens duomenų 
saugumo pažeidimą, praneša apie jį 
priežiūros institucijai. Jeigu priežiūros 
institucijai apie asmens duomenų saugumo 
pažeidimą nepranešama per 24 valandas, 
prie pranešimo pridedamas motyvuotas 
paaiškinimas.

1. Kai asmens duomenų saugumo 
pažeidimas gali daryti labai neigiamą 
poveikį asmens duomenų apsaugai ar 
duomenų subjekto privatumui, duomenų 
valdytojas, nepagrįstai nedelsdamas, jei 
įmanoma per 24 valandas nuo tada, kai 
sužino apie asmens duomenų saugumo 
pažeidimą, praneša apie jį priežiūros 
institucijai. Jeigu priežiūros institucijai apie 
asmens duomenų saugumo pažeidimą 
nepranešama per 24 valandas, prie 
pranešimo pridedamas motyvuotas 
paaiškinimas.

Or. en

Pakeitimas 1953
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Asmens duomenų saugumo pažeidimo 
atveju duomenų valdytojas, nepagrįstai 
nedelsdamas, jei įmanoma per 
24 valandas nuo tada, kai sužino apie 
asmens duomenų saugumo pažeidimą, 
praneša apie jį priežiūros institucijai. 
Jeigu priežiūros institucijai apie asmens 
duomenų saugumo pažeidimą 
nepranešama per 24 valandas, prie 
pranešimo pridedamas motyvuotas 
paaiškinimas.

1. Kai asmens duomenų saugumo
pažeidimas gali daryti labai neigiamą 
poveikį asmens duomenų subjekto 
interesams, teisėms ir laisvėms, ypač jų 
teisei į privatumą, duomenų valdytojas, 
nepagrįstai nedelsdamas, nuo tada, kai 
sužino apie asmens duomenų saugumo 
pažeidimą, praneša apie jį priežiūros 
institucijai.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išlaikyti proporcingumą tarp administracinės naštos, kylančios informuojant 
priežiūros instituciją (ir duomenų subjektą) ir pavojaus, kurį duomenų subjektui gali sukelti 
asmens duomenų saugumo pažeidimas bei siekiant, kad apie nežymius pažeidimus, kurie kelia 
mažai arba nekelia jokios grėsmės duomenų subjektui, nebūtų informuojama, pakeitimu 
apribojama prievolės informuoti priežiūros instituciją apie asmens duomenų pažeidimus 
apimtis, kai „pažeidimas gali daryti labai neigiamą poveikį asmens duomenų subjekto teisėms 
ir laisvėms, ypač jų teisei į privatumą“. Šį pavojų galima būtų įvertinti vykdant rizikos 
vertinimą, panašų į poveikio privatumui vertinimą, minimą 33 straipsnyje. Panašiai kaip 
nurodoma 6 dalyje, Komisija gali patvirtinti tokio pavojaus nustatymo standartus, panašius į 
standartus, kurie yra naudojami ES informuojant apie produktų saugumo problemas. Be to, 
valdytojo prioritetas asmens duomenų saugumo pažeidimo atveju turėtų būti tokio pažeidimo 
nutraukimas ir jo pasekmių apribojimas, todėl nuoroda apie 24 valandų įspėjimui skiriama 
laikotarpį pašalinama ir įterpiama sąvoka „nepagrįstai nedelsdamas“. Priežiūros institucija 
gali pati nuspręsti, ar konkrečiu atveju uždelsimas buvo pagrįstas. Taip pat žr. 32 straipsnio 
pakeitimą.

Pakeitimas 1954
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Asmens duomenų saugumo pažeidimo 
atveju duomenų valdytojas, nepagrįstai 
nedelsdamas, jei įmanoma per 24 valandas 

1. Asmens duomenų saugumo pažeidimo
atveju duomenų valdytojas, nepagrįstai 
nedelsdamas, jei įmanoma per 72 valandas 
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nuo tada, kai sužino apie asmens duomenų 
saugumo pažeidimą, praneša apie jį 
priežiūros institucijai. Jeigu priežiūros 
institucijai apie asmens duomenų saugumo 
pažeidimą nepranešama per 24 valandas, 
prie pranešimo pridedamas motyvuotas 
paaiškinimas.

nuo tada, kai sužino apie asmens duomenų 
saugumo pažeidimą, praneša apie jį 
priežiūros institucijai. Jeigu priežiūros 
institucijai apie asmens duomenų saugumo 
pažeidimą nepranešama per 72 valandas, 
prie pranešimo pridedamas motyvuotas 
paaiškinimas.

Or. en

Pakeitimas 1955
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Asmens duomenų saugumo pažeidimo 
atveju duomenų valdytojas, nepagrįstai 
nedelsdamas, jei įmanoma per 
24 valandas nuo tada, kai sužino apie
asmens duomenų saugumo pažeidimą, 
praneša apie jį priežiūros institucijai.
Jeigu priežiūros institucijai apie asmens 
duomenų saugumo pažeidimą 
nepranešama per 24 valandas, prie 
pranešimo pridedamas motyvuotas 
paaiškinimas.

1. Asmens duomenų saugumo pažeidimo, 
kuris gali daryti neigiamą poveikį asmens 
duomenų apsaugai ar susijusio duomenų 
subjekto privatumui, atveju duomenų 
valdytojas, nepagrįstai nedelsdamas
praneša apie asmens duomenų saugumo 
pažeidimą priežiūros institucijai.

Or. en

Pakeitimas 1956
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Asmens duomenų saugumo pažeidimo 
atveju duomenų valdytojas, nepagrįstai 
nedelsdamas, jei įmanoma per 
24 valandas nuo tada, kai sužino apie 

1. Kai asmens duomenų saugumo
pažeidimas daro arba gali daryti labai 
neigiamą poveikį duomenų subjekto 
privatumui, duomenų valdytojas, 



PE506.166v03-00 64/135 AM\929511LT.doc

LT

asmens duomenų saugumo pažeidimą, 
praneša apie jį priežiūros institucijai. 
Jeigu priežiūros institucijai apie asmens 
duomenų saugumo pažeidimą 
nepranešama per 24 valandas, prie 
pranešimo pridedamas motyvuotas 
paaiškinimas.

nepagrįstai nedelsdamas, kai sužino apie 
asmens duomenų saugumo pažeidimą, jį 
visapusiškai ištiria ir patvirtina, praneša 
apie jį priežiūros institucijai.

Or. en

Pakeitimas 1957
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Seán Kelly, Renate Sommer, Véronique Mathieu 
Houillon, Lara Comi, Hubert Pirker, Salvatore Iacolino

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Asmens duomenų saugumo pažeidimo 
atveju duomenų valdytojas, nepagrįstai 
nedelsdamas, jei įmanoma per 
24 valandas nuo tada, kai sužino apie 
asmens duomenų saugumo pažeidimą, 
praneša apie jį priežiūros institucijai. 
Jeigu priežiūros institucijai apie asmens 
duomenų saugumo pažeidimą 
nepranešama per 24 valandas, prie 
pranešimo pridedamas motyvuotas 
paaiškinimas.

1. Kai padaromas asmens duomenų 
saugumo pažeidimas, susijęs su 
specialiomis asmens duomenų 
kategorijomis,, asmens duomenimis, 
kuriems taikomas profesinio slaptumo 
reikalavimas, duomenimis apie teistumą 
arba įtarimą padarius baudžiamąją veiką, 
arba asmens duomenimis apie banko arba 
kredito kortelių sąskaitas, ir jis kelia 
didelę grėsmę duomenų subjekto teisėms 
ar teisėtiems interesams, duomenų 
valdytojas, nepagrįstai nedelsdamas, 
praneša apie asmens duomenų saugumo 
pažeidimą priežiūros institucijai.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 1958
Timothy Kirkhope
ECR frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Asmens duomenų saugumo pažeidimo 
atveju duomenų valdytojas, nepagrįstai 
nedelsdamas, jei įmanoma per 24 valandas
nuo tada, kai sužino apie asmens duomenų 
saugumo pažeidimą, praneša apie jį 
priežiūros institucijai. Jeigu priežiūros 
institucijai apie asmens duomenų saugumo 
pažeidimą nepranešama per 24 valandas, 
prie pranešimo pridedamas motyvuotas 
paaiškinimas.

1. Asmens duomenų saugumo pažeidimo 
atveju duomenų valdytojas, nepagrįstai 
nedelsdamas, jei įmanoma per 10 darbo 
dienų nuo tada, kai sužino apie asmens 
duomenų saugumo pažeidimą arba kai 
galima gauti pakankamai ir patikimos 
informacijos apie duomenų saugumo 
pažeidimą, praneša apie jį priežiūros 
institucijai. Jeigu priežiūros institucijai apie 
asmens duomenų saugumo pažeidimą 
nepranešama per 10 darbo dienų, prie 
pranešimo pridedamas motyvuotas 
paaiškinimas.

Or. en

Pakeitimas 1959
Sarah Ludford

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Asmens duomenų saugumo pažeidimo 
atveju duomenų valdytojas, nepagrįstai 
nedelsdamas, jei įmanoma per 
24 valandas nuo tada, kai sužino apie 
asmens duomenų saugumo pažeidimą, 
praneša apie jį priežiūros institucijai. Jeigu 
priežiūros institucijai apie asmens 
duomenų saugumo pažeidimą 
nepranešama per 24 valandas, prie 
pranešimo pridedamas motyvuotas 
paaiškinimas.

1. Asmens duomenų saugumo pažeidimo 
atveju, kai duomenų saugumo pažeidimas 
kelia didelį pavojų duomenų subjekto 
laisvėms ir teisėms, duomenų valdytojas 
nepagrįstai nedelsdamas, nuo tada, kai 
sužino apie asmens duomenų saugumo 
pažeidimą, praneša apie jį priežiūros 
institucijai.

Or. en

Pagrindimas

Kokybinė pavojaus riba yra būtina norint išvengti pernelyg intensyvaus duomenų priežiūros 
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institucijų informavimo.

Pakeitimas 1960
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Duomenų valdytojai praneša valstybės 
narės, kurioje yra įsikūrę, priežiūros 
institucijai. Kai pranešama atsižvelgiant į 
4 dalį, pranešama valstybės narės, kurioje 
įsikūręs už asmens duomenų saugumo 
pažeidimus atsakingas duomenų 
valdytojas, priežiūros institucijai. Europos 
Sąjungos teritorijoje neįsikūrę duomenų 
valdytojai praneša valstybės narės, kurioje 
įsikūręs jų atstovas, priežiūros institucijai.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu paaiškinama, kuriai priežiūros institucijai turi būti pranešama. Šis pakeitimas 
ypač svarbus tais atvejais, kai duomenų saugumo pažeidimas paveikia asmenis iš kelių 
valstybių narių – juo siekiama išvengti būtinybės apie tą patį pažeidimą pranešti keliose 
valstybėse narėse, taip sumažinant administracinę naštą.

Pakeitimas 1961
Michèle Striffler

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Duomenų valdytojas sudaro smulkių 
pažeidimų sąrašą ir suteikia priežiūros 
institucijai prieigą prie šio jo.

Or. fr
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Pagrindimas

Siekiant per daug neapsunkinti priežiūros institucijų, reikėtų atskirti sunkius incidentus nuo 
smulkių, remiantis kokybės ir kiekybės kriterijais.

Pakeitimas 1962
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal 26 straipsnio 2 dalies f punktą
duomenų tvarkytojas, nustatęs asmens 
duomenų saugumo pažeidimą, 
nedelsdamas įspėja ir informuoja duomenų 
valdytoją.

2. Duomenų tvarkytojas, nustatęs asmens 
duomenų saugumo pažeidimą, 
nedelsdamas įspėja ir informuoja duomenų 
valdytoją.

Or. en

Pakeitimas 1963
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal 26 straipsnio 2 dalies f punktą 
duomenų tvarkytojas, nustatęs asmens 
duomenų saugumo pažeidimą, 
nedelsdamas įspėja ir informuoja duomenų 
valdytoją.

2. Pagal 26 straipsnio 2 dalies f punktą 
duomenų tvarkytojas, nustatęs 1 dalyje 
nurodytą asmens duomenų saugumo 
pažeidimą, nedelsdamas įspėja ir 
informuoja duomenų valdytoją.

Or. es

Pakeitimas 1964
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal 26 straipsnio 2 dalies f punktą 
duomenų tvarkytojas, nustatęs asmens 
duomenų saugumo pažeidimą, 
nedelsdamas įspėja ir informuoja duomenų 
valdytoją.

2. Pagal 26 straipsnio 2 dalies f punktą 
duomenų tvarkytojas, nustatęs asmens 
duomenų saugumo pažeidimą, kuris, 
tikėtina, turės neigiamų teisinių pasekmių 
asmens duomenų apsaugai arba duomenų 
subjekto privatumui, nepagrįstai 
nedelsdamas įspėja ir informuoja duomenų 
valdytoją.

Or. en

Pakeitimas 1965
Timothy Kirkhope
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal 26 straipsnio 2 dalies f punktą 
duomenų tvarkytojas, nustatęs asmens 
duomenų saugumo pažeidimą, 
nedelsdamas įspėja ir informuoja duomenų 
valdytoją.

2. Pagal 26 straipsnio 2 dalies f punktą 
duomenų tvarkytojas, nustatęs asmens 
duomenų saugumo pažeidimą, skubiai
įspėja ir informuoja duomenų valdytoją.

