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Pakeitimas 2351
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės ir Komisija skatina 
nustatyti – visų pirma Europos lygmeniu 
– duomenų apsaugos sertifikavimo 
mechanizmus ir duomenų apsaugos 
ženklus bei žymenis, kad duomenų 
subjektai galėtų greitai įvertinti duomenų 
valdytojų ir duomenų tvarkytojų 
užtikrinamos duomenų apsaugos lygį. 
Duomenų apsaugos sertifikavimo 
mechanizmais padedama tinkamai taikyti 
šį reglamentą, atsižvelgiant į konkrečius 
įvairių sektorių ir skirtingų duomenų 
tvarkymo operacijų ypatumus.

1. Bet kuris duomenų valdytojas ar 
duomenų tvarkytojas gali prašyti bet 
kurios Sąjungos priežiūros institucijos už 
jos nustatytą mokestį išduoti sertifikatą, 
patvirtinantį, kad asmens duomenys 
tvarkomi laikantis šio reglamento, 
atsižvelgiant į konkrečius įvairių sektorių 
ypatumus, taip pat į duomenų tvarkymo 
operacijų aplinkybes ir jų keliamą riziką.

Or. en

Pagrindimas

Europos duomenų apsaugos ženklas turėtų stiprinti duomenų subjektų tarpusavio 
pasitikėjimą, teisinį tikrumą duomenų valdytojams ir tuo pat metu skatinti Europos duomenų 
apsaugos standartų sklaidą, suteikiant galimybes ne Europos įmonėms lengviau patekti į 
Europos rinkas jas sertifikuojant.

Pakeitimas 2352
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės ir Komisija skatina 
nustatyti – visų pirma Europos lygmeniu –
duomenų apsaugos sertifikavimo 
mechanizmus ir duomenų apsaugos 
ženklus bei žymenis, kad duomenų 
subjektai galėtų greitai įvertinti duomenų 

1. Valstybės narės ir Komisija skatina 
nustatyti – visų pirma Europos lygmeniu –
duomenų apsaugos sertifikavimo 
mechanizmus ir duomenų apsaugos 
ženklus bei žymenis, kad duomenų 
subjektai galėtų greitai įvertinti duomenų 
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valdytojų ir duomenų tvarkytojų 
užtikrinamos duomenų apsaugos lygį. 
Duomenų apsaugos sertifikavimo 
mechanizmais padedama tinkamai taikyti 
šį reglamentą, atsižvelgiant į konkrečius 
įvairių sektorių ir skirtingų duomenų 
tvarkymo operacijų ypatumus.

valdytojų ir duomenų tvarkytojų 
užtikrinamos duomenų apsaugos lygį. 
Duomenų apsaugos sertifikavimo 
mechanizmais padedama tinkamai taikyti 
šį reglamentą, atsižvelgiant į konkrečius 
įvairių sektorių ir skirtingų duomenų 
tvarkymo operacijų ypatumus.

Atsakomybė už atitinkamą sertifikavimą 
turėtų tekti nepriklausomiems ir 
kvalifikuotiems auditoriams. Toks 
auditorius turi būti:
(a) akredituotas nacionalinės priežiūros 
institucijos; taip pat 
(b) atsakingas už svarbią sertifikavimo 
privatumui apsaugoti procedūrą; ir
(c) atsakingas už pasekmes dėl 
nepakankamo atlygio už duomenų 
apsaugos sertifikavimą.

Or. en

Pakeitimas 2353
Monika Hohlmeier

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės ir Komisija skatina
nustatyti – visų pirma Europos lygmeniu –
duomenų apsaugos sertifikavimo
mechanizmus ir duomenų apsaugos 
ženklus bei žymenis, kad duomenų 
subjektai galėtų greitai įvertinti duomenų 
valdytojų ir duomenų tvarkytojų 
užtikrinamos duomenų apsaugos lygį. 
Duomenų apsaugos sertifikavimo 
mechanizmais padedama tinkamai taikyti 
šį reglamentą, atsižvelgiant į konkrečius 
įvairių sektorių ir skirtingų duomenų 
tvarkymo operacijų ypatumus.

1. Siekdamos pagerinti duomenų apsaugą 
ir duomenų tvarkymo saugumą valstybės 
narės, Komisija ir priežiūros institucijos 
bendradarbiauja su duomenų valdytojais 
ir duomenų tvarkytojais bei kitomis 
suinteresuotosiomis šalimis, visų pirma 
Europos lygmeniu, siekdamos nustatyti 
duomenų apsaugos mechanizmus, kuriais 
būtų kuriamos, įgyvendinamos ir
vystomos duomenų apsaugos koncepcijos, 
taip pat tikrinamos ir tvirtinamos 
procedūroms ir produktams suteikiant 
duomenų apsaugos ženklus bei žymenis, 
kad duomenų subjektai galėtų greitai 
įvertinti gamintojų, duomenų valdytojų ir 
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duomenų tvarkytojų užtikrinamos 
duomenų apsaugos lygį. Duomenų 
apsaugos mechanizmai turėtų būti 
savanoriški ir skaidrūs, reguliariai 
vykdomi kvalifikuotų institucijų, 
nesusijusių su interesų konfliktais, ir jais 
turėtų būti padedama tinkamai taikyti šį 
reglamentą ir kitas duomenų apsaugos 
taisykles, atsižvelgiant į konkrečius įvairių 
sektorių ir skirtingų duomenų tvarkymo 
operacijų ypatumus.

Or. de

Pakeitimas 2354
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės ir Komisija skatina
nustatyti – visų pirma Europos lygmeniu –
duomenų apsaugos sertifikavimo 
mechanizmus ir duomenų apsaugos 
ženklus bei žymenis, kad duomenų 
subjektai galėtų greitai įvertinti duomenų 
valdytojų ir duomenų tvarkytojų 
užtikrinamos duomenų apsaugos lygį. 
Duomenų apsaugos sertifikavimo 
mechanizmais padedama tinkamai taikyti 
šį reglamentą, atsižvelgiant į konkrečius 
įvairių sektorių ir skirtingų duomenų 
tvarkymo operacijų ypatumus.

1. Valstybės narės ir Komisija 
bendradarbiauja su duomenų valdytojais, 
duomenų tvarkytojais ir kitais 
suinteresuotaisiais subjektais, kad 
skatintų nustatyti – visų pirma Europos 
lygmeniu – duomenų apsaugos 
sertifikavimo mechanizmus ir duomenų 
apsaugos ženklus bei žymenis, kad 
duomenų subjektai galėtų greitai įvertinti 
duomenų valdytojų ir duomenų tvarkytojų 
užtikrinamos duomenų apsaugos lygį. 
Duomenų apsaugos sertifikavimo 
mechanizmais padedama tinkamai taikyti 
šį reglamentą, atsižvelgiant į konkrečius 
įvairių sektorių ir skirtingų duomenų 
tvarkymo operacijų ypatumus.

Or. en

Pakeitimas 2355
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės ir Komisija skatina 
nustatyti – visų pirma Europos lygmeniu –
duomenų apsaugos sertifikavimo 
mechanizmus ir duomenų apsaugos 
ženklus bei žymenis, kad duomenų 
subjektai galėtų greitai įvertinti duomenų 
valdytojų ir duomenų tvarkytojų 
užtikrinamos duomenų apsaugos lygį. 
Duomenų apsaugos sertifikavimo 
mechanizmais padedama tinkamai taikyti 
šį reglamentą, atsižvelgiant į konkrečius 
įvairių sektorių ir skirtingų duomenų 
tvarkymo operacijų ypatumus.

1. Valstybės narės ir Komisija skatina 
nustatyti – visų pirma Europos lygmeniu –
duomenų apsaugos sertifikavimo politiką ir 
duomenų apsaugos ženklus bei žymenis, 
kad duomenų subjektai galėtų greitai 
įvertinti duomenų valdytojų ir duomenų 
tvarkytojų užtikrinamos duomenų apsaugos 
lygį. Įgyvendinant duomenų apsaugos 
sertifikavimo politiką padedama tinkamai 
taikyti šį reglamentą ir užtikrinti jame 
nurodytas galimybes ir naudą, 
atsižvelgiant į konkrečius įvairių sektorių ir 
skirtingų duomenų tvarkymo operacijų 
ypatumus.

Sąjungos lygmens sertifikavimo politiką 
apibrėžia Europos duomenų apsaugos 
valdyba dalyvaujant kitoms 
suinteresuotosioms šalims ir ją oficialiai 
tvirtina Komisija. Ši politika orientuota ne 
tik į institucijas; ji ypač orientuota į su šia 
sritimi susijusius operatorius.
Vykdant sertifikavimo politiką 
atsižvelgiama į specifines skirtingų veiklos 
sektorių veikėjų reikmes, ypatingą dėmesį
skiriant labai mažų, mažų ir vidutinių 
įmonių reikmėms, ir į itin svarbų išlaidų 
ribojimo aspektą, kad ji galėtų tapti 
veiksminga priemone. Įsigijus, atnaujinus 
ir praradus sertifikatus patiriami šiame 
reglamente nurodyti padariniai.

Or. es

Pakeitimas 2356
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės ir Komisija skatina 
nustatyti – visų pirma Europos lygmeniu 
– duomenų apsaugos sertifikavimo 
mechanizmus ir duomenų apsaugos 
ženklus bei žymenis, kad duomenų 
subjektai galėtų greitai įvertinti duomenų 
valdytojų ir duomenų tvarkytojų
užtikrinamos duomenų apsaugos lygį. 
Duomenų apsaugos sertifikavimo 
mechanizmais padedama tinkamai taikyti
šį reglamentą, atsižvelgiant į konkrečius 
įvairių sektorių ir skirtingų duomenų 
tvarkymo operacijų ypatumus.

1. Bet kuris duomenų valdytojas ar 
duomenų tvarkytojas gali prašyti bet 
kurios Sąjungos priežiūros institucijos už 
jos nustatytą mokestį išduoti sertifikatą, 
patvirtinantį, kad asmens duomenys 
tvarkomi laikantis šio reglamento, 
atsižvelgiant į konkrečius įvairių sektorių 
ypatumus, taip pat į duomenų tvarkymo 
operacijų aplinkybes ir jų keliamą riziką.

Or. en

Pakeitimas 2357
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės ir Komisija skatina 
nustatyti – visų pirma Europos lygmeniu 
– duomenų apsaugos sertifikavimo 
mechanizmus ir duomenų apsaugos 
ženklus bei žymenis, kad duomenų 
subjektai galėtų greitai įvertinti duomenų 
valdytojų ir duomenų tvarkytojų 
užtikrinamos duomenų apsaugos lygį. 
Duomenų apsaugos sertifikavimo 
mechanizmais padedama tinkamai taikyti
šį reglamentą, atsižvelgiant į konkrečius 
įvairių sektorių ir skirtingų duomenų
tvarkymo operacijų ypatumus.

1. Duomenų valdytojas ir duomenų 
tvarkytojas įregistruojami akredituotos 
sertifikavimo įstaigos sistemoje bet kuriuo 
atveju, kai:

(a) įmonė tvarko mažiau nei 500 
duomenų subjektų asmens duomenis per 
metus arba tvarko specialių kategorijų 
asmens duomenis, nurodytus šio 
reglamento 9 straipsnio 1 dalyje); arba
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(b) duomenų valdytojo arba duomenų 
tvarkytojo pagrindinė veikla yra duomenų 
tvarkymo operacijos, dėl kurių pobūdžio, 
aprėpties ir (arba) tikslų būtina 
reguliariai ir sistemingai stebėti duomenų 
subjektus.