Or. en

Pakeitimas 1966
Jan Mulder

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Duomenų valdytojai praneša valstybės 
narės, kurioje yra įsikūrę, priežiūros 
institucijai. Kai pranešama atsižvelgiant į 
4 dalį, pranešama valstybės narės, kurioje 
įsikūręs už asmens duomenų saugumo 
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pažeidimus atsakingas duomenų 
valdytojas, priežiūros institucijai. Europos 
Sąjungos teritorijoje neįsikūrę duomenų 
valdytojai praneša valstybės narės, kurioje 
įsikūręs jų atstovas, priežiūros institucijai.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu paaiškinama, kuriai priežiūros institucijai turi būti pranešama. Šis pakeitimas 
ypač svarbus tais atvejais, kai duomenų saugumo pažeidimas paveikia asmenis iš kelių 
valstybių narių – juo siekiama išvengti būtinybės apie tą patį pažeidimą pranešti keliose 
valstybėse narėse, taip sumažinant administracinę naštą.

Pakeitimas 1967
Sarah Ludford

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Atliekant rizikos vertinimą, iš 
duomenų valdytojo turėtų būti 
reikalaujama atsižvelgti į tam tikrus 
veiksnius, įskaitant duomenų pobūdį; ar 
pažeidimas gali sukelti didelę žalą arba 
didelių nemalonumų duomenų subjektui 
arba kitaip gali smarkiai pakenkti 
duomenų subjekto teisėms ir laisvėms ir 
tokios rizikos sumažinimo mastui taikant 
saugumo priemones, kurių ėmėsi 
duomenų valdytojas pagal 30 straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Pravartu nurodyti veiksnius, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį.

Pakeitimas 1968
Sarah Ludford
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Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 1 dalyje nurodytame pranešime turi 
būti bent:

Išbraukta.

a) aprašytas asmens duomenų saugumo 
pažeidimo pobūdis, įskaitant atitinkamų 
duomenų subjektų kategorijas ir skaičių, 
taip pat atitinkamų duomenų įrašų 
kategorijas ir skaičių;
b) pateiktas duomenų apsaugos pareigūno 
vardas ir pavardė ir duomenys ryšiams 
arba kitas asmuo ryšiams, iš kurio galima 
gauti daugiau informacijos;
c) rekomenduotos priemonės galimam 
neigiamam asmens duomenų saugumo 
pažeidimo poveikiui sušvelninti;
d) aprašytos asmens duomenų saugumo 
pažeidimo pasekmės;
e) aprašytos priemonės, kurias pasiūlė 
arba kurių ėmėsi duomenų valdytojas 
asmens duomenų saugumo pažeidimui 
išaiškinti.

Or. en

Pagrindimas

Nuostata per daug įsakmi.

Pakeitimas 1969
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 1 dalyje nurodytame pranešime turi būti 
bent:

3. Pranešime turi būti nurodoma būtina 
išsami informacija, kuri padėtų priežiūros 
institucijai įvertinti incidentų sunkumą ir 
jų pasekmes ir, jei būtina, rekomenduoti 
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imtis veiksmų:

a) aprašytas asmens duomenų saugumo 
pažeidimo pobūdis, įskaitant atitinkamų 
duomenų subjektų kategorijas ir skaičių, 
taip pat atitinkamų duomenų įrašų 
kategorijas ir skaičių;
b) pateiktas duomenų apsaugos pareigūno 
vardas ir pavardė ir duomenys ryšiams 
arba kitas asmuo ryšiams, iš kurio galima 
gauti daugiau informacijos;
c) rekomenduotos priemonės galimam 
neigiamam asmens duomenų saugumo 
pažeidimo poveikiui sušvelninti;
d) aprašytos asmens duomenų saugumo 
pažeidimo pasekmės;
e) aprašytos priemonės, kurias pasiūlė 
arba kurių ėmėsi duomenų valdytojas 
asmens duomenų saugumo pažeidimui 
išaiškinti.

Or. es

Pagrindimas

Nebūtina išsamiai nurodyti pranešimų turinio, nes praktikoje gali pasitaikyti daug atvejų, 
priklausomai nuo įvairių sektorių ypatumų. Turėtų pakakti reikalavimo, kad priežiūros 
institucijai pateikiama informacija būtų gana išsami, jog ji galėtų kruopščiai įvertinti 
incidento pobūdį ir jo pasekmes. Šiuo tikslu pranešime turėtų būti pateikiama ši esminė 
informacija: incidentų pobūdis, jų faktinės ar numanomos pasekmės ir priemonės, kurių 
imtasi arba kurių bus imtasi.

Pakeitimas 1970
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 1 dalyje nurodytame pranešime turi būti 
bent:

3. 1 dalyje nurodytame pranešime turi būti, 
jei įmanoma:

Or. en
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Pakeitimas 1971
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pateiktas duomenų apsaugos pareigūno
vardas ir pavardė ir duomenys ryšiams 
arba kitas asmuo ryšiams, iš kurio galima 
gauti daugiau informacijos;

b) pateiktas duomenų valdytojo duomenys 
ryšiams arba kitas asmuo ryšiams, iš kurio 
galima gauti daugiau informacijos;

Or. en

Pakeitimas 1972
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) aprašytos priemonės, kurias pasiūlė arba 
kurių ėmėsi duomenų valdytojas asmens 
duomenų saugumo pažeidimui išaiškinti.

e) aprašytos priemonės, kurias pasiūlė arba 
kurių ėmėsi duomenų valdytojas asmens 
duomenų saugumo pažeidimui išaiškinti ir 
(arba) jo poveikiui sušvelninti.

Or. en

Pakeitimas 1973
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. 1 dalyje nurodytas pranešimas 
nebūtinas, jei duomenų valdytojas ar 
duomenų tvarkytojas ėmėsi tinkamų 
technologinių priemonių, kurios buvo 
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taikomos su asmens duomenų saugumo 
pažeidimu susijusiems duomenims, pvz., 
priemonių, kuriomis užtikrinama, kad 
jokiam asmeniui, neturinčiam leidimo su 
jais susipažinti, jie būtų nesuprantami.

Or. en

Pakeitimas 1974
Sarah Ludford

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Atsižvelgdama į 38 straipsnį, 
nacionalinė priežiūros institucija turėtų 
pateikti gaires dėl konkrečių aplinkybių, 
kurioms esant reikėtų pranešti priežiūros 
institucijai. Be to, gairėse turėtų būti 
nurodytas išsamumo mastas ir konkreti 
informacija, reikalinga duomenų 
valdytojui pranešant priežiūros institucijai 
apie duomenų saugumo pažeidimą.

Or. en

Pagrindimas

Priežiūros institucija gali geriausiai įvertinti išsamumo mastą ir konkrečią informaciją, 
kurios reikia siekiant kuo veiksmingiau spręsti asmens duomenų saugumo pažeidimo 
problemą.

Pakeitimas 1975
Sarah Ludford

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Duomenų valdytojas dokumentuoja 
visus asmens duomenų saugumo 

Išbraukta.
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pažeidimus, įskaitant pažeidimo faktus, jo 
poveikį ir taisomuosius veiksmus, kurių 
ėmėsi. Remdamasi šiais dokumentais 
priežiūros institucija turi galėti patikrinti, 
ar laikomasi šio straipsnio. 
Dokumentuose pateikiama tik tam tikslui 
pasiekti būtina informacija.

Or. en

Pagrindimas

Nuostata per daug įsakmi.

Pakeitimas 1976
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Duomenų valdytojas dokumentuoja 
visus asmens duomenų saugumo 
pažeidimus, įskaitant pažeidimo faktus, jo 
poveikį ir taisomuosius veiksmus, kurių 
ėmėsi. Remdamasi šiais dokumentais 
priežiūros institucija turi galėti patikrinti, 
ar laikomasi šio straipsnio. 
Dokumentuose pateikiama tik tam tikslui 
pasiekti būtina informacija.

4. Duomenų valdytojas dokumentuoja 
visus šio straipsnio 1 dalyje nurodytus
asmens duomenų saugumo pažeidimus, 
įskaitant pažeidimo faktus, jo poveikį ir 
taisomuosius veiksmus, kurių ėmėsi.
Nedarant poveikio pirmesnei nuostatai, 
duomenų valdytojas arba tam tikrais 
atvejais duomenų tvarkytojas registruoja 
ankstesnius pažeidimus ir jų pasekmes, 
kurie nenurodyti 1 dalyje, bet susiję su 
asmens duomenų naudojimu, ir pateikia 
tuos įrašus priežiūros institucijoms, kurios 
gali pageidauti nuolat gauti šių įrašų 
kopijas.

Or. es

Pakeitimas 1977
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Duomenų valdytojas dokumentuoja 
visus asmens duomenų saugumo 
pažeidimus, įskaitant pažeidimo faktus, jo 
poveikį ir taisomuosius veiksmus, kurių 
ėmėsi. Remdamasi šiais dokumentais 
priežiūros institucija turi galėti patikrinti, 
ar laikomasi šio straipsnio. Dokumentuose 
pateikiama tik tam tikslui pasiekti būtina 
informacija.

4. Duomenų valdytojas dokumentuoja 
visus asmens duomenų saugumo 
pažeidimus, įskaitant pažeidimo faktus, jo 
poveikį ir taisomuosius veiksmus, kurių 
ėmėsi. Remdamasi šiais dokumentais 
priežiūros institucija turi galėti 
veiksmingai patikrinti, ar laikomasi šio 
straipsnio. Dokumentuose pateikiama tik 
tam tikslui pasiekti būtina informacija.

Or. en

Pakeitimas 1978
Timothy Kirkhope
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Duomenų valdytojas dokumentuoja 
visus asmens duomenų saugumo 
pažeidimus, įskaitant pažeidimo faktus, jo 
poveikį ir taisomuosius veiksmus, kurių 
ėmėsi. Remdamasi šiais dokumentais 
priežiūros institucija turi galėti patikrinti, 
ar laikomasi šio straipsnio. Dokumentuose 
pateikiama tik tam tikslui pasiekti būtina 
informacija.

4. Paprašytas nurodyti ir nepagrįstai 
nedelsdamas, duomenų valdytojas 
dokumentuoja visus asmens duomenų 
saugumo pažeidimus, įskaitant pažeidimo 
faktus, jo poveikį ir taisomuosius 
veiksmus, kurių ėmėsi. Remdamasi šiais 
dokumentais priežiūros institucija turi 
galėti patikrinti, ar laikomasi šio straipsnio. 
Dokumentuose pateikiama tik tam tikslui 
pasiekti būtina informacija.

Or. en

Pakeitimas 1979
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Duomenų valdytojas dokumentuoja 
visus asmens duomenų saugumo 
pažeidimus, įskaitant pažeidimo faktus, jo 
poveikį ir taisomuosius veiksmus, kurių 
ėmėsi. Remdamasi šiais dokumentais
priežiūros institucija turi galėti patikrinti, 
ar laikomasi šio straipsnio. Dokumentuose 
pateikiama tik tam tikslui pasiekti būtina 
informacija.

4. Duomenų valdytojas dokumentuoja 
1 dalyje nurodytus duomenų saugumo 
pažeidimus, įskaitant pažeidimo faktus, jo 
poveikį ir taisomuosius veiksmus, kurių 
ėmėsi. Remdamasi šiais dokumentais 
priežiūros institucija turi galėti patikrinti, 
ar laikomasi šio straipsnio. Dokumentuose 
pateikiama tik tam tikslui pasiekti būtina 
informacija.

Or. en

Pakeitimas 1980
Jan Mulder

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 4 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tuo atveju, kai duomenų valdytojas 
priklauso įmonių ar bendrų duomenų 
valdytojų grupei, apie asmens duomenų 
saugumo pažeidimą gali pranešti 
pagrindinė buveinė, kitas duomenų 
valdytojas ar įmonė, kurią paskyrė bendri 
duomenų valdytojai ar įmonių grupė.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama išvengti kelių pranešimų dėl to paties duomenų saugumo pažeidimo.

Pakeitimas 1981
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 4 dalies 1 a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atvejai, kai ypač tikėtina, kad asmens 
duomenų saugumo pažeidimas turės 
neigiamų pasekmių duomenų subjekto 
privatumui, laikomi sunkiais pažeidimais.

Or. pl

Pakeitimas 1982
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Priežiūros institucija turėtų vesti 
viešai prieinamą nustatytų ir išnagrinėtų 
sunkių pažeidimų registrą.

Or. pl

Pakeitimas 1983
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Priežiūros institucija veda viešą 
pažeidimų, apie kuriuos buvo pranešta, 
rūšių registrą.

Or. en

Pakeitimas 1984
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
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Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b. Pranešimas apie asmens duomenų 
saugumo pažeidimą išimtiniais atvejais 
nebūtinas, kai duomenų valdytojas 
nedelsdamas įgyvendino tinkamas 
technologines priemones, siekdamas 
apsaugoti atitinkamus asmens duomenis 
nuo pažeidimo, ir kai tokiomis 
priemonėmis užtikrinama, kad duomenys, 
kuriems gresia pavojus, būtų 
nesuprantami bet kokiam asmeniui, 
neturinčiam leidimo su jais susipažinti.

Or. pl

Pakeitimas 1985
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 1 ir 2 dalyse 
nurodyto duomenų saugumo pažeidimo 
nustatymo, taip pat konkrečių aplinkybių, 
kuriomis duomenų valdytojas ir duomenų 
tvarkytojas turi pranešti apie asmens 
duomenų pažeidimą, kriterijus ir 
reikalavimus.

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Šiuo atveju Komisijos priimami deleguotieji aktai turėtų apsiriboti tik standartinės pranešimo 
apie incidentą formos nustatymu ir ankstesnių pažeidimų ir jų pasekmių registravimu.

Pakeitimas 1986
Louis Michel
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Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 1 ir 2 dalyse 
nurodyto duomenų saugumo pažeidimo 
nustatymo, taip pat konkrečių aplinkybių, 
kuriomis duomenų valdytojas ir duomenų 
tvarkytojas turi pranešti apie asmens 
duomenų pažeidimą, kriterijus ir 
reikalavimus.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1987
Axel Voss, Hubert Pirker, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, 
Monika Hohlmeier, Renate Sommer

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 1 ir 2 dalyse 
nurodyto duomenų saugumo pažeidimo 
nustatymo, taip pat konkrečių aplinkybių, 
kuriomis duomenų valdytojas ir duomenų 
tvarkytojas turi pranešti apie asmens 
duomenų pažeidimą, kriterijus ir 
reikalavimus.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1988
Sarah Ludford

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 1 ir 2 dalyse 
nurodyto duomenų saugumo pažeidimo 
nustatymo, taip pat konkrečių aplinkybių, 
kuriomis duomenų valdytojas ir duomenų 
tvarkytojas turi pranešti apie asmens 
duomenų pažeidimą, kriterijus ir 
reikalavimus.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1989
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 1 ir 2 dalyse 
nurodyto duomenų saugumo pažeidimo 
nustatymo, taip pat konkrečių aplinkybių, 
kuriomis duomenų valdytojas ir duomenų 
tvarkytojas turi pranešti apie asmens 
duomenų pažeidimą, kriterijus ir 
reikalavimus.

5. Komisija įgaliojama, paprašiusi 
Europos duomenų apsaugos valdybos 
nuomonės, pagal 86 straipsnį priimti 
deleguotuosius aktus ir jais nustatyti 
išsamesnius 1 ir 2 dalyse nurodyto 
duomenų saugumo pažeidimo nustatymo, 
taip pat konkrečių aplinkybių, kuriomis 
duomenų valdytojas ir duomenų 
tvarkytojas turi pranešti apie asmens 
duomenų pažeidimą, kriterijus ir 
reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 1990
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 6 dalis



AM\929511LT.doc 81/135 PE506.166v03-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija priežiūros institucijai gali 
nustatyti standartinę tokio pranešimo 
formą, pranešimo procedūras ir 4 dalyje 
nurodytų dokumentų formas ir variantus, 
įskaitant juose pateiktos informacijos 
ištrynimo terminus. Tie įgyvendinimo 
aktai priimami pagal 87 straipsnio 
2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1991
Sarah Ludford

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija priežiūros institucijai gali 
nustatyti standartinę tokio pranešimo 
formą, pranešimo procedūras ir 4 dalyje 
nurodytų dokumentų formas ir variantus, 
įskaitant juose pateiktos informacijos 
ištrynimo terminus. Tie įgyvendinimo 
aktai priimami pagal 87 straipsnio 
2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1992
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija priežiūros institucijai gali
nustatyti standartinę tokio pranešimo 
formą, pranešimo procedūras ir 4 dalyje 

6. Komisija pagal 86 straipsnį įgaliojama 
priimti deleguotuosius aktus ir jais
priežiūros institucijai nustatyti standartinę 
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nurodytų dokumentų formas ir variantus, 
įskaitant juose pateiktos informacijos 
ištrynimo terminus. Tie įgyvendinimo 
aktai priimami pagal 87 straipsnio 
2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

tokio pranešimo formą, pranešimo 
procedūras ir 4 dalyje nurodytų dokumentų 
formas ir variantus, įskaitant juose 
pateiktos informacijos ištrynimo terminus.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 1993
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija priežiūros institucijai gali 
nustatyti standartinę tokio pranešimo
formą, pranešimo procedūras ir 4 dalyje 
nurodytų dokumentų formas ir variantus, 
įskaitant juose pateiktos informacijos 
ištrynimo terminus. Tie įgyvendinimo 
aktai priimami pagal 87 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

6. Komisija priežiūros institucijai gali 
nustatyti standartinę pranešimų formą 
pagal 3 dalį ir pažeidimų bei jų pasekmių 
registro formą. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 87 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Or. es

Pakeitimas 1994
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija priežiūros institucijai gali 
nustatyti standartinę tokio pranešimo 
formą, pranešimo procedūras ir 4 dalyje 
nurodytų dokumentų formas ir variantus, 

6. Komisija priežiūros institucijai gali 
nustatyti standartinę tokio pranešimo 
formą, pranešimo procedūras ir 4 dalyje 
nurodytų dokumentų formas ir variantus, 
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įskaitant juose pateiktos informacijos 
ištrynimo terminus. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 87 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

įskaitant juose pateiktos informacijos 
ištrynimo terminus. Paprašius Europos 
duomenų apsaugos valdybos nuomonės,
tie įgyvendinimo aktai priimami pagal 87 
straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 1995
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija priežiūros institucijai gali 
nustatyti standartinę tokio pranešimo 
formą, pranešimo procedūras ir 4 dalyje 
nurodytų dokumentų formas ir variantus, 
įskaitant juose pateiktos informacijos 
ištrynimo terminus. Tie įgyvendinimo 
aktai priimami pagal 87 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

6. Komisija priežiūros institucijai gali 
nustatyti standartinę tokio pranešimo formą 
ir pranešimo procedūras, susijusias su 
ataskaitų rengimu.

Or. en

Pakeitimas 1996
Sylvie Guillaume, Françoise Castex

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai asmens duomenų saugumo 
pažeidimas gali turėti neigiamo poveikio 
asmens duomenų apsaugai ar duomenų 
subjekto privatumui, duomenų valdytojas, 
po to, kai pateikia 31 straipsnyje nurodytą 
pranešimą, nepagrįstai nedelsdamas apie 
pažeidimą praneša duomenų subjektui.

1. Kai asmens duomenų saugumo
pažeidimas gali turėti neigiamo poveikio 
asmens duomenų apsaugai ar duomenų 
subjekto privatumui, duomenų valdytojas, 
po to, kai pateikia 31 straipsnyje nurodytą 
pranešimą, apie pažeidimą praneša 
duomenų subjektui per 24 valandas.
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Or. en

Pakeitimas 1997
Timothy Kirkhope
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai asmens duomenų saugumo 
pažeidimas gali turėti neigiamo poveikio 
asmens duomenų apsaugai ar duomenų 
subjekto privatumui, duomenų valdytojas, 
po to, kai pateikia 31 straipsnyje nurodytą 
pranešimą, nepagrįstai nedelsdamas apie 
pažeidimą praneša duomenų subjektui.

1. Kai asmens duomenų saugumo 
pažeidimas gali turėti neigiamo poveikio 
asmens duomenų apsaugai ar duomenų 
subjekto privatumui proporcingumo 
atžvilgiu, duomenų valdytojas, po to, kai 
pateikia 31 straipsnyje nurodytą pranešimą, 
nepagrįstai nedelsdamas apie pažeidimą 
praneša duomenų subjektui.

Or. en

Pakeitimas 1998
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai asmens duomenų saugumo 
pažeidimas gali turėti neigiamo poveikio 
asmens duomenų apsaugai ar duomenų 
subjekto privatumui, duomenų valdytojas, 
po to, kai pateikia 31 straipsnyje nurodytą 
pranešimą, nepagrįstai nedelsdamas apie 
pažeidimą praneša duomenų subjektui.

1. Kai asmens duomenų saugumo 
pažeidimas turi arba gali turėti didelio
neigiamo poveikio duomenų subjekto 
privatumui, o siekiant sumažinti žalą 
duomenų subjektams reikės imtis 
veiksmų, duomenų valdytojas, po to, kai 
pateikia 31 straipsnyje nurodytą pranešimą, 
nepagrįstai nedelsdamas apie pažeidimą 
praneša duomenų subjektui. Jei dėl 
pranešimo duomenų subjektams kiltų 
papildomos didelės žalos grėsmė asmens 
duomenų apsaugai ar duomenų subjekto 
privatumui, pasikonsultavęs su priežiūros 
institucija duomenų valdytojas gali 
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nukelti pranešimą duomenų subjektams, 
kol tokios rizikos nebebus.

Or. en

Pakeitimas 1999
Axel Voss, Hubert Pirker, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, 
Monika Hohlmeier, Renate Sommer

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai asmens duomenų saugumo 
pažeidimas gali turėti neigiamo poveikio 
asmens duomenų apsaugai ar duomenų 
subjekto privatumui, duomenų valdytojas, 
po to, kai pateikia 31 straipsnyje nurodytą
pranešimą, nepagrįstai nedelsdamas apie 
pažeidimą praneša duomenų subjektui.

1. Kai asmens duomenų saugumo 
pažeidimas gali turėti neigiamo poveikio 
asmens duomenų apsaugai, duomenų 
subjekto privatumui, teisei ar teisėtiems 
interesams, duomenų valdytojas, po to, kai 
pateikia 31 straipsnyje nurodytą pranešimą, 
nepagrįstai nedelsdamas apie pažeidimą 
praneša duomenų subjektui. Pažeidimas 
turėtų būti laikomas turinčiu neigiamą 
poveikį asmens duomenims ar duomenų 
subjekto privatumui, jeigu dėl jo, 
pavyzdžiui, galėtų būti pavogta ar 
suklastota tapatybė, padaryta fizinė žala, 
patirtas didelis pažeminimas ar pakenkta 
reputacijai.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas paimtas iš Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto.

Pakeitimas 2000
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Duomenų subjektui apie asmens 
duomenų saugumo pažeidimą pranešti 
nebūtina, jeigu duomenų valdytojas 
priežiūros institucijai patikimai įrodo, kad 
įdiegė tinkamas technologines apsaugos 
priemones ir kad tos priemonės taikytos su 
asmens duomenų saugumo pažeidimu 
susijusiems duomenims. Tokiomis 
technologinėmis apsaugos priemonėmis 
užtikrinama, kad asmeniui, neturinčiam 
leidimo su duomenimis susipažinti, jie būtų 
nesuprantami.

3. Duomenų subjektui apie asmens 
duomenų saugumo pažeidimą pranešti 
nebūtina, jeigu duomenų saugumo 
pažeidimas nekelia didelės žalos 
piliečiams rizikos ir duomenų valdytojas 
priežiūros institucijai patikimai įrodo, kad 
įdiegė tinkamas technologines apsaugos 
priemones ir kad tos priemonės taikytos su 
asmens duomenų saugumo pažeidimu 
susijusiems duomenims. Tokiomis 
technologinėmis apsaugos priemonėmis 
užtikrinama, kad asmeniui, neturinčiam 
leidimo su duomenimis susipažinti, jie būtų 
nesuprantami, netinkami naudoti arba 
anonimiški.

Or. en

Pakeitimas 2001
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Duomenų subjektui apie asmens 
duomenų saugumo pažeidimą pranešti 
nebūtina, jeigu duomenų valdytojas 
priežiūros institucijai patikimai įrodo, kad 
įdiegė tinkamas technologines apsaugos 
priemones ir kad tos priemonės taikytos su 
asmens duomenų saugumo pažeidimu 
susijusiems duomenims. Tokiomis 
technologinėmis apsaugos priemonėmis 
užtikrinama, kad asmeniui, neturinčiam 
leidimo su duomenimis susipažinti, jie būtų 
nesuprantami.

3. Duomenų subjektui apie asmens 
duomenų saugumo pažeidimą pranešti 
nebūtina, jeigu duomenų valdytojas 
priežiūros institucijai patikimai įrodo, kad 
įdiegė tinkamas technologines apsaugos 
priemones ir kad tos priemonės taikytos su 
asmens duomenų saugumo pažeidimu 
susijusiems duomenims. Tokiomis 
technologinėmis apsaugos priemonėmis 
siekiama užtikrinti, kad asmeniui, 
neturinčiam leidimo su duomenimis 
susipažinti, jie būtų nesuprantami, 
atsižvelgiant į duomenų pobūdį, 
naujausias technines galimybes ir 
sąnaudas.

Or. en
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Pakeitimas 2002
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Duomenų subjektui apie asmens 
duomenų saugumo pažeidimą pranešti
nebūtina, jeigu duomenų valdytojas
priežiūros institucijai patikimai įrodo, kad 
įdiegė tinkamas technologines apsaugos 
priemones ir kad tos priemonės taikytos su 
asmens duomenų saugumo pažeidimu 
susijusiems duomenims. Tokiomis 
technologinėmis apsaugos priemonėmis 
užtikrinama, kad asmeniui, neturinčiam 
leidimo su duomenimis susipažinti, jie būtų 
nesuprantami.

3. Duomenų subjektui apie asmens 
duomenų saugumo pažeidimą pranešimas 
gali būti atidėtas tik tuo atveju, jeigu dėl 
informacijos atitinkami duomenys toliau 
judėtų, ir turi būti atliktas duomenų 
valdytojui priežiūros institucijai patikimai 
įrodžius, kad įdiegė tinkamas 
technologines apsaugos priemones ir kad 
tos priemonės taikytos su asmens duomenų 
saugumo pažeidimu susijusiems 
duomenims. Tokiomis technologinėmis 
apsaugos priemonėmis užtikrinama, kad 
asmeniui, neturinčiam leidimo su 
duomenimis susipažinti, jie būtų 
nesuprantami.

Or. en

Pagrindimas

Net įgyvendinus apsaugos priemones, duomenų subjektas turėtų žinoti, kad jo ar jos asmens 
duomenys gali būti pažeisti.