Kitiems duomenų valdytojams ir duomenų 
tvarkytojams, taip pat produktams ir 
paslaugoms taip pat gali būti taikoma 
sertifikavimo procedūra. 

2. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 1 dalyje nurodytų 
duomenų apsaugos sertifikavimo 
mechanizmų kriterijus ir reikalavimus, 
įskaitant sertifikatų suteikimo ir 
atšaukimo sąlygas, taip pat pripažinimo 
Sąjungoje ir trečiosiose šalyse 
reikalavimus.

2. Duomenų valdytojas ir duomenų 
tvarkytojas turi būti sertifikuojamas prieš 
jam pradedant pirmą kartą tvarkyti 
asmens duomenis arba kai jo atžvilgiu 
pirmą kartą taikoma šio straipsnio 1 dalis 
ir turi būti sertifikuojamas pakartotinai 
mažiausiai kartą per metus. Apie 
sertifikavimą jie privalo informuoti 
duomenų subjektus.

3. Komisija gali nustatyti techninius 
sertifikavimo mechanizmų ir ženklų bei 
žymenų standartus, taip pat sertifikavimo 
mechanizmų ir duomenų apsaugos ženklų 
bei žymenų skatinimo ir pripažinimo 
mechanizmus. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 87 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

3. Sertifikatai turi būti gaunami iš 
akredituotos kontrolės įstaigos 
pagrindinės duomenų valdytojo, 
tvarkytojo, duomenis apdorojančio 
subjekto ar jų tiekėjo buveinės šalyje arba 
valstybėje narėje, kurioje įsisteigęs jų 
atstovas.

3a. Kontrolės įstaiga, remdamasi 
įgaliojimu atlikti tyrimą, gali iš 
registruoto duomenų valdytojo arba 
duomenų tvarkytojo pareikalauti suteikti:
(a) galimybę susipažinti su visais asmens 
duomenimis ir visa kontrolės įstaigos 
pareigoms atlikti būtina informacija;
(b) galimybę bet kada patekti į bet kurias 
jo patalpas ir, be kita ko, pasinaudoti bet 
kuria jo duomenų tvarkymo įranga ir 
priemonėmis.
3b. Sertifikatais turi būti pakankamu 
mastu užtikrinta, kad duomenų 
valdytojas, duomenų tvarkytojas, paslauga 
arba produktas atitinka visus 
reikalavimus pagal šį reglamentą. 
Sertifikavimo procedūros metu neturi būti 
atsižvelgiama į produktą, paslaugą arba 



AM\929519LT.doc 9/147 PE506.169v02-00

LT

duomenų tvarkytoją, kurio paslaugomis 
naudojasi duomenų valdytojas arba 
duomenų tvarkytojas, jei tas produktas, 
paslauga arba duomenų tvarkytojas turi 
galiojantį sertifikatą.
3c. Kompetentinga institucija arba 
kontrolės įstaiga sertifikatus gali 
pripažinti negaliojančiais, jeigu nustato, 
kad duomenų valdytojas, duomenų 
tvarkytojas, produktas ar paslauga 
neatitinka šio reglamento reikalavimų.
3d. Kontrolės įstaiga privalo elektroniniu 
būdu pranešti kompetentingai priežiūros 
institucijai apie suteiktus ir panaikintus 
sertifikatus. Be to, priežiūros institucija 
privalo informuoti kompetentingą 
priežiūros instituciją apie bet kokį galimą 
šio reglamento pažeidimą, kurį ji nustatė 
sertifikavimo procedūros metu.
3e. Komisija įgaliojama, pasikonsultavus 
su Europos duomenų apsaugos valdyba, 
pagal 86 straipsnį priimti deleguotuosius 
aktus ir jais nustatyti tikslų kontrolės 
dažnį, kontrolės procedūras ir kontrolės 
apimtį, atsižvelgiant į skirtingą duomenų 
tvarkymo operacijų keliamą riziką, 
duomenų valdytojus, duomenų 
tvarkytojus, produktus ir paslaugas, taip 
pat sertifikatų duomenis.

Or. en

Pakeitimas 2358
Sarah Ludford

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės ir Komisija skatina 
nustatyti – visų pirma Europos lygmeniu –
duomenų apsaugos sertifikavimo 
mechanizmus ir duomenų apsaugos 
ženklus bei žymenis, kad duomenų 

1. Valstybės narės, profesinės 
organizacijos ir Komisija skatina nustatyti 
– visų pirma Europos lygmeniu – duomenų 
apsaugos sertifikavimo mechanizmus ir 
duomenų apsaugos ženklus bei žymenis, 
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subjektai galėtų greitai įvertinti duomenų 
valdytojų ir duomenų tvarkytojų 
užtikrinamos duomenų apsaugos lygį. 
Duomenų apsaugos sertifikavimo 
mechanizmais padedama tinkamai taikyti 
šį reglamentą, atsižvelgiant į konkrečius 
įvairių sektorių ir skirtingų duomenų 
tvarkymo operacijų ypatumus.

kad duomenų subjektai galėtų greitai 
įvertinti duomenų valdytojų ir duomenų 
tvarkytojų užtikrinamos duomenų apsaugos 
lygį. Duomenų apsaugos sertifikavimo 
mechanizmais padedama tinkamai taikyti 
šį reglamentą, atsižvelgiant į konkrečius 
įvairių sektorių ir skirtingų duomenų 
tvarkymo operacijų ypatumus.

Or. en

Pagrindimas

Duomenų apsaugos ženklų bei žymenų ir kitų sertifikavimo mechanizmų nustatymui turėtų 
vadovauti pramonės atstovai, jei reikia, kontroliuojant priežiūros institucijai.

Pakeitimas 2359
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Duomenų apsaugos sertifikavimo 
mechanizmai yra savanoriški, įperkami ir 
prieinami taikant skaidrų ir pernelyg 
didelės naštos nekeliantį procesą. Be to, 
šie mechanizmai yra neutralūs 
technologijų požiūriu, juos galima taikyti 
pasaulio mastu ir jais padedama tinkamai 
taikyti šį reglamentą, atsižvelgiant į 
konkrečius įvairių sektorių ir duomenų 
tvarkymo operacijų ypatumus.

Or. en

Pakeitimas 2360
Alexander Alvaro, Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 1 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Šios sertifikavimo procedūros metu 
priežiūros institucija gali prašyti 
atitinkamą specializaciją turinčių trečiųjų 
šalių jos vardu atlikti duomenų valdytojo 
ar duomenų tvarkytojo auditą. Galutinį 
sprendimą dėl sertifikavimo priima 
priežiūros institucija.

Or. en

Pakeitimas 2361
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Priežiūros institucijos 
bendradarbiauja tarpusavyje pagal 46 ir 
57 straipsnius. Šiuo atžvilgiu priežiūros 
institucijos duomenų valdytojams ir 
duomenų tvarkytojams, kurie laikosi šio 
reglamento, suteikia standartizuotą 
duomenų apsaugos ženklą – „Europos 
duomenų apsaugos ženklą“.

Or. en

Pakeitimas 2362
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Priežiūros institucijos 
bendradarbiauja tarpusavyje pagal 46 ir 
57 straipsnius, siekdamos užtikrinti 
duomenų apsaugos sertifikavimo 
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mechanizmų suderinimą Sąjungos 
lygmeniu. Šiuo atžvilgiu priežiūros 
institucijos duomenų valdytojams ir 
duomenų tvarkytojams, kurie laikosi šio 
reglamento, suteikia standartizuotą 
duomenų apsaugos ženklą – „Europos 
duomenų apsaugos ženklą“.

Or. en

Pakeitimas 2363
Alexander Alvaro, Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c. „Europos duomenų apsaugos ženklas“ 
galioja tol, kol sertifikuoto duomenų 
valdytojo ar duomenų tvarkytojo 
užtikrinamas duomenų apsaugos lygis 
visiškai atitinka šio reglamento 
reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 2364
Alexander Alvaro, Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1d. Nepaisant 1 dalies c punkto, „Europos 
duomenų apsaugos ženklas“ galioja ne 
ilgiau kaip penkerius metus.

Or. en
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Pakeitimas 2365
Monika Hohlmeier

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 1 dalyje nurodytų 
duomenų apsaugos sertifikavimo 
mechanizmų kriterijus ir reikalavimus, 
įskaitant sertifikatų suteikimo ir 
atšaukimo sąlygas, taip pat pripažinimo 
Sąjungoje ir trečiosiose šalyse 
reikalavimus.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 2366
Sarah Ludford

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 1 dalyje nurodytų 
duomenų apsaugos sertifikavimo 
mechanizmų kriterijus ir reikalavimus, 
įskaitant sertifikatų suteikimo ir 
atšaukimo sąlygas, taip pat pripažinimo 
Sąjungoje ir trečiosiose šalyse 
reikalavimus.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų sutelkti dėmesį į pramonės ir priežiūros institucijų sprendimus, priimamus remiantis 
veiklos patirtimi.
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Pakeitimas 2367
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 1 dalyje nurodytų 
duomenų apsaugos sertifikavimo 
mechanizmų kriterijus ir reikalavimus, 
įskaitant sertifikatų suteikimo ir atšaukimo 
sąlygas, taip pat pripažinimo Sąjungoje ir 
trečiosiose šalyse reikalavimus.

2. Pasikonsultavus su suinteresuotosiomis 
šalimis (Europos duomenų apsaugos 
valdyba, nacionalinėmis duomenų 
apsaugos institucijomis, pramonės ir 
nevyriausybinėmis organizacijomis), 
Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 1 dalyje nurodytų 
duomenų apsaugos sertifikavimo 
mechanizmų kriterijus ir reikalavimus, 
įskaitant sertifikatų suteikimo ir atšaukimo 
sąlygas, taip pat pripažinimo Sąjungoje ir 
trečiosiose šalyse reikalavimus.

Taip pat Komisija įgaliojama, 
pasikonsultavus su suinteresuotosiomis 
šalimis (Europos duomenų apsaugos 
valdyba, nacionalinėmis duomenų 
apsaugos institucijomis, pramonės ir 
nevyriausybinėmis organizacijomis), 
pagal 86 straipsnį priimti deleguotuosius 
aktus ir jais nustatyti išsamesnius 
auditorių akreditavimo reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 2368
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 1 dalyje nurodytų 
duomenų apsaugos sertifikavimo 
mechanizmų kriterijus ir reikalavimus, 

2. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 1 dalyje nurodytų 
duomenų apsaugos sertifikavimo 
mechanizmų kriterijus ir reikalavimus, 
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įskaitant sertifikatų suteikimo ir atšaukimo 
sąlygas, taip pat pripažinimo Sąjungoje ir 
trečiosiose šalyse reikalavimus.

įskaitant sertifikatų suteikimo ir atšaukimo 
sąlygas, taip pat pripažinimo Sąjungoje ir 
trečiosiose šalyse reikalavimus, jeigu šios 
priemonės yra neutralios technologiniu 
požiūriu.