Pakeitimas 2003
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Hubert Pirker, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Duomenų subjektui apie asmens 
duomenų saugumo pažeidimą pranešti 
nebūtina, jeigu duomenų valdytojas 
priežiūros institucijai patikimai įrodo, kad

3. Duomenų subjektui apie asmens 
duomenų saugumo pažeidimą pranešti 
nebūtina, jeigu dėl duomenų saugumo 
pažeidimo nepadaryta didelė žala ir 
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įdiegė tinkamas technologines apsaugos 
priemones ir kad tos priemonės taikytos su 
asmens duomenų saugumo pažeidimu 
susijusiems duomenims. Tokiomis 
technologinėmis apsaugos priemonėmis 
užtikrinama, kad asmeniui, neturinčiam 
leidimo su duomenimis susipažinti, jie būtų 
nesuprantami.

duomenų valdytojas įdiegė tinkamas 
technologines apsaugos priemones ir kad 
tos priemonės taikytos su asmens duomenų 
saugumo pažeidimu susijusiems 
duomenims. Tokiomis technologinėmis 
apsaugos priemonėmis užtikrinama, kad 
asmeniui, neturinčiam leidimo su 
duomenimis susipažinti, jie būtų 
nesuprantami, netinkami naudoti arba
anonimiški.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 2004
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Jei įgyvendinus pasiūlytas 
technologines priemones, pasitaikys kitas 
duomenų saugumo pažeidimas, duomenų 
valdytojas visada įsipareigojęs nepagrįstai 
nedelsiant pranešti apie tai duomenų 
subjektui.

Or. en

Pakeitimas 2005
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 4 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atitinkamiems duomenų subjektams apie 
pažeidimą nepranešama tais atvejais, kai 
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tai galėtų aiškiai pakenkti vykstantiems 
tyrimams arba trukdyti priemonėms, 
skirtoms išspręsti saugumo pažeidimo 
klausimą, ar uždelsti jų taikymą. Šie 
galimi atvejai gali būti išsamiau nustatyti 
ES ir valstybių narių teisės aktuose, visais 
atvejais siekiant apginti viešąjį interesą ir 
laikytis duomenų apsaugos teisės aktų 
nuostatų.

Or. es

Pagrindimas

Būtina numatyti tam tikras garantijas tais atvejais, kai pranešimai atitinkamiems asmenims 
galėtų pakenkti saugumo pažeidimo tyrimui ir (arba) šios problemos sprendimui.

Pakeitimas 2006
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 1 dalyje nurodytų 
aplinkybių, kuriomis asmens duomenų 
saugumo pažeidimas gali neigiamai 
paveikti asmens duomenis, kriterijus ir 
reikalavimus.

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Šiuo straipsniu Komisijai suteikiamos galios viršija deleguotųjų aktų taikymo sritį. Be to, 
nebūtina išsamiau nustatyti 32 straipsnyje numatytų kriterijų, nes teisingą jų aiškinimą turi 
nustatyti priežiūros institucija ir kaip paskutinė instancija – teismai.

Pakeitimas 2007
Timothy Kirkhope
ECR frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 1 dalyje nurodytų 
aplinkybių, kuriomis asmens duomenų 
saugumo pažeidimas gali neigiamai 
paveikti asmens duomenis, kriterijus ir 
reikalavimus.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 2008
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 1 dalyje nurodytų 
aplinkybių, kuriomis asmens duomenų 
saugumo pažeidimas gali neigiamai 
paveikti asmens duomenis, kriterijus ir 
reikalavimus.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 2009
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Komisija, paprašiusi Europos duomenų 
apsaugos valdybos nuomonės, įgaliojama 
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nustatyti išsamesnius 1 dalyje nurodytų 
aplinkybių, kuriomis asmens duomenų 
saugumo pažeidimas gali neigiamai 
paveikti asmens duomenis, kriterijus ir 
reikalavimus.

pagal 86 straipsnį priimti deleguotuosius 
aktus ir jais nustatyti išsamesnius 1 dalyje 
nurodytų aplinkybių, kuriomis asmens 
duomenų saugumo pažeidimas gali 
neigiamai paveikti asmens duomenis, 
kriterijus ir reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 2010
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija gali nustatyti 1 dalyje 
nurodyto pranešimo duomenų subjektui 
formatą ir tam pranešimui taikomas 
procedūras. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 87 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 2011
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija gali nustatyti 1 dalyje nurodyto 
pranešimo duomenų subjektui formatą ir 
tam pranešimui taikomas procedūras. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
87 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

6. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais
nustatyti 1 dalyje nurodyto pranešimo 
duomenų subjektui formatą ir tam 
pranešimui taikomas procedūras.

Or. en
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Pagrindimas

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

Pakeitimas 2012
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija gali nustatyti 1 dalyje nurodyto 
pranešimo duomenų subjektui formatą ir 
tam pranešimui taikomas procedūras. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
87 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą.

6. Komisija gali nustatyti 1 dalyje nurodyto 
pranešimo duomenų subjektui formatą ir 
tam pranešimui taikomas procedūras, 
atkreipdama dėmesį į atvejus, turinčius 
įtakos dideliam žmonių skaičiui. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
87 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą.

Or. es

Pakeitimas 2013
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija gali nustatyti 1 dalyje nurodyto 
pranešimo duomenų subjektui formatą ir 
tam pranešimui taikomas procedūras. Tie
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
87 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą.

6. Komisija gali nustatyti 1 dalyje nurodyto 
pranešimo duomenų subjektui formatą ir 
tam pranešimui taikomas procedūras. 
Paprašius Europos duomenų apsaugos 
valdybos nuomonės, tie įgyvendinimo 
aktai priimami pagal 87 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Or. en
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Pakeitimas 2014
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento
4 skirsnio 3 skirsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

DUOMENŲ APSAUGOS VERTINIMAS 
IR IŠANSKTINIS LEIDIMAS

DUOMENŲ APSAUGOS VALDYMAS 
PER VISĄ JŲ GYVAVIMO CIKLĄ

Or. en

Pagrindimas

Duomenų valdytojai turėtų didžiausią dėmesį skirti asmens duomenų apsaugai per visą 
duomenų gyvavimo ciklą, t. y. nuo duomenų rinkimo iki tvarkymo ir iki jų ištrynimo, iš pat 
pradžių investuodami į ilgalaikio duomenų tvarkymo sistemą ir jos laikydamiesi pagal 
visapusės atitikties mechanizmą. Taip pat žr. 71a, 71b, 71c ir 74a konstatuojamąsias dalis.

Pakeitimas 2015
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
32 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

32a straipsnis
Pranešimas apie asmens duomenų 

saugumo pažeidimą kitoms 
organizacijoms

Duomenų valdytojas, kuris pagal 
32 straipsnį praneša duomenų subjektui 
apie asmens duomenų saugumo 
pažeidimą, gali informuoti apie šį asmens 
duomenų saugumo pažeidimą kitą 
organizaciją, vyriausybinę instituciją ar 
jos padalinį, jei ši organizacija, 
vyriausybinė institucija ar jos padalinys 
gali sumažinti žalos dėl šio pažeidimo 
atsiradimo riziką arba sušvelninti šią žalą. 
Tokie pranešimai gali būti vykdomi 
neinformuojant duomenų subjekto, jei 
informacija atskleidžiama tik siekiant 
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sumažinti žalos duomenų subjektui dėl šio 
pažeidimo atsiradimo riziką arba 
sušvelninti šią žalą.

Or. en

Pagrindimas

Kitos organizacijos ar vyriausybinės institucijos daugeliu atvejų turi galimybių padėti 
sušvelninti žalą, kurią gali patirti duomenų subjektas dėl asmens duomenų saugumo 
pažeidimo, jei joms būtų pranešta apie pažeidimą ir su juo susijusias aplinkybes.

Pakeitimas 2016
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento
32 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

32a straipsnis
Duomenų apsaugos rizikos analizė

1. Duomenų valdytojas atlieka rizikos 
analizę atsižvelgdamas į duomenų 
tvarkymo operacijas ir vertina, ar esama 
bent dviejų iš 5b straipsnio 1–10 dalyse 
nurodytų rizikos veiksnių.
2. Jei esama bent dviejų iš 5b straipsnio 
1–10 dalyse nurodytų rizikos veiksnių, 
duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas, veikiantis duomenų valdytojo 
pavedimu, atlieka duomenų apsaugos 
poveikio vertinimą pagal 33 straipsnį.
3. Jei yra mažiau nei du iš 5b straipsnio 
1–10 dalyse nurodytų rizikos veiksnių, 
rizikos analizė ir jos išvados 
dokumentuojamos.
4. Rizikos analizė persvarstoma vėliausiai 
po metų arba nedelsiant, jei smarkiai 
keičiasi duomenų tvarkymo operacijų 
pobūdis, aprėptis ar tikslai.

Or. en
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Pagrindimas

Duomenų valdytojai turėtų didžiausią dėmesį skirti asmens duomenų apsaugai per visą 
duomenų gyvavimo ciklą, t. y. nuo duomenų rinkimo iki tvarkymo ir iki jų ištrynimo, iš pat 
pradžių investuodami į ilgalaikio duomenų tvarkymo sistemą ir jos laikydamiesi pagal 
visapusės atitikties mechanizmą. Taip pat žr. 71a, 71b, 71c ir 74a konstatuojamąsias dalis.

Pakeitimas 2017
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu atliekant duomenų tvarkymo 
operacijas dėl jų pobūdžio, aprėpties arba 
tikslų kyla konkreti rizika duomenų 
subjektų teisėms ir laisvėms, duomenų 
valdytojas arba duomenų tvarkytojas, 
veikiantis duomenų valdytojo pavedimu, 
atlieka numatytų duomenų tvarkymo 
operacijų poveikio asmens duomenų 
apsaugai vertinimą.

1. Jeigu reikalaujama pagal 32a straipsnio 
2 dalį, duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas, veikiantis duomenų valdytojo 
pavedimu, atlieka numatytų duomenų 
tvarkymo operacijų poveikio asmens 
duomenų apsaugai vertinimą.

Or. en

Pagrindimas

Poveikio vertinimai turėtų būti būtini tik tuo atveju, jei jie reikalingi atsižvelgiant į rizikos 
analizės rezultatus.

Pakeitimas 2018
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu atliekant duomenų tvarkymo 
operacijas dėl jų pobūdžio, aprėpties arba 
tikslų kyla konkreti rizika duomenų 
subjektų teisėms ir laisvėms, duomenų 
valdytojas arba duomenų tvarkytojas, 

1. Jeigu atliekant duomenų tvarkymo 
operacijas dėl jų pobūdžio, aprėpties arba 
tikslų kyla konkreti rizika duomenų 
subjektų teisėms ir laisvėms, duomenų 
valdytojas atlieka numatytų duomenų 
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veikiantis duomenų valdytojo pavedimu,
atlieka numatytų duomenų tvarkymo 
operacijų poveikio asmens duomenų 
apsaugai vertinimą.

tvarkymo operacijų poveikio asmens 
duomenų apsaugai vertinimą. Panašią 
riziką keliančių duomenų tvarkymo 
operacijų sekai išnagrinėti pakanka atlikti 
vieną vertinimą.

Or. en

Pakeitimas 2019
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu atliekant duomenų tvarkymo 
operacijas dėl jų pobūdžio, aprėpties arba 
tikslų kyla konkreti rizika duomenų 
subjektų teisėms ir laisvėms, duomenų 
valdytojas arba duomenų tvarkytojas, 
veikiantis duomenų valdytojo pavedimu, 
atlieka numatytų duomenų tvarkymo 
operacijų poveikio asmens duomenų 
apsaugai vertinimą.

1. Jeigu atliekant duomenų tvarkymo 
operacijas dėl jų pobūdžio, aprėpties arba 
tikslų kyla konkreti rizika duomenų 
subjektų teisėms ir laisvėms, duomenų 
valdytojas arba duomenų tvarkytojas, 
veikiantis duomenų valdytojo pavedimu, 
atlieka numatytų duomenų tvarkymo 
operacijų poveikio asmens duomenų 
apsaugai vertinimą, jeigu savo 
organizacijoje neįdarbino duomenų 
apsaugos pareigūno arba negavo tinkamo 
ir galiojančio didelės rizikos duomenų 
tvarkymo sertifikavimo.

Or. es

Pagrindimas

Šiuo straipsniu kiekvienam duomenų tvarkymo procedūros etapui suteikiama didelė 
biurokratinė našta, ypač turint omenyje, kad didžioji dauguma dalyvių, iš kurių gali būti 
reikalaujama atlikti šiuos vertinimus, bus tam tikro dydžio įmonės, kuriose dirba duomenų 
apsaugos pareigūnas.

Pakeitimas 2020
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu atliekant duomenų tvarkymo 
operacijas dėl jų pobūdžio, aprėpties arba 
tikslų kyla konkreti rizika duomenų 
subjektų teisėms ir laisvėms, duomenų 
valdytojas arba duomenų tvarkytojas, 
veikiantis duomenų valdytojo pavedimu,
atlieka numatytų duomenų tvarkymo 
operacijų poveikio asmens duomenų 
apsaugai vertinimą.

1. Jeigu atliekant duomenų tvarkymo 
operacijas dėl jų pobūdžio, aprėpties arba 
tikslų kyla konkreti rizika duomenų 
subjektų teisėms ir laisvėms, duomenų 
valdytojas atlieka numatytų duomenų 
tvarkymo operacijų poveikio asmens 
duomenų apsaugai vertinimą.

Poveikio vertinimo atlikti nebūtina, jei:
a) duomenų tvarkymas yra teisinis 
įsipareigojimas arba
b) duotas duomenų subjekto sutikimas 
arba
c) taikomas 6 straipsnio 1 dalies b punktas 
arba 38a straipsnis.

Or. en

Pakeitimas 2021
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu atliekant duomenų tvarkymo 
operacijas dėl jų pobūdžio, aprėpties arba 
tikslų kyla konkreti rizika duomenų 
subjektų teisėms ir laisvėms, duomenų 
valdytojas arba duomenų tvarkytojas, 
veikiantis duomenų valdytojo pavedimu, 
atlieka numatytų duomenų tvarkymo 
operacijų poveikio asmens duomenų
apsaugai vertinimą.