Or. en

Pakeitimas 2369
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 1 dalyje nurodytų 
duomenų apsaugos sertifikavimo 
mechanizmų kriterijus ir reikalavimus, 
įskaitant sertifikatų suteikimo ir atšaukimo 
sąlygas, taip pat pripažinimo Sąjungoje ir 
trečiosiose šalyse reikalavimus.

2. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 1 dalyje nurodytų 
duomenų apsaugos sertifikavimo 
mechanizmų kriterijus ir reikalavimus, 
įskaitant sertifikatų suteikimo, atšaukimo ir 
panaikinimo sąlygas, taip pat pripažinimo 
Sąjungoje ir trečiosiose šalyse 
reikalavimus.

Or. es

Pakeitimas 2370
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 1 dalyje nurodytų 
duomenų apsaugos sertifikavimo 
mechanizmų kriterijus ir reikalavimus, 
įskaitant sertifikatų suteikimo ir atšaukimo 
sąlygas, taip pat pripažinimo Sąjungoje ir 
trečiosiose šalyse reikalavimus.

2. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 1 dalyje nurodytų 
duomenų apsaugos sertifikavimo 
mechanizmų kriterijus ir reikalavimus, 
įskaitant sertifikatų suteikimo ir atšaukimo 
sąlygas, taip pat pripažinimo Sąjungoje ir 
trečiosiose šalyse reikalavimus. Šiais 
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deleguotaisiais aktais duomenų 
subjektams suteikiamos teisės, kurių 
vykdymą būtų galima užtikrinti.

Or. en

Pakeitimas 2371
Timothy Kirkhope
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais
nustatyti išsamesnius 1 dalyje nurodytų
duomenų apsaugos sertifikavimo 
mechanizmų kriterijus ir reikalavimus, 
įskaitant sertifikatų suteikimo ir atšaukimo 
sąlygas, taip pat pripažinimo Sąjungoje ir 
trečiosiose šalyse reikalavimus.

2. Priežiūros institucijos ir Europos 
duomenų apsaugos valdyba apibrėžia ir 
nustato duomenų apsaugos sertifikavimo 
mechanizmų kriterijus ir reikalavimus, 
įskaitant sertifikatų suteikimo ir atšaukimo 
sąlygas, taip pat pripažinimo Sąjungoje ir 
trečiosiose šalyse reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 2372
Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. 29 straipsnio darbo grupė, įsteigta 
pagal Direktyvą 95/45/EB, prieš 
įsigaliojant šiam reglamentui turi pateikti 
išsamias rekomendacijas dėl šio straipsnio 
įgyvendinimo, paremtas turima patirtimi 
ES ir nacionaliniu mastu, taip pat turi 
pateikti jų naudojimo gaires, įskaitant 
asmens duomenų tvarkymo kategorijas, 
kurioms visų pirma turėtų būti taikoma 
sertifikavimo sistema.
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Europos Komisija gali pasiūlyti kurti 
geresnę teisėkūrą šiuo klausimu, 
remiantis įprasta teisėkūros procedūra.

Or. fr

Pagrindimas

Reikia skubiai įgyvendinti sertifikavimo sistemą, be kita ko, skaitmenines taikomąsias 
programas, nes tvarkoma vis daugiau duomenų, susijusių su kiekvieno asmens kasdieniu 
gyvenimu, ir kadangi kelios nacionalinės duomenų apsaugos institucijos jau ketina taikyti 
sertifikavimo sistemas nacionaliniu lygmeniu (Prancūzijoje, Vokietijoje, ypač Ispanijoje) ir 
ES lygmeniu, remiantis ES finansavimu. Toks požiūris būtų labai naudingas tarptautinėms 
paslaugoms.

Pakeitimas 2373
Monika Hohlmeier

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija gali nustatyti techninius 
sertifikavimo mechanizmų ir ženklų bei 
žymenų standartus, taip pat sertifikavimo 
mechanizmų ir duomenų apsaugos ženklų 
bei žymenų skatinimo ir pripažinimo 
mechanizmus. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 87 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 2374
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija gali nustatyti techninius 
sertifikavimo mechanizmų ir ženklų bei 

Išbraukta.
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žymenų standartus, taip pat sertifikavimo 
mechanizmų ir duomenų apsaugos ženklų 
bei žymenų skatinimo ir pripažinimo 
mechanizmus. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 87 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 2375
Sarah Ludford

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija gali nustatyti techninius 
sertifikavimo mechanizmų ir ženklų bei 
žymenų standartus, taip pat sertifikavimo 
mechanizmų ir duomenų apsaugos ženklų 
bei žymenų skatinimo ir pripažinimo 
mechanizmus. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 87 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų sutelkti dėmesį į pramonės ir priežiūros institucijų sprendimus, priimamus remiantis 
veiklos patirtimi.

Pakeitimas 2376
Alexander Alvaro, Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija gali nustatyti techninius 
sertifikavimo mechanizmų ir ženklų bei 
žymenų standartus, taip pat sertifikavimo 

3. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais
nustatyti techninius sertifikavimo 
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mechanizmų ir duomenų apsaugos ženklų 
bei žymenų skatinimo ir pripažinimo 
mechanizmus. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 87 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

mechanizmų ir ženklų bei žymenų 
standartus, taip pat sertifikavimo 
mechanizmų ir duomenų apsaugos ženklų 
bei žymenų skatinimo ir pripažinimo 
mechanizmus.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo horizontaliuoju pakeitimu, siekiant užtikrinti visapusišką Europos Parlamento įtraukimą 
į sprendimų priėmimo procesą, visi įgyvendinimo aktai pakeičiami deleguotaisiais aktais.

Pakeitimas 2377
Timothy Kirkhope
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija gali nustatyti techninius 
sertifikavimo mechanizmų ir ženklų bei 
žymenų standartus, taip pat sertifikavimo 
mechanizmų ir duomenų apsaugos ženklų 
bei žymenų skatinimo ir pripažinimo 
mechanizmus. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 87 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

3. Priežiūros institucijos ir Europos 
duomenų apsaugos valdyba gali nustatyti 
techninius sertifikavimo mechanizmų ir 
ženklų bei žymenų standartus, taip pat 
sertifikavimo mechanizmų ir duomenų 
apsaugos ženklų bei žymenų skatinimo ir 
pripažinimo mechanizmus. 

Or. en

Pakeitimas 2378
Nathalie Griesbeck

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės ir Komisija ragina 
suderinti sertifikavimo sistemas, 
susijusias su duomenų sveikatos srityje 
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priegloba ir ragina sukurti Europos 
sertifikavimo mechanizmą. Europos 
duomenų apsaugos valdyba pagal 66 
straipsnio nuostatas per pagrįstą 
laikotarpį nustato gaires ir 
rekomendacijas siekiant suderinti 
Sąjungos sertifikavimo sistemas dėl 
duomenų prieglobos sveikatos srityje 
skatinant aukštą sveikatos duomenų 
apsaugos lygį ir sertifikavimo 
mechanizmų tarpusavio sąveiką.

Or. fr

Pakeitimas 2379
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
39 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

39a straipsnis
Akredituota kontrolės įstaiga

1. Priežiūros institucijos akredituoja 
kontrolės įstaigą tik įrodžius, kad 
kontrolės įstaiga:
(a) turi pakankamai tinkamą kvalifikaciją 
turinčių ir patyrusių darbuotojų;
(b) turi pakankamai žinių, įrangą, 
infrastruktūrą ir finansinių išteklių;
(c) yra nešališka bei nėra jokio interesų 
konflikto, susijusio su jai pavestų 
užduočių vykdymu; ir
(d) pagrindinė jos buveinė yra valstybėje 
narėje.
2. Priežiūros institucijos atšaukia 
akreditavimą, jeigu yra pakankamai 
pagrindo manyti, kad kontrolės įstaiga 
neatitinka kriterijų, nurodytų šio 
straipsnio 1 dalyje, ypač jei ji pakartotinai 
nevykdė įpareigojimų pagal šį reglamentą.



AM\929519LT.doc 21/147 PE506.169v02-00

LT

3. Priežiūros institucijos vykdo nuolatinę 
akredituotų kontrolės įstaigų stebėseną. 
Atitinkamai kontrolės įstaigoms taikomos 
IV skyriaus 2 skirsnio nuostatos.
4. Komisija įgaliojama, pasikonsultavus 
su Europos duomenų apsaugos valdyba, 
pagal 86 straipsnį priimti deleguotuosius 
aktus ir jais išsamiau nustatyti 
akreditavimo procedūras ir minimalius 
kontrolės įstaigoms skirtus standartus.

Or. en

Pakeitimas 2380
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
39 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

39b straipsnis
Registras

1. Kiekviena priežiūros institucija įsteigia 
viešą elektroninį visų galiojančių ir 
negaliojančių valstybės narės suteiktų 
sertifikatų registrą, kuriuo gali naudotis 
visuomenė.
2. Kontrolės įstaigos turi turėti galimybę 
pateikti reikalingą informaciją 
elektronine forma.
3. Priežiūros institucija yra atsakinga už 
registro duomenų taisymą ir stebėseną.
4. Komisija įgaliojama, pasikonsultavus 
su Europos duomenų apsaugos valdyba, 
pagal 86 straipsnį priimti deleguotuosius 
aktus ir jais išsamiau nustatyti tokių 
registrų veikimą ir elektronines formas, 
kuriomis turi naudotis kontrolės įstaigos.

Or. en
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Pakeitimas 2381
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
39 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

39c straipsnis
Standartiniai susisteminti rinkiniai

1. Turėtų būti laikoma, kad duomenų 
valdytojas laikosi šio reglamento nuostatų 
ar tam tikrų šio reglamento straipsnių 
reikalavimų, jei visos duomenų tvarkymo 
operacijos suderintos su standartinio 
susisteminto rinkinio apibrėžtimi. 
2. Konkreti duomenų tvarkymo forma gali 
būti pripažinta standartiniu susistemintu 
rinkiniu, jeigu:
(a) tokiais rinkiniais naudojasi daug 
Sąjungoje veikiančių duomenų valdytojų 
ar duomenų tvarkytojų;
(b) naudojantis tokiais rinkiniais 
duomenų subjektų teisių pažeidimo rizika, 
atsižvelgiant į duomenų tvarkymo tikslą ir 
tvarkomų duomenų pobūdį, yra nedidelė; 
ir
(c) apibrėžtimi užtikrinama, kad duomenų 
valdytojai, kurie nenukrypsta nuo šios 
apibrėžties, visiškai laikosi šio reglamento 
nuostatų ar tam tikrų šio reglamento 
straipsnių reikalavimų.
3. Deleguotojo akto pareiškime nurodoma 
bent jau:
(a) duomenų subjektų kategorijos;
(b) tvarkomų asmens duomenų 
kategorijos;
(c) kiekvienos duomenų kategorijos 
tvarkymo tikslas ar tikslai;
(d) teisėtas duomenų tvarkymo pagrindas;
(e) duomenų gavėjų kategorijos;
(f) reikalinga informacija duomenų 
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subjektui;
(g) reikalingi papildomi dokumentai;
(h) būtinos saugumo priemonės; ir
(i) ilgiausi saugojimo laikotarpiai;
(j) šio reglamento straipsniai, kurių turėtų 
laikytis duomenų valdytojas tvarkydamas 
duomenis, kad nebūtų nukrypta 
standartinio susisteminto rinkinio 
apibrėžties.
4. Komisija įgaliojama, pasikonsultavus 
su Europos duomenų apsaugos valdyba, 
pagal 86 straipsnį priimti deleguotuosius 
aktus ir jais apibrėžti standartinius 
susistemintus rinkinius pagal šį straipsnį. 
Komisija, siekdama užtikrinti visapusišką 
šio reglamento laikymąsi, gali nustatyti 
standartines formas, kuriomis galėtų 
naudotis standartinių susistemintų 
rinkinių valdytojai ir tvarkytojai.