1. Jeigu atliekant duomenų tvarkymo 
operacijas dėl jų pobūdžio, aprėpties arba 
tikslų gali kilti didelė rizika duomenų 
subjektų teisėms ir laisvėms, duomenų 
valdytojas atlieka numatytų duomenų 
tvarkymo operacijų poveikio duomenų
subjektų teisėms ir laisvėms, ypač jų teisei 
į privatumą, vertinimą.

Or. en
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Pagrindimas

The amendments to Articles 28 and 35 introduce a risk-based approach to the obligation to 
document data processing operations and the appointment of a data protection officer. Only 
in case of high risk to the rights and freedoms of the data subject, those obligations are 
triggered. Therefore, Article 33(1) is amended to reflect those changes. Moreover, unlike the 
Commission proposed, the assessment should be on the risk to the rights and freedoms of the 
data subject and not on the personal data, as the risk assessment with respect to the personal 
data would be part of a security risk assessment to determine the safeguards pursuant to 
Article 30.Furthermore, given the changes made to paragraph 1, the risk assessment should 
be performed by the controller and cannot be performed by the processor. Also, any risk is 
“specific”, but what is important is whether the risk is high. The factor “likely to present” is 
added as the risks may be mitigated following the conclusions of the PIA. The factor assumes 
that risks exist irrespective of any mitigation.

Pakeitimas 2022
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu atliekant duomenų tvarkymo 
operacijas dėl jų pobūdžio, aprėpties arba 
tikslų kyla konkreti rizika duomenų 
subjektų teisėms ir laisvėms, duomenų 
valdytojas arba duomenų tvarkytojas, 
veikiantis duomenų valdytojo pavedimu,
atlieka numatytų duomenų tvarkymo 
operacijų poveikio asmens duomenų 
apsaugai vertinimą.

1. Jeigu atliekant duomenų tvarkymo 
operacijas dėl jų pobūdžio, aprėpties arba 
tikslų kyla konkreti rizika duomenų 
subjektų teisėms ir laisvėms, duomenų 
valdytojas atlieka numatytų duomenų 
tvarkymo operacijų poveikio asmens 
duomenų apsaugai vertinimą. Panašią 
riziką keliančių duomenų tvarkymo 
operacijų sekai išnagrinėti pakanka atlikti 
vieną vertinimą.

Or. en

Pagrindimas

Naują poveikio privatumui vertinimą turėtų būti reikalaujama atlikti tik tuo atveju, kai 
procesas arba projektas privatumui kelia iš esmės naują arba kitokią riziką, nei buvo 
nagrinėjama anksčiau. Jei panašaus proceso ar projekto poveikio privatumui vertinimas buvo
atliktas anksčiau, iš naujo nagrinėti turėtų būti reikalaujama tik tuos proceso ar projekto 
aspektus, kurie yra nauji arba kitokie.
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Pakeitimas 2023
Sarah Ludford

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu atliekant duomenų tvarkymo 
operacijas dėl jų pobūdžio, aprėpties arba 
tikslų kyla konkreti rizika duomenų 
subjektų teisėms ir laisvėms, duomenų 
valdytojas arba duomenų tvarkytojas, 
veikiantis duomenų valdytojo pavedimu, 
atlieka numatytų duomenų tvarkymo 
operacijų poveikio asmens duomenų 
apsaugai vertinimą.

1. Jeigu atliekant duomenų tvarkymo 
operacijas dėl jų pobūdžio, aprėpties arba 
tikslų kyla konkreti rizika duomenų 
subjektų teisėms ir laisvėms, duomenų 
valdytojas arba duomenų tvarkytojas, 
veikiantis duomenų valdytojo pavedimu, 
atlieka numatytų duomenų tvarkymo 
operacijų poveikio asmens duomenų 
apsaugai vertinimą. Panašią riziką 
keliančių duomenų tvarkymo operacijų 
sekai išnagrinėti pakanka atlikti vieną 
vertinimą.

Or. en

Pagrindimas

Savaime suprantama.

Pakeitimas 2024
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu atliekant duomenų tvarkymo 
operacijas dėl jų pobūdžio, aprėpties arba 
tikslų kyla konkreti rizika duomenų 
subjektų teisėms ir laisvėms, duomenų 
valdytojas arba duomenų tvarkytojas, 
veikiantis duomenų valdytojo pavedimu, 
atlieka numatytų duomenų tvarkymo 
operacijų poveikio asmens duomenų 
apsaugai vertinimą.

1. Jeigu atliekant duomenų tvarkymo 
operacijas dėl jų pobūdžio, aprėpties arba 
tikslų kyla konkreti didelė rizika duomenų 
subjektų teisėms ir laisvėms arba kai 
duomenų apsaugos institucija 
nusprendžia, kad būtinas poveikio 
privatumui vertinimas, duomenų 
valdytojas atlieka numatytų duomenų 
tvarkymo operacijų poveikio asmens 
duomenų apsaugai vertinimą.
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Or. en

Pakeitimas 2025
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu atliekant duomenų tvarkymo 
operacijas dėl jų pobūdžio, aprėpties arba 
tikslų kyla konkreti rizika duomenų 
subjektų teisėms ir laisvėms, duomenų 
valdytojas arba duomenų tvarkytojas, 
veikiantis duomenų valdytojo pavedimu, 
atlieka numatytų duomenų tvarkymo 
operacijų poveikio asmens duomenų 
apsaugai vertinimą.

1. Jeigu atliekant duomenų tvarkymo 
operacijas dėl jų pobūdžio, aprėpties arba 
tikslų kyla konkreti rizika duomenų 
subjektų teisėms ir laisvėms, duomenų 
valdytojas arba duomenų tvarkytojas, 
veikiantis duomenų valdytojo pavedimu, 
atlieka išsamų numatytų duomenų 
tvarkymo operacijų poveikio asmens 
duomenų apsaugai vertinimą.

Or. en

Pakeitimas 2026
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Mažosioms ir vidutinėms įmonėms 
(MVĮ) reikalaujama atlikti poveikio 
vertinimą tik praėjus trejiems metams po 
jų įregistravimo, jei duomenų tvarkymas 
laikomas pagrindine įmonės veikla. Tai 
reiškia, kad su duomenų tvarkymu susijęs 
pardavimas ar įplaukos sudaro 50 proc. 
MVĮ įplaukų.

Or. en

Pagrindimas

Mokslinių tyrimų duomenimis, dauguma MVĮ žlunga per pirmuosius trejus veiklos metus.



AM\929511LT.doc 101/135 PE506.166v03-00

LT

Numačius šiuo laikotarpiu nereikalauti atlikti poveikio vertinimo, visoms įmonėms bus 
suteikiama galimybė sėkmingai veikti iki jos patirs nereikalingų išlaidų.

Pakeitimas 2027
Sarah Ludford

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Šis reikalavimas netaikomas:
a) labai mažoms ir vidutinėms įmonėms, 
kurioms duomenų tvarkymas yra tik 
papildoma veikla prie jų pagrindinės 
veiklos;
b) visoms labai mažoms, mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms pirmuosius trejus 
metus nuo įmonės įsteigimo.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti neproporcingos naštos, mažosioms ir vidutinėms įmonėms turi būti taikomos 
lengvatos.

Pakeitimas 2028
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodyta konkreti rizika kyla 
visų pirma atliekant šias duomenų 
tvarkymo operacijas:

Išbraukta.

a) sistemingą ir išsamų su fiziniu asmeniu 
susijusių asmeninių aspektų vertinimą 
arba duomenų tvarkymo operacijas, 
atliekamas siekiant išnagrinėti arba 
numatyti fizinio asmens ekonominę 
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situaciją, buvimo vietą, sveikatos būklę, 
asmeninius pomėgius, patikimumą arba 
elgesį, kai tokia operacija grindžiama 
automatizuotu duomenų tvarkymu ir ja 
remiantis taikomos priemonės, dėl kurių 
fizinis asmuo patiria teisinių pasekmių 
arba kurios daro jam didelį poveikį;
b) tvarkant informaciją apie lytinį 
gyvenimą, rasę ir tautinę kilmę arba 
duomenų tvarkymo operacijas, atliekamas 
teikiant sveikatos priežiūrą, 
epidemiologinius tyrimus arba psichinių 
ar infekcinių ligų tyrimus, kai duomenys 
tvarkomi dideliu mastu siekiant imtis 
priemonių ar priimti sprendimus dėl 
konkrečių fizinių asmenų;
c) viešų vietų stebėjimą, ypač dideliu 
mastu naudojant optinius elektroninius 
prietaisus (stebėjimas vaizdo kameromis);
d) tvarkant vaikų asmens duomenis, 
genetinius duomenis ar biometrinius 
duomenis didelės apimties 
susistemintuose rinkiniuose;
e) kitas duomenų tvarkymo operacijas, 
kurioms atlikti būtina konsultuotis su 
priežiūros institucija pagal 34 straipsnio 
2 dalies b punktą.

Or. en

Pagrindimas

Perkelta į 5b straipsnį (naują).

Pakeitimas 2029
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodyta konkreti rizika kyla
visų pirma atliekant šias duomenų 

2. 1 dalyje nurodyta konkreti didelė rizika 
gali kilti atliekant šias duomenų tvarkymo 
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tvarkymo operacijas: operacijas:

Or. en

Pakeitimas 2030
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) sistemingą ir išsamų su fiziniu asmeniu 
susijusių asmeninių aspektų vertinimą arba 
duomenų tvarkymo operacijas, atliekamas 
siekiant išnagrinėti arba numatyti fizinio 
asmens ekonominę situaciją, buvimo vietą, 
sveikatos būklę, asmeninius pomėgius, 
patikimumą arba elgesį, kai tokia operacija 
grindžiama automatizuotu duomenų 
tvarkymu ir ja remiantis taikomos 
priemonės, dėl kurių fizinis asmuo patiria
teisinių pasekmių arba kurios daro jam 
didelį poveikį;

a) sistemingą ir išsamų su fiziniu asmeniu 
susijusių asmeninių aspektų vertinimą arba 
duomenų tvarkymo operacijas, atliekamas 
siekiant išnagrinėti arba numatyti fizinio 
asmens ekonominę situaciją, buvimo vietą, 
sveikatos būklę, asmeninius pomėgius, 
patikimumą arba elgesį, kai tokia operacija 
grindžiama automatizuotu duomenų 
tvarkymu ir ja remiantis taikomos 
priemonės, dėl kurių atsiranda neigiamų
teisinių pasekmių duomenų subjekto 
privatumui;

Or. en

Pakeitimas 2031
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) sistemingą ir išsamų su fiziniu asmeniu 
susijusių asmeninių aspektų vertinimą arba 
duomenų tvarkymo operacijas, atliekamas 
siekiant išnagrinėti arba numatyti fizinio 
asmens ekonominę situaciją, buvimo vietą, 
sveikatos būklę, asmeninius pomėgius, 
patikimumą arba elgesį, kai tokia operacija 
grindžiama automatizuotu duomenų 
tvarkymu ir ja remiantis taikomos 

a) atsižvelgiant į 20 straipsnio 2 dalies 
c punkte ir 21 straipsnyje išdėstytas 
išimtis, atliekant sistemingą ir išsamų su 
fiziniu asmeniu susijusių asmeninių 
aspektų vertinimą arba duomenų tvarkymo 
operacijas, atliekamas siekiant išnagrinėti 
arba numatyti fizinio asmens ekonominę 
situaciją, buvimo vietą, sveikatos būklę, 
asmeninius pomėgius, patikimumą arba 
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priemonės, dėl kurių fizinis asmuo patiria 
teisinių pasekmių arba kurios daro jam 
didelį poveikį;

elgesį, kai tokia operacija grindžiama 
automatizuotu duomenų tvarkymu ir ja 
remiantis taikomos priemonės, dėl kurių 
fizinis asmuo patiria teisinių pasekmių arba 
kurios daro jam didelį neigiamą poveikį;

Or. en

Pakeitimas 2032
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) sistemingą ir išsamų su fiziniu asmeniu 
susijusių asmeninių aspektų vertinimą arba 
duomenų tvarkymo operacijas, atliekamas 
siekiant išnagrinėti arba numatyti fizinio 
asmens ekonominę situaciją, buvimo vietą, 
sveikatos būklę, asmeninius pomėgius, 
patikimumą arba elgesį, kai tokia operacija 
grindžiama automatizuotu duomenų 
tvarkymu ir ja remiantis taikomos 
priemonės, dėl kurių fizinis asmuo patiria 
teisinių pasekmių arba kurios daro jam
didelį poveikį;

a) atsižvelgiant į 20 straipsnio 2 dalies 
c punkte išdėstytas išimtis ir 21 straipsnyje 
nurodomus apribojimus, atliekant
sistemingą ir išsamų su fiziniu asmeniu 
susijusių asmeninių aspektų vertinimą arba 
duomenų tvarkymo operacijas, atliekamas 
siekiant išnagrinėti arba numatyti fizinio 
asmens ekonominę situaciją, buvimo vietą, 
sveikatos būklę, asmeninius pomėgius ar
patikimumą, kai tokia operacija grindžiama 
tik automatizuotu duomenų tvarkymu ir ja 
remiantis priimami sprendimai, dėl kurių 
fizinis asmuo patiria teisinių pasekmių arba 
kurios daro didelį neigiamą poveikį
duomenų subjekto pagrindinėms teisėms;

Or. en

Pakeitimas 2033
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) tvarkant informaciją apie lytinį 
gyvenimą, rasę ir tautinę kilmę arba 

b) tvarkant informaciją apie lytinį 
gyvenimą, sveikatą, politines pažiūras, 
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duomenų tvarkymo operacijas, atliekamas 
teikiant sveikatos priežiūrą, 
epidemiologinius tyrimus arba psichinių ar 
infekcinių ligų tyrimus, kai duomenys 
tvarkomi dideliu mastu siekiant imtis 
priemonių ar priimti sprendimus dėl 
konkrečių fizinių asmenų;

religinius įsitikinimus, teistumą, rasę ir 
tautinę kilmę arba duomenų tvarkymo 
operacijas, atliekamas teikiant sveikatos 
priežiūrą, epidemiologinius tyrimus arba 
psichinių ar infekcinių ligų tyrimus, kai 
duomenys tvarkomi dideliu mastu siekiant 
imtis priemonių ar priimti sprendimus dėl 
konkrečių fizinių asmenų;

Or. en

Pakeitimas 2034
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) tvarkant informaciją apie lytinį 
gyvenimą, rasę ir tautinę kilmę arba 
duomenų tvarkymo operacijas, atliekamas 
teikiant sveikatos priežiūrą, 
epidemiologinius tyrimus arba psichinių ar 
infekcinių ligų tyrimus, kai duomenys 
tvarkomi dideliu mastu siekiant imtis 
priemonių ar priimti sprendimus dėl 
konkrečių fizinių asmenų;

b) tvarkant informaciją apie lytinį 
gyvenimą, sveikatą, rasę ir tautinę kilmę, 
socialinę ir ekonominę padėtį arba 
duomenų tvarkymo operacijas, atliekamas 
teikiant sveikatos priežiūrą, 
epidemiologinius tyrimus arba psichinių ar 
infekcinių ligų tyrimus, kai duomenys 
tvarkomi siekiant imtis priemonių ar 
priimti sprendimus dėl konkrečių fizinių 
asmenų;

Or. en

Pakeitimas 2035
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) viešų vietų stebėjimą, ypač dideliu 
mastu naudojant optinius elektroninius 
prietaisus (stebėjimas vaizdo kameromis);

Išbraukta.
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Or. en

Pagrindimas

Viešų greitkelių ir kitų viešai pasiekiamų vietų stebėjimas vaizdo kameromis yra visuotinai 
priimta ir veiksminga priemonė kitų teisėms ir laisvėms apsaugoti. Nėra pagrindo apriboti 
šios priemonės naudojimą susiejant stebėjimą vaizdo kameromis su poveikio duomenų 
apsaugai vertinimo išvada.

Pakeitimas 2036
Jan Mulder

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) viešų vietų stebėjimą, ypač dideliu 
mastu naudojant optinius elektroninius 
prietaisus (stebėjimas vaizdo kameromis);

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 2037
Véronique Mathieu Houillon, Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) viešų vietų stebėjimą, ypač dideliu 
mastu naudojant optinius elektroninius 
prietaisus (stebėjimas vaizdo kameromis);

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 2038
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalies c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) viešų vietų stebėjimą, ypač dideliu 
mastu naudojant optinius elektroninius 
prietaisus (stebėjimas vaizdo kameromis);

c) viešų vietų stebėjimą, įtraukiant 
specialių technologijų, pvz., veido 
atpažinimo, naudojimą, arba kuris 
neatitinka pagrįstų visuomenės lūkesčių;

Or. en

Pakeitimas 2039
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) viešų vietų stebėjimą, ypač dideliu 
mastu naudojant optinius elektroninius 
prietaisus (stebėjimas vaizdo kameromis);

c) viešų vietų stebėjimą, ypač naudojant 
optinius elektroninius prietaisus 
(stebėjimas vaizdo kameromis) ar bet 
kokius kitus jutiklinius prietaisus;

Or. en

Pakeitimas 2040
Sarah Ludford

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) viešų vietų stebėjimą, ypač dideliu 
mastu naudojant optinius elektroninius 
prietaisus (stebėjimas vaizdo kameromis);

c) automatizuotą viešų vietų stebėjimą 
dideliu mastu;

Or. en

Pagrindimas

Technologiniu požiūriu tai turi būti neutralu.
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Pakeitimas 2041
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) tvarkant vaikų asmens duomenis,
genetinius duomenis ar biometrinius 
duomenis didelės apimties susistemintuose 
rinkiniuose;

d) tvarkant 9 straipsnio 1 dalyje nurodytų 
ypatingų kategorijų duomenis, vietovės 
duomenis, biometrinius duomenis arba 
vaikų duomenis;

Or. en

Pakeitimas 2042
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) kitas duomenų tvarkymo operacijas, 
kurioms atlikti būtina konsultuotis su 
priežiūros institucija pagal 34 straipsnio 
2 dalies b punktą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 2043
Sarah Ludford

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Priežiūros institucija nustato ir sudaro 
duomenų tvarkymo operacijų, dėl kurių 
būtų rekomenduojama atlikti poveikio 
duomenų apsaugai vertinimą, sąrašą. 
Priežiūros institucija šiuos sąrašus 
pateikia Europos duomenų apsaugos
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valdybai.

Or. en

Pagrindimas

Viešas sąrašas galėtų praversti duomenų valdytojams nusprendžiant, ar rekomenduojama 
atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą, jei šis reikalavimas nėra privalomas.

Pakeitimas 2044
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Vertinime pateikiamas bent bendras 
numatytų duomenų tvarkymo operacijų 
aprašymas, rizikos duomenų subjektų 
teisėms ir laisvėms vertinimas, numatytos 
priemonės tai rizikai pašalinti, apsaugos 
priemonės, saugumo priemonės ir 
mechanizmai, kuriais užtikrinama asmens 
duomenų apsauga ir įrodoma, kad 
laikomasi šio reglamento, atsižvelgiant į 
duomenų subjektų ir kitų atitinkamų 
asmenų teises ir teisėtus interesus.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 2045
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Vertinime pateikiamas bent bendras
numatytų duomenų tvarkymo operacijų 
aprašymas, rizikos duomenų subjektų 
teisėms ir laisvėms vertinimas, numatytos 
priemonės tai rizikai pašalinti, apsaugos 

3. Vertinime atsižvelgiama į asmens 
duomenų tvarkymą per visą jų gyvavimo 
ciklą nuo duomenų rinkimo iki tvarkymo 
ir iki jų ištrynimo. Jame pateikiama:
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priemonės, saugumo priemonės ir 
mechanizmai, kuriais užtikrinama asmens 
duomenų apsauga ir įrodoma, kad 
laikomasi šio reglamento, atsižvelgiant į 
duomenų subjektų ir kitų atitinkamų 
asmenų teises ir teisėtus interesus.

a) numatytų duomenų tvarkymo operacijų 
aprašymas;

b) išsami duomenų tvarkymo kontekstų 
analizė pagal 5a straipsnio 1–8 dalis;
c) duomenų tvarkymo tikslų, įskaitant 
teisėtus duomenų valdytojo interesus, 
sąrašas;
d) rizikos duomenų subjektų teisėms ir 
laisvėms vertinimas pagal 5b straipsnio 1–
10 dalis;
e) duomenų subjektų kategorijų ir 
duomenų subjektų asmens duomenų 
kategorijų aprašymas;
f) bendra informacija apie skirtingų 
kategorijų duomenų ištrynimo terminus;
g) išsamus duomenų aprašas, kuriame 
nurodoma, kur ir kaip saugomi 
kiekvienos kategorijos duomenys ir kodėl 
duomenų saugojimas labai svarbus 
galutiniam naudotojui;

h) paaiškinimas, kokia pritaikytoji ir 
standartizuotoji duomenų apsauga 
įgyvendinta pagal 23 straipsnį;
i) asmens duomenų gavėjų ar jų 
kategorijų, įskaitant duomenų valdytojus, 
kuriems asmens duomenys atskleidžiami 
atsižvelgiant į teisėtą jų interesą, sąrašas;
j) jei taikoma, numatytų duomenų 
perdavimų į trečiąją šalį arba tarptautinei 
organizacijai, įskaitant tos trečiosios 
šalies arba tarptautinės organizacijos 
pavadinimą, ir tais atvejais, kai duomenys 
perduodami remiantis 44 straipsnio 
1 dalies h punktu, tinkamų apsaugos 
priemonių dokumentų sąrašas;
k) numatytos priemonės tai rizikai 
pašalinti, apsaugos priemonės, saugumo 
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priemonės ir mechanizmai, kuriais 
užtikrinama asmens duomenų apsauga ir 
įrodoma, kad laikomasi šio reglamento, 
atsižvelgiant į duomenų subjektų ir kitų 
atitinkamų asmenų teises ir teisėtus 
interesus.

Or. en

Pagrindimas

Perkeltos 28 straipsnio dalys. Duomenų valdytojai turėtų didžiausią dėmesį skirti asmens 
duomenų apsaugai per visą duomenų gyvavimo ciklą, t. y. nuo duomenų rinkimo iki tvarkymo 
ir iki jų ištrynimo, iš pat pradžių investuodami į ilgalaikio duomenų tvarkymo sistemą ir jos 
laikydamiesi pagal visapusės atitikties mechanizmą. Taip pat žr. 71b ir 
71c konstatuojamąsias dalis.

Pakeitimas 2046
Sarah Ludford

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Vertinime pateikiamas bent bendras 
numatytų duomenų tvarkymo operacijų 
aprašymas, rizikos duomenų subjektų 
teisėms ir laisvėms vertinimas, numatytos 
priemonės tai rizikai pašalinti, apsaugos 
priemonės, saugumo priemonės ir 
mechanizmai, kuriais užtikrinama asmens 
duomenų apsauga ir įrodoma, kad 
laikomasi šio reglamento, atsižvelgiant į 
duomenų subjektų ir kitų atitinkamų 
asmenų teises ir teisėtus interesus.

3. Vertinime pateikiamas bent bendras 
numatytų duomenų tvarkymo operacijų 
aprašymas, jame vertinama žalos, kuri dėl 
duomenų tvarkymo operacijos gali būti 
padaryta duomenų subjektų ar bet kokio 
kito asmens pagrindinėms teisėms ir 
laisvėms, tikimybė ir bet kokios tokios 
žalos sunkumas, taip pat paaiškinamos 
priemonės, kurių ketina imtis duomenų 
valdytojas siekdamas sumažinti tokios 
žalos atsiradimo galimybę ar jos 
sunkumą, įskaitant saugumo priemones ir 
kitas apsaugos priemones bei 
mechanizmus, kuriuos duomenų 
valdytojas ketina įdiegti, kad užtikrintų 
asmens duomenų apsaugą pagal šį 
reglamentą, atsižvelgiant į duomenų 
subjektų ir kitų atitinkamų asmenų teises ir 
teisėtus interesus.

Or. en
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Pagrindimas

Šis požiūris geresnis.

Pakeitimas 2047
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Vertinime pateikiamas bent bendras 
numatytų duomenų tvarkymo operacijų 
aprašymas, rizikos duomenų subjektų 
teisėms ir laisvėms vertinimas, numatytos 
priemonės tai rizikai pašalinti, apsaugos 
priemonės, saugumo priemonės ir 
mechanizmai, kuriais užtikrinama asmens 
duomenų apsauga ir įrodoma, kad 
laikomasi šio reglamento, atsižvelgiant į 
duomenų subjektų ir kitų atitinkamų 
asmenų teises ir teisėtus interesus.

3. Vertinime pateikiamas bent bendras 
numatytų duomenų tvarkymo operacijų 
aprašymas, rizikos duomenų subjektų
teisėms ir laisvėms vertinimas, numatytos 
priemonės tai rizikai pašalinti, apsaugos 
priemonės, saugumo priemonės ir 
mechanizmai, kuriais užtikrinama asmens 
duomenų apsauga, atsižvelgiant į duomenų 
subjektų ir kitų atitinkamų asmenų teises ir 
teisėtus interesus.

Or. en

Pakeitimas 2048
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Vertinime pateikiamas bent bendras
numatytų duomenų tvarkymo operacijų 
aprašymas, rizikos duomenų subjektų 
teisėms ir laisvėms vertinimas, numatytos 
priemonės tai rizikai pašalinti, apsaugos 
priemonės, saugumo priemonės ir 
mechanizmai, kuriais užtikrinama asmens 
duomenų apsauga ir įrodoma, kad 
laikomasi šio reglamento, atsižvelgiant į 
duomenų subjektų ir kitų atitinkamų 

3. Vertinime pateikiamas bent toliau 
nurodytų priemonių aprašymas:
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asmenų teises ir teisėtus interesus.
a) numatytų duomenų tvarkymo operacijų 
ir jų reikalingumo bei proporcingumo, 
palyginti su tikslu;
b) rizikos duomenų subjektų teisėms ir 
laisvėms vertinimo;
c) numatytų priemonių tai rizikai pašalinti 
ir tvarkomų asmens duomenų kiekiui kuo 
labiau sumažinti;
d) apsaugos priemonių, saugumo 
priemonių ir mechanizmų, kuriais 
užtikrinama asmens duomenų apsauga, 
pvz., pseudonimų suteikimas, ir įrodoma, 
kad laikomasi šio reglamento, atsižvelgiant 
į duomenų subjektų ir kitų atitinkamų 
asmenų teises ir teisėtus interesus.

Or. en

Pakeitimas 2049
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Vertinime pateikiamas bent bendras 
numatytų duomenų tvarkymo operacijų 
aprašymas, rizikos duomenų subjektų 
teisėms ir laisvėms vertinimas, numatytos 
priemonės tai rizikai pašalinti, apsaugos 
priemonės, saugumo priemonės ir 
mechanizmai, kuriais užtikrinama asmens 
duomenų apsauga ir įrodoma, kad 
laikomasi šio reglamento, atsižvelgiant į 
duomenų subjektų ir kitų atitinkamų 
asmenų teises ir teisėtus interesus.