Or. en

Pakeitimas 2382
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
5 skyriaus antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS Į 
TREČIĄSIAS ŠALIS ARBA 
TARPTAUTINĖMS ORGANIZACIJOMS

ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS Į 
TREČIĄSIAS ŠALIS, ĮMONIŲ GRUPEI
ARBA TARPTAUTINĖMS 
ORGANIZACIJOMS

Or. en

Pakeitimas 2383
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Asmens duomenis, kurie yra tvarkomi arba 
kuriuos ketinama tvarkyti juos perdavus į 
trečiąją šalį arba tarptautinei organizacijai, 
galima perduoti tik tuo atveju, jei duomenų 
valdytojas ir duomenų tvarkytojas, 
laikydamiesi kitų šio reglamento nuostatų, 
tenkina šiame skyriuje nustatytas sąlygas, 
be kita ko, susijusias su tolesniu asmens 
duomenų perdavimu iš tos trečiosios šalies 
ar tarptautinės organizacijos į kitą trečiąją 
šalį ar kitai tarptautinei organizacijai.

Asmens duomenis, kurie yra tvarkomi arba 
kuriuos ketinama tvarkyti juos perdavus į 
trečiąją šalį, įmonių vidaus grupei arba 
tarptautinei organizacijai, galima perduoti 
tik tuo atveju, jei duomenų valdytojas ir 
duomenų tvarkytojas, laikydamiesi kitų šio 
reglamento nuostatų, tenkina šiame 
skyriuje nustatytas sąlygas, be kita ko, 
susijusias su tolesniu asmens duomenų 
perdavimu iš tos trečiosios šalies ar 
tarptautinės organizacijos į kitą trečiąją šalį 
ar kitai tarptautinei organizacijai.

Or. en

Pakeitimas 2384
Sarah Ludford

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Asmens duomenis, kurie yra tvarkomi arba 
kuriuos ketinama tvarkyti juos perdavus į 
trečiąją šalį arba tarptautinei organizacijai, 
galima perduoti tik tuo atveju, jei duomenų 
valdytojas ir duomenų tvarkytojas, 
laikydamiesi kitų šio reglamento nuostatų, 
tenkina šiame skyriuje nustatytas sąlygas, 
be kita ko, susijusias su tolesniu asmens 
duomenų perdavimu iš tos trečiosios šalies 
ar tarptautinės organizacijos į kitą trečiąją 
šalį ar kitai tarptautinei organizacijai.

Asmens duomenis, kurie yra tvarkomi arba 
kuriuos ketinama tvarkyti juos perdavus į 
trečiąją šalį arba tarptautinei organizacijai, 
galima perduoti tik tuo atveju, jei duomenų 
valdytojas ir duomenų tvarkytojas, 
laikydamiesi kitų šio reglamento nuostatų, 
tenkina šiame skyriuje nustatytas sąlygas, 
be kita ko, susijusias su tolesniu asmens 
duomenų perdavimu iš tos trečiosios šalies 
ar tarptautinės organizacijos į kitą trečiąją 
šalį ar kitai tarptautinei organizacijai, 
nepažeidžiant Komisijos sprendimų, 
priimtų remiantis Direktyvos 95/46/EB 
25 straipsnio 6 dalimi arba 26 straipsnio 
4 dalimi, arba priežiūros institucijos 
leidimų, išduotų pagal Direktyvos 
95/46/EB 26 straipsnio 2 dalį.

Or. en
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Pagrindimas

Ankstesniuose Komisijos sprendimuose jau numatytos tolesnio duomenų perdavimo taisyklės, 
taigi jie turėtų būti taikomi ir toliau.

Pakeitimas 2385
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Asmens duomenis, kurie yra tvarkomi arba 
kuriuos ketinama tvarkyti juos perdavus į 
trečiąją šalį arba tarptautinei organizacijai, 
galima perduoti tik tuo atveju, jei duomenų 
valdytojas ir duomenų tvarkytojas, 
laikydamiesi kitų šio reglamento nuostatų, 
tenkina šiame skyriuje nustatytas sąlygas, 
be kita ko, susijusias su tolesniu asmens 
duomenų perdavimu iš tos trečiosios šalies 
ar tarptautinės organizacijos į kitą trečiąją 
šalį ar kitai tarptautinei organizacijai.

Asmens duomenis, kurie yra tvarkomi arba 
kuriuos ketinama tvarkyti juos perdavus į 
trečiąją šalį arba tarptautinei organizacijai, 
galima perduoti tik tuo atveju, jei duomenų 
valdytojas ir duomenų tvarkytojas, 
laikydamiesi kitų šio reglamento nuostatų, 
tenkina šiame skyriuje nustatytas sąlygas, 
be kita ko, susijusias su tolesniu asmens 
duomenų perdavimu iš tos trečiosios šalies 
ar tarptautinės organizacijos į kitą trečiąją 
šalį ar kitai tarptautinei organizacijai. 
Draudžiamas duomenų perdavimas į 
trečiąsias šalis, kurių įstatymai aiškiai 
leidžia duomenų tvarkymo veiklą, kuri 
pagal šį reglamentą būtų neteisėta arba 
yra kitaip nesuderinama su pagrindinėmis 
teisėmis, pvz., duomenų tvarkymą 
politiniais ir užsienio politikos tikslais, kai 
tai nėra būtina teisės aktų vykdymo arba 
nacionalinio saugumo užtikrinimo 
sumetimais.

Or. en

Pakeitimas 2386
Carmen Romero López

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Asmens duomenis, kurie yra tvarkomi arba 
kuriuos ketinama tvarkyti juos perdavus į 
trečiąją šalį arba tarptautinei organizacijai, 
galima perduoti tik tuo atveju, jei duomenų 
valdytojas ir duomenų tvarkytojas, 
laikydamiesi kitų šio reglamento nuostatų, 
tenkina šiame skyriuje nustatytas sąlygas, 
be kita ko, susijusias su tolesniu asmens 
duomenų perdavimu iš tos trečiosios šalies 
ar tarptautinės organizacijos į kitą trečiąją 
šalį ar kitai tarptautinei organizacijai.

Asmens duomenis, kurie yra tvarkomi arba 
kuriuos ketinama tvarkyti juos perdavus į 
trečiąją šalį arba tarptautinei organizacijai, 
galima perduoti tik tuo atveju, jei duomenų 
valdytojas ir duomenų tvarkytojas, 
laikydamiesi kitų šio reglamento nuostatų, 
tenkina šiame skyriuje nustatytas sąlygas, 
be kita ko, susijusias su tolesniu asmens 
duomenų perdavimu iš tos trečiosios šalies 
ar tarptautinės organizacijos į kitą trečiąją 
šalį ar kitai tarptautinei organizacijai. 
Duomenis draudžiama perduoti 
trečiosioms šalims, pagal kurių teisę 
aiškiai leidžiama duomenis tvarkyti 
neteisėtai, kaip nustatyta šiame 
reglamente, arba tvarkyti bet kaip kitaip 
nesuderinamai su pagrindinėmis teisėmis, 
pavyzdžiui, siekiant nacionalinės arba 
išorės politikos tikslų, kurie nebūtini 
teisės aktams įgyvendinti arba 
nacionaliniam saugumui užtikrinti.

Or. es

Pagrindimas

Tikslas yra drausti duomenis perduoti trečiosioms šalims, kurių teisinėje sistemoje numatyta 
galimybė ES piliečių asmens duomenis tvarkyti nesuderinamai su šiuo reglamentu ir (arba) 
pagrindinėmis teisėmis.

Pakeitimas 2387
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Perduoti duomenis galima, jei Komisija 
nusprendė, kad atitinkama trečioji šalis 
arba jos teritorija, arba su duomenų 
tvarkymu susijęs sektorius toje trečiojoje 
šalyje, arba tarptautinė organizacija 

1. Perduoti duomenis galima, jei Komisija 
nusprendė, kad atitinkama trečioji šalis 
arba jos teritorija, arba su duomenų 
tvarkymu susijęs sektorius toje trečiojoje 
šalyje, arba tarptautinė organizacija 
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užtikrina tinkamą apsaugos lygį. Tokiam 
perdavimui papildomo leidimo nereikia.

užtikrina tinkamą apsaugos lygį. Tokiam 
perdavimui specialaus leidimo nereikia.

Or. es

Pakeitimas 2388
Timothy Kirkhope
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Perduoti duomenis galima, jei Komisija 
nusprendė, kad atitinkama trečioji šalis 
arba jos teritorija, arba su duomenų 
tvarkymu susijęs sektorius toje trečiojoje 
šalyje, arba tarptautinė organizacija 
užtikrina tinkamą apsaugos lygį. Tokiam 
perdavimui papildomo leidimo nereikia.

1. Perduoti duomenis galima, jei Europos 
duomenų apsaugos valdyba, 
pasikonsultavusi su Komisija nusprendė, 
kad atitinkama trečioji šalis arba jos 
teritorija, arba su duomenų tvarkymu 
susijęs sektorius toje trečiojoje šalyje, arba 
tarptautinė organizacija užtikrina tinkamą 
apsaugos lygį. Tokiam perdavimui 
papildomo leidimo nereikia.

Or. en

Pakeitimas 2389
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Perduoti duomenis galima, jei Komisija 
nusprendė, kad atitinkama trečioji šalis 
arba jos teritorija, arba su duomenų 
tvarkymu susijęs sektorius toje trečiojoje 
šalyje, arba tarptautinė organizacija 
užtikrina tinkamą apsaugos lygį. Tokiam 
perdavimui papildomo leidimo nereikia.

1. Perduoti duomenis galima, jei galioja 
tarptautiniai susitarimai ar sutartys tarp 
ES ar valstybės narės ir trečiosios šalies 
arba jei Komisija nusprendė, kad 
atitinkama trečioji šalis arba jos teritorija, 
arba su duomenų tvarkymu susijęs 
sektorius toje trečiojoje šalyje, arba 
tarptautinė organizacija užtikrina tinkamą 
apsaugos lygį. Tokiam perdavimui 
papildomo leidimo nereikia.
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Or. en

Pakeitimas 2390
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Perduodant duomenis iš „nuotolinio 
ištekliaus“ Europos Sąjungos 
jurisdikcijoje į „nuotolinį išteklių“ 
trečiosios šalies jurisdikcijoje apie tokį 
perdavimą ir jo teisines pasekmes visada 
pranešama duomenų subjektui.