3. Vertinime pateikiamas bent sisteminis ir 
išsamus numatytų duomenų tvarkymo 
operacijų aprašymas, rizikos duomenų 
subjektų teisėms ir laisvėms vertinimas, 
numatytos priemonės tai rizikai pašalinti, 
apsaugos priemonės, saugumo priemonės ir 
mechanizmai, kuriais užtikrinama asmens 
duomenų apsauga ir įrodoma, kad 
laikomasi šio reglamento, atsižvelgiant į 
duomenų subjektų ir kitų atitinkamų 
asmenų teises ir teisėtus interesus.

Or. en



PE506.166v03-00 114/135 AM\929511LT.doc

LT

Pakeitimas 2050
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Jei duomenų valdytojas ar duomenų 
tvarkytojas paskyrė duomenų apsaugos 
organizaciją ar duomenų apsaugos 
pareigūną, jis arba ji turėtų įsitraukti į 
poveikio vertinimo procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 2051
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Duomenų valdytojas siekia išsiaiškinti, 
kokia duomenų subjektų ar jų atstovų 
nuomonė apie numatytą duomenų 
tvarkymą, nepažeisdamas komercinių ar 
viešųjų interesų apsaugos arba duomenų 
tvarkymo operacijų saugumo reikalavimų.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Praktikoje neįmanoma ir neįgyvendinama.

Pakeitimas 2052
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Duomenų valdytojas siekia išsiaiškinti, 
kokia duomenų subjektų ar jų atstovų 
nuomonė apie numatytą duomenų 
tvarkymą, nepažeisdamas komercinių ar 
viešųjų interesų apsaugos arba duomenų 
tvarkymo operacijų saugumo reikalavimų.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 2053
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Duomenų valdytojas siekia išsiaiškinti, 
kokia duomenų subjektų ar jų atstovų 
nuomonė apie numatytą duomenų 
tvarkymą, nepažeisdamas komercinių ar 
viešųjų interesų apsaugos arba duomenų 
tvarkymo operacijų saugumo reikalavimų.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 2054
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Duomenų valdytojas siekia išsiaiškinti, 
kokia duomenų subjektų ar jų atstovų 
nuomonė apie numatytą duomenų 
tvarkymą, nepažeisdamas komercinių ar 
viešųjų interesų apsaugos arba duomenų 
tvarkymo operacijų saugumo reikalavimų.

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 2055
Véronique Mathieu Houillon, Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Duomenų valdytojas siekia išsiaiškinti, 
kokia duomenų subjektų ar jų atstovų 
nuomonė apie numatytą duomenų 
tvarkymą, nepažeisdamas komercinių ar 
viešųjų interesų apsaugos arba duomenų 
tvarkymo operacijų saugumo reikalavimų.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 2056
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Duomenų valdytojas siekia išsiaiškinti, 
kokia duomenų subjektų ar jų atstovų 
nuomonė apie numatytą duomenų 
tvarkymą, nepažeisdamas komercinių ar 
viešųjų interesų apsaugos arba duomenų 
tvarkymo operacijų saugumo reikalavimų.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 2057
Sarah Ludford

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Duomenų valdytojas siekia išsiaiškinti, 
kokia duomenų subjektų ar jų atstovų 
nuomonė apie numatytą duomenų 
tvarkymą, nepažeisdamas komercinių ar 
viešųjų interesų apsaugos arba duomenų 
tvarkymo operacijų saugumo reikalavimų.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 2058
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Duomenų valdytojas siekia išsiaiškinti, 
kokia duomenų subjektų ar jų atstovų 
nuomonė apie numatytą duomenų 
tvarkymą, nepažeisdamas komercinių ar 
viešųjų interesų apsaugos arba duomenų 
tvarkymo operacijų saugumo reikalavimų.

4. Duomenų valdytojas siekia išsiaiškinti, 
kokia duomenų subjektų ar jų atstovų 
nuomonė apie numatytą duomenų 
tvarkymą.

Or. en

Pakeitimas 2059
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jeigu duomenų valdytojas yra valdžios 
institucija ar įstaiga ir jeigu duomenų 
tvarkymas grindžiamas teisine pareiga 
pagal 6 straipsnio 1 dalies c punktą, kuria 
numatomos su duomenų tvarkymo 
operacijomis susijusios taisyklės ir 
procedūros ir kuri įtvirtinta Sąjungos 

Išbraukta.
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teisės aktais, 1–4 dalys netaikomos, 
išskyrus atvejus, kai valstybės narės 
mano, kad prieš pradedant duomenų 
tvarkymo veiklą būtina atlikti tokį 
vertinimą.

Or. en

Pakeitimas 2060
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jeigu duomenų valdytojas yra valdžios 
institucija ar įstaiga ir jeigu duomenų 
tvarkymas grindžiamas teisine pareiga 
pagal 6 straipsnio 1 dalies c punktą, kuria 
numatomos su duomenų tvarkymo 
operacijomis susijusios taisyklės ir 
procedūros ir kuri įtvirtinta Sąjungos 
teisės aktais, 1–4 dalys netaikomos, 
išskyrus atvejus, kai valstybės narės 
mano, kad prieš pradedant duomenų 
tvarkymo veiklą būtina atlikti tokį 
vertinimą.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Kiekvienas duomenų tvarkymas, kai yra tam tikrų rizikos faktorių, be išimčių pagrįstas 
poveikio duomenų apsaugai vertinimu. Bet kurios ilgalaikės duomenų apsaugos sistemos 
pagrindas yra poveikio vertinimas, suteikiantis galimybę užtikrinti, kad įmonės iš pat pradžių 
supranta visas galimas jų duomenų tvarkymo operacijų pasekmes. Atlikus kruopštų poveikio 
vertinimą galima iš esmės apriboti tikimybę, kad bus duomenų saugumo pažeidimų ar 
privatumą pažeidžiančių operacijų.

Pakeitimas 2061
Nils Torvalds
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Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jeigu duomenų valdytojas yra valdžios 
institucija ar įstaiga ir jeigu duomenų 
tvarkymas grindžiamas teisine pareiga 
pagal 6 straipsnio 1 dalies c punktą, kuria 
numatomos su duomenų tvarkymo 
operacijomis susijusios taisyklės ir 
procedūros ir kuri įtvirtinta Sąjungos teisės 
aktais, 1–4 dalys netaikomos, išskyrus 
atvejus, kai valstybės narės mano, kad 
prieš pradedant duomenų tvarkymo veiklą 
būtina atlikti tokį vertinimą.

5. Jeigu duomenų valdytojas yra valdžios 
institucija ar įstaiga ir jeigu duomenų 
tvarkymas grindžiamas teisine pareiga 
pagal 6 straipsnio 1 dalies c punktą, kuria 
numatomos su duomenų tvarkymo 
operacijomis susijusios taisyklės ir 
procedūros ir kuri įtvirtinta Sąjungos arba 
nacionaliniais teisės aktais, 1–4 dalys 
netaikomos, išskyrus atvejus, kai valstybės 
narės mano, kad prieš pradedant duomenų 
tvarkymo veiklą būtina atlikti tokį 
vertinimą.

Or. en

Pakeitimas 2062
Claude Moraes, Glenis Willmott

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jeigu duomenų valdytojas yra valdžios 
institucija ar įstaiga ir jeigu duomenų 
tvarkymas grindžiamas teisine pareiga 
pagal 6 straipsnio 1 dalies c punktą, kuria 
numatomos su duomenų tvarkymo 
operacijomis susijusios taisyklės ir 
procedūros ir kuri įtvirtinta Sąjungos teisės 
aktais, 1–4 dalys netaikomos, išskyrus 
atvejus, kai valstybės narės mano, kad 
prieš pradedant duomenų tvarkymo veiklą 
būtina atlikti tokį vertinimą.

5. Jeigu duomenų valdytojas yra valdžios 
institucija ar kita įstaiga, kuriai pavesta 
atstovauti viešėjam interesui, ir jeigu 
duomenų tvarkymas grindžiamas teisine 
pareiga pagal 6 straipsnio 1 dalies 
c punktą, kuria numatomos su duomenų 
tvarkymo operacijomis susijusios taisyklės 
ir procedūros ir kuri įtvirtinta Sąjungos 
teisės aktais, 1–4 dalys netaikomos, 
išskyrus atvejus, kai valstybės narės mano, 
kad prieš pradedant duomenų tvarkymo 
veiklą būtina atlikti tokį vertinimą.

Or. en
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Pakeitimas 2063
Nathalie Griesbeck

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jeigu duomenų valdytojas yra valdžios 
institucija ar įstaiga ir jeigu duomenų 
tvarkymas grindžiamas teisine pareiga 
pagal 6 straipsnio 1 dalies c punktą, kuria 
numatomos su duomenų tvarkymo 
operacijomis susijusios taisyklės ir 
procedūros ir kuri įtvirtinta Sąjungos teisės 
aktais, 1–4 dalys netaikomos, išskyrus 
atvejus, kai valstybės narės mano, kad 
prieš pradedant duomenų tvarkymo veiklą 
būtina atlikti tokį vertinimą.

5. Jeigu duomenų valdytojas yra valdžios 
institucija ar įstaiga arba už viešojo 
intereso užduoties vykdymą atsakinga
institucija ar įstaiga ir jeigu duomenų 
tvarkymas grindžiamas teisine pareiga 
pagal 6 straipsnio 1 dalies c punktą, kuria 
numatomos su duomenų tvarkymo 
operacijomis susijusios taisyklės ir 
procedūros ir kuri įtvirtinta Sąjungos teisės 
aktais, 1–4 dalys netaikomos, išskyrus 
atvejus, kai valstybės narės mano, kad 
prieš pradedant duomenų tvarkymo veiklą 
būtina atlikti tokį vertinimą.

Or. fr

Pagrindimas

Privačių ar pusiau viešų įstaigų kartais prašoma atlikti viešąsias paslaugas. Šiuo pakeitimu 
siekiama užtikrinti, kad būtų įtraukti tokie atvejai.

Pakeitimas 2064
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jeigu duomenų valdytojas yra valdžios 
institucija ar įstaiga ir jeigu duomenų 
tvarkymas grindžiamas teisine pareiga 
pagal 6 straipsnio 1 dalies c punktą, kuria 
numatomos su duomenų tvarkymo 
operacijomis susijusios taisyklės ir 
procedūros ir kuri įtvirtinta Sąjungos teisės 
aktais, 1–4 dalys netaikomos, išskyrus 
atvejus, kai valstybės narės mano, kad 
prieš pradedant duomenų tvarkymo veiklą 
būtina atlikti tokį vertinimą.

5. Jeigu duomenų valdytojas yra valdžios 
institucija ar įstaiga ir jeigu duomenų 
tvarkymas grindžiamas teisine pareiga 
pagal 6 straipsnio 1 dalies c punktą, kuria 
numatomos su duomenų tvarkymo 
operacijomis susijusios taisyklės ir 
procedūros ir kuri įtvirtinta Sąjungos ar 
valstybės narės teisės aktais, 1–4 dalys 
netaikomos, išskyrus atvejus, kai valstybės 
narės mano, kad prieš pradedant duomenų 
tvarkymo veiklą būtina atlikti tokį 
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vertinimą.

Or. en

Pagrindimas

Nėra pakankamai svarios priežasties, kodėl valstybių narių valdžios institucijos gali tik 
susilaikyti nuo poveikio duomenų apsaugai vertinimų atlikimo, kai tai susiję su duomenų 
tvarkymo operacijomis, reglamentuojamomis pagal Sąjungos teisę.

Pakeitimas 2065
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jeigu duomenų valdytojas yra valdžios 
institucija ar įstaiga ir jeigu duomenų 
tvarkymas grindžiamas teisine pareiga 
pagal 6 straipsnio 1 dalies c punktą, kuria 
numatomos su duomenų tvarkymo 
operacijomis susijusios taisyklės ir 
procedūros ir kuri įtvirtinta Sąjungos teisės 
aktais, 1–4 dalys netaikomos, išskyrus 
atvejus, kai valstybės narės mano, kad 
prieš pradedant duomenų tvarkymo veiklą 
būtina atlikti tokį vertinimą.

5. Jeigu duomenų valdytojas yra valdžios 
institucija ar įstaiga ir jeigu duomenų 
tvarkymas grindžiamas teisine pareiga 
pagal 6 straipsnio 1 dalies c punktą, kuria 
numatomos su duomenų tvarkymo 
operacijomis susijusios taisyklės ir 
procedūros ir kuri įtvirtinta Sąjungos ar 
valstybės narės teisės aktais, 1–4 dalys 
netaikomos, išskyrus atvejus, kai valstybės 
narės mano, kad prieš pradedant duomenų 
tvarkymo veiklą būtina atlikti tokį 
vertinimą.

Or. en

Pakeitimas 2066
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Vertinimas dokumentuojamas ir jame 
pateikiamas reguliarių duomenų 
apsaugos reikalavimų laikymosi apžvalgų 
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tvarkaraštis pagal 33a straipsnio 1 dalį.

Or. en

Pagrindimas

Impact assessments can only be of help, if businesses make sure that they are complying with 
the promises originally laid down in them. Data controllers should therefore conduct periodic 
data protection compliance reviews demonstrating that the data processing mechanisms in 
place comply with assurances made in the data protection impact assessment. It should 
further demonstrate the ability of the data controller to comply with the autonomous choices 
of data subjects. In addition, in case the review finds compliance inconsistencies, it should 
highlight these and present recommendations on how to achieve full compliance.