Or. en

Pakeitimas 2391
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) teisinė valstybė, susiję galiojantys 
bendrieji ir atskiriems sektoriams skirti 
teisės aktai, be kita ko, susiję su 
visuomenės saugumu, gynyba, nacionaliniu 
saugumu ir baudžiamąja teise, profesinės 
taisyklės ir saugumo priemonės, kurios 
taikomos toje šalyje arba tarptautinėje 
organizacijoje, taip pat veiksmingos ir 
įgyvendinamos teisės, įskaitant 
veiksmingas administracines ir teismines 
teisių gynimo priemones, visų pirma 
Sąjungoje gyvenantiems duomenų
subjektams, kurių asmens duomenys yra 
perduodami;

a) teisinė valstybė, susiję galiojantys 
bendrieji ir atskiriems sektoriams skirti 
teisės aktai, be kita ko, susiję su 
visuomenės saugumu, gynyba, nacionaliniu 
saugumu ir baudžiamąja teise, profesinės 
taisyklės ir saugumo priemonės, kurios 
taikomos toje šalyje arba tarptautinėje 
organizacijoje, teismų praktika, taip pat 
veiksmingos ir įgyvendinamos teisės, 
įskaitant veiksmingas administracines ir 
teismines teisių gynimo priemones, visų 
pirma Sąjungoje gyvenantiems duomenų 
subjektams, kurių asmens duomenys yra 
perduodami;

Or. en
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Pakeitimas 2392
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) teisinė valstybė, susiję galiojantys 
bendrieji ir atskiriems sektoriams skirti 
teisės aktai, be kita ko, susiję su 
visuomenės saugumu, gynyba, nacionaliniu 
saugumu ir baudžiamąja teise, profesinės 
taisyklės ir saugumo priemonės, kurios 
taikomos toje šalyje arba tarptautinėje 
organizacijoje, taip pat veiksmingos ir 
įgyvendinamos teisės, įskaitant 
veiksmingas administracines ir teismines 
teisių gynimo priemones, visų pirma 
Sąjungoje gyvenantiems duomenų 
subjektams, kurių asmens duomenys yra 
perduodami;

a) teisinė valstybė, susiję galiojantys 
bendrieji ir atskiriems sektoriams skirti 
teisės aktai, be kita ko, susiję su 
visuomenės saugumu, gynyba, nacionaliniu 
saugumu ir baudžiamąja teise, teismų 
praktika, profesinės taisyklės ir saugumo 
priemonės, kurios taikomos toje šalyje arba 
tarptautinėje organizacijoje, taip pat 
veiksmingos ir įgyvendinamos teisės, 
įskaitant veiksmingas administracines ir 
teismines teisių gynimo priemones, visų 
pirma Sąjungoje gyvenantiems duomenų 
subjektams, kurių asmens duomenys yra 
perduodami;

Or. en

Pakeitimas 2393
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) teisinė valstybė, susiję galiojantys 
bendrieji ir atskiriems sektoriams skirti
teisės aktai, be kita ko, susiję su 
visuomenės saugumu, gynyba, nacionaliniu 
saugumu ir baudžiamąja teise, profesinės 
taisyklės ir saugumo priemonės, kurios 
taikomos toje šalyje arba tarptautinėje 
organizacijoje, taip pat veiksmingos ir 
įgyvendinamos teisės, įskaitant 
veiksmingas administracines ir teismines 
teisių gynimo priemones, visų pirma 

a) teisinė valstybė, susiję galiojantys teisės 
aktai, be kita ko, susiję su visuomenės 
saugumu, gynyba, nacionaliniu saugumu ir 
baudžiamąja teise, šių teisės aktų 
įgyvendinimu, profesinės taisyklės ir 
saugumo priemonės, kurios taikomos toje 
šalyje arba tarptautinėje organizacijoje, taip 
pat veiksmingos ir įgyvendinamos teisės, 
įskaitant veiksmingas administracines ir 
teismines teisių gynimo priemones, visų 
pirma Sąjungoje gyvenantiems duomenų 
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Sąjungoje gyvenantiems duomenų 
subjektams, kurių asmens duomenys yra 
perduodami;

subjektams, kurių asmens duomenys yra 
perduodami;

Or. en

Pakeitimas 2394
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) teisinė valstybė, susiję galiojantys 
bendrieji ir atskiriems sektoriams skirti 
teisės aktai, be kita ko, susiję su 
visuomenės saugumu, gynyba, nacionaliniu 
saugumu ir baudžiamąja teise, profesinės 
taisyklės ir saugumo priemonės, kurios 
taikomos toje šalyje arba tarptautinėje 
organizacijoje, taip pat veiksmingos ir 
įgyvendinamos teisės, įskaitant 
veiksmingas administracines ir teismines 
teisių gynimo priemones, visų pirma 
Sąjungoje gyvenantiems duomenų 
subjektams, kurių asmens duomenys yra 
perduodami;

a) teisinės valstybės skvarbos ir stiprinimo 
lygis, susiję galiojantys bendrieji ir 
atskiriems sektoriams skirti teisės aktai, be 
kita ko, susiję su visuomenės saugumu, 
gynyba, nacionaliniu saugumu ir 
baudžiamąja teise, profesinės taisyklės ir 
saugumo priemonės, kurios asmens 
duomenų apsaugos srityje taikomos toje 
šalyje arba tarptautinėje organizacijoje, taip 
pat galimybė siekti teisingumo ir teisių 
veiksmingumas bei įgyvendinamumas, 
įskaitant teisę imtis veiksmų ir ginti teises 
sprendžiant tiek administracinius, tiek 
teisminius klausimus, visų pirma 
Sąjungoje gyvenantiems duomenų 
subjektams, kurių asmens duomenys yra 
perduodami;

Or. es

Pakeitimas 2395
Sarah Ludford

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) atitinkamos trečiosios šalies arba 
tarptautinės organizacijos prisiimti 

c) atitinkamos trečiosios šalies arba 
tarptautinės organizacijos prisiimti 
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tarptautiniai įsipareigojimai. tarptautiniai įsipareigojimai, ypač teisiškai 
privalomos žmogaus teisių ar tarptautinės 
konvencijos arba dokumentai.

Or. en

Pagrindimas

Tai padidintų trečiųjų šalių prisijungimo prie tokių dokumentų, pvz., Europos Tarybos 
konvencijos Nr. 108, svarbą.

Pakeitimas 2396
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija gali nuspęsti, kad trečioji šalis 
arba jos teritorija, arba su duomenų 
tvarkymu susijęs sektorius toje trečiojoje 
šalyje, arba tarptautinė organizacija 
užtikrina tinkamą apsaugos lygį, kaip 
apibrėžta 2 dalyje. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 87 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

3. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais
nuspręsti, kad trečioji šalis arba jos 
teritorija, arba su duomenų tvarkymu 
susijęs sektorius toje trečiojoje šalyje, arba 
tarptautinė organizacija užtikrina tinkamą 
apsaugos lygį, kaip apibrėžta 2 dalyje.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo horizontaliuoju pakeitimu, siekiant užtikrinti visapusišką Europos Parlamento įtraukimą 
į sprendimų priėmimo procesą, visi įgyvendinimo aktai pakeičiami deleguotaisiais aktais.

Pakeitimas 2397
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija gali nuspęsti, kad trečioji šalis 
arba jos teritorija, arba su duomenų 

3. Komisija gali nuspęsti, kad trečioji šalis 
arba jos teritorija toje trečiojoje šalyje, arba 
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tvarkymu susijęs sektorius toje trečiojoje 
šalyje, arba tarptautinė organizacija 
užtikrina tinkamą apsaugos lygį, kaip 
apibrėžta 2 dalyje. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 87 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

tarptautinė organizacija užtikrina tinkamą 
apsaugos lygį, kaip apibrėžta 2 dalyje. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
87 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 2398
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija gali nuspęsti, kad trečioji šalis 
arba jos teritorija, arba su duomenų 
tvarkymu susijęs sektorius toje trečiojoje 
šalyje, arba tarptautinė organizacija 
užtikrina tinkamą apsaugos lygį, kaip 
apibrėžta 2 dalyje. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 87 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

3. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais
nuspręsti, kad trečioji šalis arba jos 
teritorija toje trečiojoje šalyje, arba 
tarptautinė organizacija užtikrina tinkamą 
apsaugos lygį, kaip apibrėžta 2 dalyje.

Or. en

Pakeitimas 2399
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Įgyvendinimo akte nustatoma geografinė 
ir sektorinė taikymo sritis ir, jei taikoma, 
nurodoma 2 dalies b punkte minėta 
priežiūros institucija.

4. Deleguotajame akte nustatoma 
geografinė ir sektorinė taikymo sritis ir, jei 
taikoma, nurodoma 2 dalies b punkte 
minėta priežiūros institucija.

Or. en
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Pagrindimas

Šiuo horizontaliuoju pakeitimu, siekiant užtikrinti visapusišką Europos Parlamento įtraukimą 
į sprendimų priėmimo procesą, visi įgyvendinimo aktai pakeičiami deleguotaisiais aktais.

Pakeitimas 2400
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Įgyvendinimo akte nustatoma 
geografinė ir sektorinė taikymo sritis ir, jei 
taikoma, nurodoma 2 dalies b punkte 
minėta priežiūros institucija.

4. Deleguotajame akte nustatoma 
teritorinė taikymo sritis ir nurodoma 
2 dalies b punkte minėta priežiūros 
institucija.

Or. en

Pakeitimas 2401
Sarah Ludford

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Komisija patvirtina ir viešai paskelbia 
privalomas procedūras, taikytinas norint 
priimti sprendimus, susijusius su 
apsaugos tinkamumu, nurodydama bent 
šią informaciją:
(a) procedūras, pagal kurias trečioji šalis, 
trečiojoje šalyje esanti teritorija, tos 
trečiosios šalies duomenų tvarkymo 
sektorius (kuriam gali atstovauti 
duomenų valdytojų arba duomenų 
tvarkytojų asociacija ar grupė) arba 
tarptautinė ar regioninė organizacija gali 
prašyti priimti sprendimą dėl apsaugos 
tinkamumo;
(b) sprendimo priėmimo procedūros 
etapus, įskaitant terminus, per kuriuos 
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turi būti baigtas kiekvienas etapas;
(c) šalies ar šalių, paprašiusių priimti 
sprendimą dėl tinkamumo, teises pateikti 
savo argumentus įvairiais procedūros 
etapais;
(d) būdus, kuriais suinteresuotosios šalys 
(įskaitant asmenis, vartotojų 
organizacijas, mokslo ekspertus, valstybės 
subjektus, duomenų valdytojams ir 
duomenų tvarkytojus bei kt.) gali pareikšti 
savo nuomonę dėl siūlomo sprendimo.
Komisija pritaria prašymui dėl sprendimo, 
susijusio su apsaugos tinkamumu, arba 
atmeta jį per vienerius metus nuo jo 
pateikimo.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama padidinti procedūrų, taikomų priimant sprendimus dėl apsaugos 
tinkamumo, veiksmingumą ir skaidrumą.

Pakeitimas 2402
Timothy Kirkhope
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija gali nuspręsti, kad atitinkama 
trečioji šalis arba jos teritorija, arba su 
duomenų tvarkymu susijęs sektorius toje 
trečiojoje šalyje, arba atitinkama 
tarptautinė organizacija neužtikrina 
tinkamo apsaugos lygio, kaip apibrėžta šio 
straipsnio 2 dalyje, visų pirma tais 
atvejais, kai susijusiais bendraisiais ir 
atskiriems sektoriams skirtais teisės 
aktais, galiojančiais trečiojoje šalyje arba 
tarptautinėje organizacijoje, 
neužtikrinamos veiksmingos ir 
įgyvendinamos teisės, įskaitant 

Išbraukta.
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veiksmingas administracines ir teismines 
teisių gynimo priemones, visų pirma 
Sąjungoje gyvenantiems duomenų 
subjektams, kurių asmens duomenys yra 
perduodami. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 87 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą, o tais 
atvejais, kai reikia itin skubiai užtikrinti 
fizinių asmenų teisę į asmens duomenų 
apsaugą, pagal 87 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 2403
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija gali nuspręsti, kad atitinkama 
trečioji šalis arba jos teritorija, arba su 
duomenų tvarkymu susijęs sektorius toje 
trečiojoje šalyje, arba atitinkama 
tarptautinė organizacija neužtikrina 
tinkamo apsaugos lygio, kaip apibrėžta šio 
straipsnio 2 dalyje, visų pirma tais atvejais, 
kai susijusiais bendraisiais ir atskiriems 
sektoriams skirtais teisės aktais, 
galiojančiais trečiojoje šalyje arba 
tarptautinėje organizacijoje, 
neužtikrinamos veiksmingos ir 
įgyvendinamos teisės, įskaitant 
veiksmingas administracines ir teismines 
teisių gynimo priemones, visų pirma 
Sąjungoje gyvenantiems duomenų 
subjektams, kurių asmens duomenys yra 
perduodami. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 87 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą, o tais 
atvejais, kai reikia itin skubiai užtikrinti 
fizinių asmenų teisę į asmens duomenų 
apsaugą, pagal 87 straipsnio 3 dalyje 

5. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais
nuspręsti, kad atitinkama trečioji šalis arba 
jos teritorija, arba su duomenų tvarkymu 
susijęs sektorius toje trečiojoje šalyje, arba 
atitinkama tarptautinė organizacija 
neužtikrina tinkamo apsaugos lygio, kaip 
apibrėžta šio straipsnio 2 dalyje, visų pirma 
tais atvejais, kai susijusiais bendraisiais ir 
atskiriems sektoriams skirtais teisės aktais, 
galiojančiais trečiojoje šalyje arba 
tarptautinėje organizacijoje, 
neužtikrinamos veiksmingos ir 
įgyvendinamos teisės, įskaitant 
veiksmingas administracines ir teismines 
teisių gynimo priemones, visų pirma 
Sąjungoje gyvenantiems duomenų 
subjektams, kurių asmens duomenys yra 
perduodami.
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nurodytą procedūrą.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo horizontaliuoju pakeitimu, siekiant užtikrinti visapusišką Europos Parlamento įtraukimą 
į sprendimų priėmimo procesą, visi įgyvendinimo aktai pakeičiami deleguotaisiais aktais.

Pakeitimas 2404
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija gali nuspręsti, kad atitinkama 
trečioji šalis arba jos teritorija, arba su 
duomenų tvarkymu susijęs sektorius toje 
trečiojoje šalyje, arba atitinkama 
tarptautinė organizacija neužtikrina 
tinkamo apsaugos lygio, kaip apibrėžta šio 
straipsnio 2 dalyje, visų pirma tais atvejais, 
kai susijusiais bendraisiais ir atskiriems 
sektoriams skirtais teisės aktais, 
galiojančiais trečiojoje šalyje arba 
tarptautinėje organizacijoje, 
neužtikrinamos veiksmingos ir 
įgyvendinamos teisės, įskaitant 
veiksmingas administracines ir teismines 
teisių gynimo priemones, visų pirma 
Sąjungoje gyvenantiems duomenų 
subjektams, kurių asmens duomenys yra 
perduodami. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 87 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą, o tais 
atvejais, kai reikia itin skubiai užtikrinti 
fizinių asmenų teisę į asmens duomenų 
apsaugą, pagal 87 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą procedūrą.

5. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais
nuspręsti, kad atitinkama trečioji šalis arba 
jos teritorija toje trečiojoje šalyje, arba 
atitinkama tarptautinė organizacija 
neužtikrina tinkamo apsaugos lygio, kaip 
apibrėžta šio straipsnio 2 dalyje, visų pirma 
tais atvejais, kai susijusiais teisės aktais, 
galiojančiais trečiojoje šalyje arba 
tarptautinėje organizacijoje, 
neužtikrinamos veiksmingos ir 
įgyvendinamos teisės, įskaitant 
veiksmingas administracines ir teismines 
teisių gynimo priemones, visų pirma 
Sąjungoje gyvenantiems duomenų 
subjektams, kurių asmens duomenys yra 
perduodami.

Or. en
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Pakeitimas 2405
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Jeigu Komisija priima sprendimą pagal 5 
dalį, nepažeidžiant 42–44 straipsnių, 
draudžiama perduoti asmens duomenis į 
atitinkamą trečiąją šalį arba jos teritoriją, 
arba su duomenų tvarkymu susijusį 
sektorių toje trečiojoje šalyje, arba 
tarptautinei organizacijai. Reikiamu metu 
Komisija pradeda konsultacijas su trečiąja 
šalimi arba tarptautine organizacija, kad 
padėtis, susijusi su sprendimu, priimtu 
pagal šio straipsnio 5 dalį, būtų ištaisyta.

6. Jeigu Komisija priima sprendimą pagal 5 
dalį, asmens duomenų perdavimas į 
atitinkamą trečiąją šalį arba jos teritoriją, 
arba su duomenų tvarkymu susijusį 
sektorių toje trečiojoje šalyje, arba 
tarptautinei organizacijai apribojamas
vadovaujantis 42–44 straipsniuose 
išdėstytomis sąlygomis. Reikiamu metu 
Komisija pradeda konsultacijas su trečiąja 
šalimi arba tarptautine organizacija, kad 
padėtis, susijusi su sprendimu, priimtu 
pagal šio straipsnio 5 dalį, būtų ištaisyta.

Or. es

Pakeitimas 2406
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Jeigu Komisija priima sprendimą pagal 5 
dalį, nepažeidžiant 42–44 straipsnių, 
draudžiama perduoti asmens duomenis į 
atitinkamą trečiąją šalį arba jos teritoriją, 
arba su duomenų tvarkymu susijusį 
sektorių toje trečiojoje šalyje, arba 
tarptautinei organizacijai. Reikiamu metu 
Komisija pradeda konsultacijas su trečiąja 
šalimi arba tarptautine organizacija, kad 
padėtis, susijusi su sprendimu, priimtu 
pagal šio straipsnio 5 dalį, būtų ištaisyta.

6. Jeigu Komisija priima sprendimą pagal 
5 dalį, nepažeidžiant 42 straipsnio, 
draudžiama perduoti asmens duomenis į 
atitinkamą trečiąją šalį arba jos teritoriją, 
arba su duomenų tvarkymu susijusį 
sektorių toje trečiojoje šalyje, arba 
tarptautinei organizacijai. Reikiamu metu 
Komisija pradeda konsultacijas su trečiąja 
šalimi arba tarptautine organizacija, kad 
padėtis, susijusi su sprendimu, priimtu 
pagal šio straipsnio 5 dalį, būtų ištaisyta.

Or. en
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Pakeitimas 2407
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Komisijos sprendimas dėl apsaugos 
tinkamumo pagal šį straipsnį gali būti 
persvarstytas, jei reikiamas apsaugos lygis 
trečiojoje šalyje nebeužtikrinamas.

Or. en

Pakeitimas 2408
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje paskelbia trečiųjų 
šalių, teritorijų ir su duomenų tvarkymu 
susijusių sektorių trečiojoje šalyje, taip pat 
tarptautinių organizacijų, kurios, kaip ji 
nusprendė, užtikrina tinkamą apsaugos lygį 
arba jo neužtikrina, sąrašą.

7. Komisija Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje ir savo interneto 
svetainėje paskelbia trečiųjų šalių, 
teritorijų ir su duomenų tvarkymu susijusių 
sektorių trečiojoje šalyje, taip pat 
tarptautinių organizacijų, kurios, kaip ji 
nusprendė, užtikrina tinkamą apsaugos lygį 
arba jo neužtikrina, sąrašą.

Or. en

Pakeitimas 2409
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje paskelbia trečiųjų 

7. Komisija Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje ir savo interneto 
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šalių, teritorijų ir su duomenų tvarkymu 
susijusių sektorių trečiojoje šalyje, taip pat 
tarptautinių organizacijų, kurios, kaip ji 
nusprendė, užtikrina tinkamą apsaugos lygį 
arba jo neužtikrina, sąrašą.

svetainėje paskelbia trečiųjų šalių, 
teritorijų ir su duomenų tvarkymu susijusių 
sektorių trečiojoje šalyje, taip pat 
tarptautinių organizacijų, kurios, kaip ji 
nusprendė, užtikrina tinkamą apsaugos lygį 
arba jo neužtikrina, sąrašą.

Or. en

Pakeitimas 2410
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje paskelbia trečiųjų 
šalių, teritorijų ir su duomenų tvarkymu 
susijusių sektorių trečiojoje šalyje, taip pat 
tarptautinių organizacijų, kurios, kaip ji 
nusprendė, užtikrina tinkamą apsaugos lygį 
arba jo neužtikrina, sąrašą.

7. Komisija Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje ir savo interneto 
svetainėje paskelbia trečiųjų šalių, 
teritorijų ir su duomenų tvarkymu susijusių 
sektorių trečiojoje šalyje, taip pat 
tarptautinių organizacijų, kurios, kaip ji 
nusprendė, užtikrina tinkamą apsaugos lygį 
arba jo neužtikrina, sąrašą.

Or. en

Pakeitimas 2411
Csaba Sógor

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Sprendimai, kuriuos Komisija priėmė 
remdamasi Direktyvos 95/46/EB 25 
straipsnio 6 dalimi ir 26 straipsnio 4 
dalimi, lieka galioti, kol Komisija jų iš 
dalies nepakeis, nepakeis naujais 
sprendimais arba nepanaikins.

8. Sprendimai, kuriuos Komisija priėmė 
remdamasi Direktyvos 95/46/EB 
25 straipsnio 6 dalimi ir 26 straipsnio 4 
dalimi, lieka galioti dvejus metus nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos.

Or. hu
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Pakeitimas 2412
Monika Hohlmeier

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Sprendimai, kuriuos Komisija priėmė 
remdamasi Direktyvos 95/46/EB 25 
straipsnio 6 dalimi ir 26 straipsnio 4 
dalimi, lieka galioti, kol Komisija jų iš 
dalies nepakeis, nepakeis naujais 
sprendimais arba nepanaikins.

8. Sprendimai, kuriuos Komisija priėmė 
remdamasi Direktyvos 95/46/EB 25 
straipsnio 6 dalimi ir 26 straipsnio 4 
dalimi, įsigaliojus šiam reglamentui 
persvarstomi. Komisija po dvejų metų nuo 
šio reglamento įsigaliojimo Tarybą ir 
Parlamentą informuoja apie šio 
persvarstymo rezultatus ir veiksmus, kurių 
ėmėsi. Prieš tai Europos duomenų 
apsaugos valdybai suteikiama galimybė 
dėl ataskaitos pateikti savo nuomonę.