Pakeitimas 2067
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 5 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5b. Vertinimas atnaujinamas nepagrįstai 
nedelsiant, jei duomenų apsaugos 
reikalavimų laikymosi apžvalgos, 
nurodytos 33a straipsnyje, rezultatai rodo 
laikymosi neatitikimus.

Or. en

Pagrindimas

Impact assessments can only be of help, if businesses make sure that they are complying with 
the promises originally laid down in them. Data controllers should therefore conduct periodic 
data protection compliance reviews demonstrating that the data processing mechanisms in 
place comply with assurances made in the data protection impact assessment. It should 
further demonstrate the ability of the data controller to comply with the autonomous choices 
of data subjects. In addition, in case the review finds compliance inconsistencies, it should 
highlight these and present recommendations on how to achieve full compliance.

Pakeitimas 2068
Alexander Alvaro
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Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 5 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5c. Priežiūros institucijos prašymu 
duomenų valdytojas ir duomenų 
tvarkytojas, taip pat duomenų valdytojo 
atstovas, jei toks yra, pateikia jai 
vertinimą.

Or. en

Pakeitimas 2069
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 1 ir 2 dalyse 
nurodytų duomenų tvarkymo operacijų, 
kurias atliekant gali kilti konkreti rizika, 
kriterijus ir sąlygas, taip pat 3 dalyje 
nurodyto vertinimo reikalavimus, 
įskaitant išplėtimo, patikrinimo ir audito 
sąlygas. Naudodamasi šiuo įgaliojimu, 
Komisija svarsto labai mažoms, 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms skirtas 
specialias priemones.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 2070
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 6 dalis



PE506.166v03-00 124/135 AM\929511LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 1 ir 2 dalyse 
nurodytų duomenų tvarkymo operacijų, 
kurias atliekant gali kilti konkreti rizika, 
kriterijus ir sąlygas, taip pat 3 dalyje 
nurodyto vertinimo reikalavimus, 
įskaitant išplėtimo, patikrinimo ir audito 
sąlygas. Naudodamasi šiuo įgaliojimu, 
Komisija svarsto labai mažoms, 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms skirtas 
specialias priemones.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo atveju įgaliojimų delegavimas nereikalingas.

Pakeitimas 2071
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 1 ir 2 dalyse 
nurodytų duomenų tvarkymo operacijų, 
kurias atliekant gali kilti konkreti rizika, 
kriterijus ir sąlygas, taip pat 3 dalyje 
nurodyto vertinimo reikalavimus, 
įskaitant išplėtimo, patikrinimo ir audito 
sąlygas. Naudodamasi šiuo įgaliojimu, 
Komisija svarsto labai mažoms, 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms skirtas 
specialias priemones.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 2072
Nils Torvalds

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 1 ir 2 dalyse 
nurodytų duomenų tvarkymo operacijų, 
kurias atliekant gali kilti konkreti rizika, 
kriterijus ir sąlygas, taip pat 3 dalyje 
nurodyto vertinimo reikalavimus, 
įskaitant išplėtimo, patikrinimo ir audito 
sąlygas. Naudodamasi šiuo įgaliojimu, 
Komisija svarsto labai mažoms, 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms skirtas 
specialias priemones.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 2073
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 1 ir 2 dalyse 
nurodytų duomenų tvarkymo operacijų, 
kurias atliekant gali kilti konkreti rizika, 
kriterijus ir sąlygas, taip pat 3 dalyje 
nurodyto vertinimo reikalavimus, 
įskaitant išplėtimo, patikrinimo ir audito 
sąlygas. Naudodamasi šiuo įgaliojimu, 
Komisija svarsto labai mažoms, 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms skirtas 
specialias priemones.

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Nėra jokios priežasties, kodėl Komisijai reikėtų deleguotųjų aktų ar įgyvendinimo aktų, jei 
33 straipsniu nepakankamai reglamentuojamas susijusios rizikos pobūdis, nors ji gana reali.

Pakeitimas 2074
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 1 ir 2 dalyse 
nurodytų duomenų tvarkymo operacijų, 
kurias atliekant gali kilti konkreti rizika, 
kriterijus ir sąlygas, taip pat 3 dalyje 
nurodyto vertinimo reikalavimus, 
įskaitant išplėtimo, patikrinimo ir audito 
sąlygas. Naudodamasi šiuo įgaliojimu, 
Komisija svarsto labai mažoms, 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms skirtas 
specialias priemones.

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Nėra pagrindo čia numatyti deleguotuosius aktus, kadangi šie aktai būtų susiję su 
pagrindiniais paties reglamento aspektais.

Pakeitimas 2075
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 1 ir 2 dalyse 
nurodytų duomenų tvarkymo operacijų, 
kurias atliekant gali kilti konkreti rizika, 
kriterijus ir sąlygas, taip pat 3 dalyje 

Išbraukta.
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nurodyto vertinimo reikalavimus, 
įskaitant išplėtimo, patikrinimo ir audito 
sąlygas. Naudodamasi šiuo įgaliojimu, 
Komisija svarsto labai mažoms, 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms skirtas
specialias priemones.

Or. en

Pakeitimas 2076
Timothy Kirkhope
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 1 ir 2 dalyse 
nurodytų duomenų tvarkymo operacijų, 
kurias atliekant gali kilti konkreti rizika, 
kriterijus ir sąlygas, taip pat 3 dalyje 
nurodyto vertinimo reikalavimus, 
įskaitant išplėtimo, patikrinimo ir audito 
sąlygas. Naudodamasi šiuo įgaliojimu, 
Komisija svarsto labai mažoms, 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms skirtas 
specialias priemones.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 2077
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 1 ir 2 dalyse 

Išbraukta.
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nurodytų duomenų tvarkymo operacijų, 
kurias atliekant gali kilti konkreti rizika, 
kriterijus ir sąlygas, taip pat 3 dalyje 
nurodyto vertinimo reikalavimus, 
įskaitant išplėtimo, patikrinimo ir audito 
sąlygas. Naudodamasi šiuo įgaliojimu, 
Komisija svarsto labai mažoms, 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms skirtas 
specialias priemones.

Or. en

Pakeitimas 2078
Sarah Ludford

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 1 ir 2 dalyse 
nurodytų duomenų tvarkymo operacijų, 
kurias atliekant gali kilti konkreti rizika, 
kriterijus ir sąlygas, taip pat 3 dalyje 
nurodyto vertinimo reikalavimus, 
įskaitant išplėtimo, patikrinimo ir audito 
sąlygas. Naudodamasi šiuo įgaliojimu, 
Komisija svarsto labai mažoms, 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms skirtas 
specialias priemones.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 2079
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 6. Komisija skatina, ypač Europos 



AM\929511LT.doc 129/135 PE506.166v03-00

LT

priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 1 ir 2 dalyse 
nurodytų duomenų tvarkymo operacijų,
kurias atliekant gali kilti konkreti rizika, 
kriterijus ir sąlygas, taip pat 3 dalyje 
nurodyto vertinimo reikalavimus, 
įskaitant išplėtimo, patikrinimo ir audito 
sąlygas. Naudodamasi šiuo įgaliojimu, 
Komisija svarsto labai mažoms, 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms skirtas 
specialias priemones.

lygmeniu, nurodyti bendrus duomenų 
tvarkymo operacijų kriterijus rizikos lygiui 
nustatyti, taip pat atlikti poveikio 
privatumui vertinimus, atsižvelgiant į 
įvairių sektorių ypatumus, duomenų 
valdytojo dydį, duomenų pobūdį, 
duomenų tvarkymo pasekmes duomenų 
subjektams ir duomenų tvarkymo 
operacijų pobūdį.

Or. en

Pagrindimas

As data processing operations may differ from sector to sector and from organisation to 
organisation, a lot of flexibility is needed with regard to the way privacy impact assessments 
are performed. However, in order to ensure that the PIAs in the various sectors and 
organisations are comparable with respect to their quality (especially in view of the 
amendments to Articles 28 and 35), the Commission should encourage the development of 
standards rather than have the power to adopt delegated acts. Standards may be developed as 
part of self-regulation in sectors or organisations, and the Commission should provide 
guidance as to the criteria for PIAs.

Pakeitimas 2080
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 1 ir 2 dalyse 
nurodytų duomenų tvarkymo operacijų, 
kurias atliekant gali kilti konkreti rizika, 
kriterijus ir sąlygas, taip pat 3 dalyje 
nurodyto vertinimo reikalavimus, įskaitant 
išplėtimo, patikrinimo ir audito sąlygas. 
Naudodamasi šiuo įgaliojimu, Komisija 
svarsto labai mažoms, mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms skirtas specialias 
priemones.

6. Paprašiusi Europos duomenų apsaugos 
valdybos nuomonės, Komisija įgaliojama 
pagal 86 straipsnį priimti deleguotuosius 
aktus ir jais nustatyti išsamesnius 1 ir 
2 dalyse nurodytų duomenų tvarkymo 
operacijų, kurias atliekant gali kilti 
konkreti rizika, kriterijus ir sąlygas, taip 
pat 3 dalyje nurodyto vertinimo 
reikalavimus, įskaitant išplėtimo, 
patikrinimo ir audito sąlygas ir 
procedūras. Naudodamasi šiuo įgaliojimu, 
Komisija svarsto labai mažoms, 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms skirtas 
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specialias priemones.

Or. en

Pakeitimas 2081
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija gali nustatyti 3 dalyje 
nurodyto vertinimo atlikimo, patikrinimo 
ir audito standartus ir procedūras. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
87 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 2082
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija gali nustatyti 3 dalyje 
nurodyto vertinimo atlikimo, patikrinimo 
ir audito standartus ir procedūras. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
87 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 2083
Nils Torvalds
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Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija gali nustatyti 3 dalyje 
nurodyto vertinimo atlikimo, patikrinimo 
ir audito standartus ir procedūras. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
87 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 2084
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija gali nustatyti 3 dalyje 
nurodyto vertinimo atlikimo, patikrinimo 
ir audito standartus ir procedūras. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
87 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nėra jokios priežasties, kodėl Komisijai reikėtų deleguotųjų aktų ar įgyvendinimo aktų, jei 
33 straipsniu nepakankamai reglamentuojamas susijusios rizikos pobūdis, nors ji gana reali.

Pakeitimas 2085
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 7 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija gali nustatyti 3 dalyje 
nurodyto vertinimo atlikimo, patikrinimo 
ir audito standartus ir procedūras. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
87 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 2086
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija gali nustatyti 3 dalyje 
nurodyto vertinimo atlikimo, patikrinimo 
ir audito standartus ir procedūras. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
87 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 2087
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija gali nustatyti 3 dalyje 
nurodyto vertinimo atlikimo, patikrinimo 
ir audito standartus ir procedūras. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
87 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 2088
Sarah Ludford

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija gali nustatyti 3 dalyje 
nurodyto vertinimo atlikimo, patikrinimo 
ir audito standartus ir procedūras. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
87 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 2089
Timothy Kirkhope
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija gali nustatyti 3 dalyje nurodyto 
vertinimo atlikimo, patikrinimo ir audito 
standartus ir procedūras. Tie įgyvendinimo 
aktai priimami pagal 87 straipsnio 
2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

7. Bendradarbiaudama su priežiūros 
institucija, Europos duomenų apsaugos 
valdyba gali nustatyti 3 dalyje nurodyto 
vertinimo atlikimo, patikrinimo ir audito 
standartus ir procedūras, ir gaires.

Or. en

Pakeitimas 2090
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento
33 a straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

33a straipsnis
Duomenų apsaugos reikalavimų 

laikymosi apžvalga
1. Pagal 33 straipsnio 1 dalį praėjus ne 
daugiau kaip dvejiems metams nuo 
poveikio vertinimo atlikimo, duomenų 
valdytojas arba duomenų tvarkytojas, 
veikiantis duomenų valdytojo pavedimu, 
atlieka reikalavimų laikymosi apžvalgą. 
Šia reikalavimų laikymosi apžvalga 
parodoma, kad asmens duomenys 
tvarkomi atsižvelgiant į poveikio duomenų 
apsaugai vertinimą. Be to, ja parodomas 
duomenų valdytojo pajėgumas užtikrinti, 
kad būtų gerbiamas laisvas duomenų 
subjektų pasirinkimas pagal 23a straipsnį.
2. Reikalavimų laikymosi apžvalga 
atliekama periodiškai bent kartą per 
dvejus metus arba nedelsiant, jei 
pasikeičia konkreti rizika, atsiradusi dėl 
duomenų tvarkymo operacijų.
3. Jei reikalavimų laikymosi apžvalgos 
rezultatai rodo laikymosi neatitikimus, į
reikalavimų laikymosi apžvalgą 
įtraukiamos rekomendacijos, kaip visiškai 
atitikti reikalavimus.
4. Reikalavimų laikymosi apžvalga ir jos 
rekomendacijos dokumentuojamos. 
Priežiūros institucijos prašymu duomenų 
valdytojas ir duomenų tvarkytojas, taip 
pat duomenų valdytojo atstovas, jei toks 
yra, pateikia jai reikalavimų laikymosi 
apžvalgą.

Or. en

Pagrindimas

Duomenų valdytojai turėtų didžiausią dėmesį skirti asmens duomenų apsaugai per visą 
duomenų gyvavimo ciklą, t. y. nuo duomenų rinkimo iki tvarkymo ir iki jų ištrynimo, iš pat 
pradžių investuodami į ilgalaikio duomenų tvarkymo sistemą ir jos laikydamiesi pagal 
visapusės atitikties mechanizmą. Taip pat žr. 71a, 71b, 71c ir 74a konstatuojamąsias dalis.
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