Or. de

Pakeitimas 2413
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Sprendimai, kuriuos Komisija priėmė 
remdamasi Direktyvos 95/46/EB 25 
straipsnio 6 dalimi ir 26 straipsnio 4 
dalimi, lieka galioti, kol Komisija jų iš 
dalies nepakeis, nepakeis naujais 
sprendimais arba nepanaikins.

8. Sprendimai, kuriuos Komisija priėmė 
remdamasi Direktyvos 95/46/EB 
25 straipsnio 6 dalimi ir 26 straipsnio 
4 dalimi, lieka galioti dvejus metus nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos.

Or. en

Pakeitimas 2414
Axel Voss
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Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 8 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a. Laikoma, kad tarptautiniais 
susitarimais ar sutartimis tarp ES ar 
valstybės narės ir trečiosios šalies 
užtikrinama tinkama apsauga pagal šį 
straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų galioti tarptautiniai susitarimai ar sutartimis tarp ES ar valstybės narės ir trečiosios 
šalies, ypač tie, kurie sudaryti jau įsigaliojus Direktyvai 95/46/EB.

Pakeitimas 2415
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu Komisija nėra priėmusi sprendimo 
pagal 41 straipsnį, duomenų valdytojas 
arba duomenų tvarkytojas gali perduoti 
asmens duomenis į trečiąją šalį arba 
tarptautinei organizacijai tik tuo atveju, jei 
duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas nustato su asmens duomenų 
apsauga susijusias tinkamas apsaugos 
priemones teisiškai privalomu dokumentu.

1. Jeigu Komisija nėra priėmusi sprendimo 
pagal 41 straipsnį arba jeigu ji 
nusprendžia, kad trečioji šalis, trečiojoje 
šalyje esanti teritorija arba duomenų 
tvarkymo sektorius arba tarptautinė 
organizacija neužtikrina tinkamo 
apsaugos lygio pagal 41 straipsnio 5 dalį, 
duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas gali perduoti asmens duomenis 
į trečiąją šalį arba tarptautinei organizacijai 
tik tuo atveju, jei duomenų valdytojas arba 
duomenų tvarkytojas nustato su asmens 
duomenų apsauga susijusias tinkamas 
apsaugos priemones teisiškai privalomu 
dokumentu.

Or. en
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Pakeitimas 2416
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu Komisija nėra priėmusi sprendimo 
pagal 41 straipsnį, duomenų valdytojas 
arba duomenų tvarkytojas gali perduoti 
asmens duomenis į trečiąją šalį arba 
tarptautinei organizacijai tik tuo atveju, jei 
duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas nustato su asmens duomenų 
apsauga susijusias tinkamas apsaugos 
priemones teisiškai privalomu dokumentu.

1. Jeigu Komisija nėra priėmusi sprendimo 
pagal 41 straipsnį, duomenų valdytojas 
arba duomenų tvarkytojas gali perduoti 
asmens duomenis į trečiąją šalį, įmonių 
grupės filialą užsienyje arba tarptautinei 
organizacijai tik tuo atveju, jei duomenų 
valdytojas arba duomenų tvarkytojas 
nustato su asmens duomenų apsauga 
susijusias tinkamas apsaugos priemones 
teisiškai privalomu dokumentu.

Or. en

Pakeitimas 2417
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu Komisija nėra priėmusi sprendimo 
pagal 41 straipsnį, duomenų valdytojas 
arba duomenų tvarkytojas gali perduoti 
asmens duomenis į trečiąją šalį arba 
tarptautinei organizacijai tik tuo atveju, jei 
duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas nustato su asmens duomenų 
apsauga susijusias tinkamas apsaugos 
priemones teisiškai privalomu dokumentu.

1. Jeigu Komisija nėra priėmusi sprendimo 
pagal 41 straipsnį, duomenų valdytojas 
arba duomenų tvarkytojas gali perduoti 
asmens duomenis į trečiąją šalį arba 
tarptautinei organizacijai tik tuo atveju, jei 
duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas nustato su asmens duomenų 
apsauga susijusias tinkamas apsaugos 
priemones teisiškai privalomu dokumentu.

Šiomis tinkamomis apsaugos 
priemonėmis:
(a) užtikrinama, kad būtų laikomasi 
asmens duomenų apsaugos principų, kaip 
nustatyta 5 straipsnyje;
(b) užtikrinamos duomenų subjekto teisės, 
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kaip nustatyta III skyriuje.
Tokiais atvejais privaloma konsultuotis su 
atsakinga duomenų apsaugos institucija.

Or. en

Pakeitimas 2418
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu Komisija nėra priėmusi sprendimo 
pagal 41 straipsnį, duomenų valdytojas 
arba duomenų tvarkytojas gali perduoti 
asmens duomenis į trečiąją šalį arba 
tarptautinei organizacijai tik tuo atveju, jei 
duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas nustato su asmens duomenų 
apsauga susijusias tinkamas apsaugos 
priemones teisiškai privalomu dokumentu.

1. Jeigu Komisija nėra priėmusi sprendimo 
pagal 41 straipsnį arba jeigu ji 
nusprendžia, kad trečioji šalis, trečiojoje 
šalyje esanti teritorija arba duomenų 
tvarkymo sektorius arba tarptautinė 
organizacija neužtikrina tinkamo 
apsaugos lygio pagal 41 straipsnio 5 dalį, 
duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas gali perduoti asmens duomenis 
į trečiąją šalį arba tarptautinei organizacijai 
tik tuo atveju, jei duomenų valdytojas arba 
duomenų tvarkytojas nustato su asmens 
duomenų apsauga susijusias tinkamas 
apsaugos priemones teisiškai privalomu 
dokumentu.

Or. en

Pakeitimas 2419
Timothy Kirkhope
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu Komisija nėra priėmusi sprendimo 
pagal 41 straipsnį, duomenų valdytojas 
arba duomenų tvarkytojas gali perduoti 

1. Jeigu Komisija nėra priėmusi sprendimo 
pagal 41 straipsnį, duomenų valdytojas 
arba duomenų tvarkytojas gali perduoti 
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asmens duomenis į trečiąją šalį arba 
tarptautinei organizacijai tik tuo atveju, jei 
duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas nustato su asmens duomenų 
apsauga susijusias tinkamas apsaugos 
priemones teisiškai privalomu dokumentu.

asmens duomenis į trečiąją šalį arba 
tarptautinei organizacijai tik tuo atveju, jei 
duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas nustato tinkamas apsaugos 
priemones.

Or. en

Pakeitimas 2420
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu Komisija nėra priėmusi sprendimo 
pagal 41 straipsnį, duomenų valdytojas 
arba duomenų tvarkytojas gali perduoti 
asmens duomenis į trečiąją šalį arba 
tarptautinei organizacijai tik tuo atveju, jei 
duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas nustato su asmens duomenų 
apsauga susijusias tinkamas apsaugos 
priemones teisiškai privalomu dokumentu.

1. Jeigu Komisija nėra priėmusi sprendimo 
pagal 41 straipsnį, duomenų valdytojas 
arba duomenų tvarkytojas gali perduoti 
asmens duomenis duomenų valdytojui 
arba duomenų tvarkytojui į trečiąją šalį 
arba tarptautinei organizacijai tik tuo 
atveju, jei duomenų valdytojas arba 
duomenų tvarkytojas nustato su asmens 
duomenų apsauga susijusias tinkamas 
apsaugos priemones teisiškai privalomu 
dokumentu.

Or. en

Pakeitimas 2421
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) įmonėms privalomomis taisyklėmis 
pagal 43 straipsnį; arba

a) įmonėms privalomomis taisyklėmis 
pagal 38b straipsnį; arba

Or. en
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Pakeitimas 2422
Alexander Alvaro

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) galiojančiu „Europos duomenų 
apsaugos ženklu“, nustatytu pagal 
39 straipsnį;

Or. en

Pagrindimas

Europos duomenų apsaugos ženklas turėtų stiprinti duomenų subjektų tarpusavio 
pasitikėjimą, užtikrinti teisinį tikrumą duomenų valdytojams ir tuo pat metu skatinti Europos 
duomenų apsaugos standartų sklaidą, suteikiant galimybes ne Europos įmonėms lengviau 
patekti į Europos rinkas jas sertifikuojant.

Pakeitimas 2423
Dimitrios Droutsas

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) galiojančiu „Europos duomenų 
apsaugos ženklu“, nustatytu pagal 
39 straipsnį;

Or. en

Pakeitimas 2424
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 2 dalies b punktas



PE506.169v02-00 46/147 AM\929519LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Komisijos priimtomis standartinėmis 
duomenų apsaugos sąlygomis. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 87 
straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą; arba

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo horizontaliuoju pakeitimu, siekiant užtikrinti visapusišką Europos Parlamento įtraukimą 
į sprendimų priėmimo procesą, visi įgyvendinimo aktai pakeičiami deleguotaisiais aktais.

Pakeitimas 2425
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Komisijos priimtomis standartinėmis 
duomenų apsaugos sąlygomis. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 87 
straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą; arba

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 2426
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Komisijos priimtomis standartinėmis 
duomenų apsaugos sąlygomis. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 87 
straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 

b) Komisijos priimtomis duomenų 
valdytojo arba duomenų tvarkytojo ir už 
EEE ribų esančio duomenų gavėjo, 
galinčio būti pagalbiniu duomenų 
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procedūrą; arba tvarkytoju, standartinėmis duomenų 
apsaugos sąlygomis, į kurias gali būti 
įtrauktos standartinės tolesnio duomenų 
perdavimo už EEE ribų sąlygos. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
87 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą; arba

Or. en

Pagrindimas

Perkelta iš ITRE nuomonės.

Pakeitimas 2427
Monika Hohlmeier

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Komisijos priimtomis standartinėmis 
duomenų apsaugos sąlygomis. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
87 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą; arba

b) Komisijos priimtomis duomenų 
valdytojo arba duomenų tvarkytojo ir už 
EEE ribų esančio duomenų gavėjo, 
galinčio būti pagalbiniu duomenų 
tvarkytoju, standartinėmis duomenų 
apsaugos sąlygomis, į kurias gali būti 
įtrauktos standartinės tolesnio duomenų 
perdavimo už EEE ribų sąlygos. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
87 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą; arba

Or. de

Pakeitimas 2428
Petru Constantin Luhan

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

c) standartinėmis duomenų apsaugos 
sąlygomis, kurias pagal 57 straipsnyje 
nurodytą nuoseklumo užtikrinimo 
mechanizmą priėmė priežiūros institucija, 
po to, kai Komisija jas paskelbė visuotinai 
galiojančiomis pagal 62 straipsnio 1 dalies 
b punktą; arba

c) standartinėmis duomenų apsaugos 
sąlygomis, kurias pagal 57 straipsnyje 
nurodytą nuoseklumo užtikrinimo 
mechanizmą priėmė priežiūros institucija, 
po to, kai Komisija jas paskelbė visuotinai 
galiojančiomis pagal 62 straipsnio 1 dalies 
b punktą;

Or. en

Pakeitimas 2429
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) standartinėmis duomenų apsaugos 
sąlygomis, kurias pagal 57 straipsnyje 
nurodytą nuoseklumo užtikrinimo 
mechanizmą priėmė priežiūros institucija, 
po to, kai Komisija jas paskelbė visuotinai 
galiojančiomis pagal 62 straipsnio 1 dalies 
b punktą; arba

c) duomenų valdytojo arba duomenų 
tvarkytojo ir už Sąjungos ribų esančio 
duomenų gavėjo, galinčio būti pagalbiniu 
duomenų tvarkytoju, standartinėmis 
duomenų apsaugos sąlygomis, į kurias gali 
būti įtrauktos standartinės tolesnio 
duomenų perdavimo už Sąjungos ribų 
sąlygos, kurias pagal 57 straipsnyje 
nurodytą nuoseklumo užtikrinimo 
mechanizmą priėmė priežiūros institucija, 
po to, kai Komisija jas paskelbė visuotinai 
galiojančiomis pagal 62 straipsnio 1 dalies 
b punktą; arba

Or. en

Pagrindimas

Perkelta iš ITRE nuomonės su pakeitimais.

Pakeitimas 2430
Monika Hohlmeier
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Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) standartinėmis duomenų apsaugos 
sąlygomis, kurias pagal 57 straipsnyje 
nurodytą nuoseklumo užtikrinimo 
mechanizmą priėmė priežiūros institucija, 
po to, kai Komisija jas paskelbė visuotinai 
galiojančiomis pagal 62 straipsnio 1 dalies 
b punktą; arba

c) duomenų valdytojo arba duomenų 
tvarkytojo ir už EEE ribų esančio 
duomenų gavėjo, galinčio būti pagalbiniu 
duomenų tvarkytoju, standartinėmis 
duomenų apsaugos sąlygomis, į kurias gali 
būti įtrauktos standartinės tolesnio 
duomenų perdavimo už EEE ribų sąlygos 
ir kurias pagal 57 straipsnyje nurodytą 
nuoseklumo užtikrinimo mechanizmą 
priėmė priežiūros institucija, po to, kai 
Komisija jas paskelbė visuotinai 
galiojančiomis pagal 87 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą; arba

Or. de

Pakeitimas 2431
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) duomenų valdytojo arba duomenų 
tvarkytojo ir duomenų gavėjo sutarties 
sąlygomis, kurias pagal 4 dalį patvirtino 
priežiūros institucija.

d) duomenų valdytojo arba duomenų 
tvarkytojo ir duomenų gavėjo sutarties 
sąlygomis pagal 4 dalį.

Or. es

Pakeitimas 2432
Petru Constantin Luhan

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) 83 straipsnio 4 dalyje nurodytomis 
priemonėmis istoriniais, statistiniais ar 
mokslinių tyrimų tikslais;

Or. en

Pakeitimas 2433
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) duomenų valdytojo arba duomenų 
tvarkytojo ir duomenų gavėjo sutarties 
sąlygomis, kurios papildo šio straipsnio 
2 dalies b ir c punktuose nustatytas 
standartines duomenų apsaugos sąlygas ir 
kurias pagal 4 dalį patvirtino 
kompetentinga priežiūros institucija;

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas suteiktų paskatą organizacijoms viršyti pagrindinius teisės aktais nustatytus 
reikalavimus laikytis tokių sistemų, kaip „duomenų patvirtinimas“ ir „patikimumo ženklas“.

Pakeitimas 2434
Axel Voss

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) duomenų valdytojo arba duomenų 
tvarkytojo ir duomenų gavėjo sutarties 
sąlygomis, kurios papildo šio straipsnio 
2 dalies b ir c punktuose nustatytas 
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standartines duomenų apsaugos sąlygas ir 
kurias pagal 4 dalį patvirtino 
kompetentinga priežiūros institucija;

Or. en

Pagrindimas

Perkelta iš ITRE nuomonės.

Pakeitimas 2435
Louis Michel

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) bendradarbiavimo susitarimais ar 
vienašališkais valdžios institucijų 
įsipareigojimais.

Or. en

Pakeitimas 2436
Monika Hohlmeier

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) dalyvaujant kurioje nors Komisijos 
pripažintoje tarptautinėje duomenų
apsaugos sistemoje.

Or. de

Pagrindimas

Nuostatomis dėl duomenų perdavimo trečiosioms šalims kol kas nesukuriama pakankamai 
paskatų tarptautinėms duomenų apsaugos sistemoms (pvz., APEC ir ECOWAS) siekti ES 
tinkamu laikomo duomenų apsaugos lygio. Nauja e dalimi siekiama bent suteikti ateityje 
galimybę patvirtinti, kad esama atitinkamų garantijų dėl to, kad dalyvaujama tarptautinėje 



PE506.169v02-00 52/147 AM\929519LT.doc

LT

duomenų apsaugos sistemoje.

Pakeitimas 2437
Sarah Ludford

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 2 dalies d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

db) 81 straipsnyje nurodytomis 
priemonėmis sveikatos priežiūros tikslais 
arba 83 straipsnio 4 dalyje nurodytomis 
priemonėmis istoriniais, statistiniais ar 
mokslinių tyrimų tikslais.

Or. en

Pagrindimas

Kryžminės nuorodos, susiejančios 42 straipsnį su 81 ir 83 straipsniais.

Pakeitimas 2438
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 2 dalies d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

db) 83 straipsnio 4 dalyje nurodytomis 
priemonėmis istoriniais, statistiniais ar 
mokslinių tyrimų tikslais.

Or. en

Pakeitimas 2439
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 2 dalies d b punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

db) 83 straipsnio 4 dalyje nurodytomis 
priemonėmis istoriniais, statistiniais ar 
mokslinių tyrimų tikslais.

Or. en

Pagrindimas

Perkelta iš ITRE nuomonės.

Pakeitimas 2440
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Tinkamos apsaugos priemonės, 
nurodytos šio straipsnio 1 dalyje, taip pat 
gali būti nustatytos vienu teisiškai 
privalomu dokumentu tarp duomenų 
tvarkytojo ir kito duomenų tvarkytojo, 
kuriuo papildomam duomenų tvarkytojui 
nustatomi iš esmės tokie patys 
įpareigojimai, kokie numatyti Komisijos 
patvirtintose ES standartinėse duomenų 
apsaugos sąlygose, kai duomenų
tvarkytoją samdo keli duomenų valdytojai 
iš esmės panašioms jų atitinkamų asmens 
duomenų tvarkymo operacijoms atlikti, o 
duomenų tvarkytojas ir (arba) valdytojas 
perduoda tokius kelių duomenų valdytojų 
asmens duomenis kitam duomenų 
tvarkytojui trečiojoje šalyje.

Or. en

Pakeitimas 2441
Josef Weidenholzer
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Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu duomenys perduodami remiantis 
standartinėmis duomenų apsaugos 
sąlygomis arba įmonei privalomomis 
taisyklėmis, kaip nurodyta 2 dalies a, b 
arba c punktuose, jokio papildomo 
leidimo nereikia.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 2442
Petru Constantin Luhan

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu duomenys perduodami remiantis 
standartinėmis duomenų apsaugos 
sąlygomis arba įmonei privalomomis 
taisyklėmis, kaip nurodyta 2 dalies a, b 
arba c punktuose, jokio papildomo 
leidimo nereikia.

3. Jeigu duomenys perduodami remiantis 
2 dalies a, b, c arba e punktais, jokio 
papildomo leidimo nereikia.

Or. en

Pakeitimas 2443
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu duomenys perduodami remiantis 
standartinėmis duomenų apsaugos 
sąlygomis arba įmonei privalomomis 
taisyklėmis, kaip nurodyta 2 dalies a, b 
arba c punktuose, jokio papildomo 

3. Jeigu duomenys perduodami remiantis 
standartinėmis duomenų apsaugos 
sąlygomis arba įmonei privalomomis 
taisyklėmis, kaip nurodyta 2 dalies 
a punkte, jokio papildomo leidimo 
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leidimo nereikia. nereikia.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas reikalingas, nes išbrauktas šio straipsnio 2 dalies b punktas.

Pakeitimas 2444
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu duomenys perduodami remiantis 
standartinėmis duomenų apsaugos 
sąlygomis arba įmonei privalomomis 
taisyklėmis, kaip nurodyta 2 dalies a, b
arba c punktuose, jokio papildomo leidimo 
nereikia.

3. Jeigu duomenys perduodami remiantis 
standartinėmis duomenų apsaugos 
sąlygomis arba įmonei privalomomis 
taisyklėmis, kaip nurodyta 2 dalies a arba 
c punktuose, jokio papildomo leidimo 
nereikia.

Or. en

Pakeitimas 2445
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu duomenys perduodami remiantis 
standartinėmis duomenų apsaugos 
sąlygomis arba įmonei privalomomis 
taisyklėmis, kaip nurodyta 2 dalies a, b 
arba c punktuose, jokio papildomo 
leidimo nereikia.

3. Jeigu duomenys perduodami remiantis 
2 dalies a, b, c arba e punktais, jokio 
papildomo leidimo nereikia.

Or. en
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Pagrindimas

Raktu užkoduotus duomenis, kurių trečiosiose šalyse esantys gavėjai negali iš naujo nustatyti 
ir nenustatys, reikėtų leisti perduoti mokslinių tyrimų tikslais nesukeliant papildomos 
administracinės naštos.

Pakeitimas 2446
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu duomenys perduodami remiantis 
standartinėmis duomenų apsaugos 
sąlygomis arba įmonei privalomomis 
taisyklėmis, kaip nurodyta 2 dalies a, b 
arba c punktuose, jokio papildomo leidimo 
nereikia.

3. Jeigu duomenys perduodami remiantis 
standartinėmis duomenų apsaugos 
sąlygomis arba įmonei privalomomis 
taisyklėmis, kaip nurodyta 2 dalies a, b, c,
d, da arba db punktuose, jokio papildomo 
leidimo nereikia.

Or. en

Pakeitimas 2447
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu duomenys perduodami remiantis 
standartinėmis duomenų apsaugos 
sąlygomis arba įmonei privalomomis 
taisyklėmis, kaip nurodyta 2 dalies a, b 
arba c punktuose, jokio papildomo leidimo 
nereikia.

3. Laikoma, kad duomenų perdavimas
remiantis standartinėmis duomenų
apsaugos sąlygomis arba įmonei 
privalomomis taisyklėmis, kaip nurodyta 
2 dalies a, b arba c punktuose, vienu 
teisiškai privalomu dokumentu, nurodytu 
šio straipsnio 3 dalyje, arba įmonių 
grupių nustatytomis įmonėms 
privalomomis taisyklėmis atitinka šio 
straipsnio 1 dalį ir jokių konsultacijų su 
priežiūros institucijomis, jų patvirtinimo, 
pritarimo ar leidimo nereikia.
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Or. en

Pakeitimas 2448
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Tinkamos apsaugos priemonės, 
nurodytos šio straipsnio 2 dalyje, apima 
reikalavimą, kad teisinės procedūros dėl 
apsaugos nuo trečiosios šalies vykdomos 
priežiūros arba trečiųjų šalių valdžios 
institucijų reikalavimų suteikti 
informaciją priemonių būtų vykdomos 
pagal valstybės narės, kurioje yra 
pagrindinė duomenų valdytojo ar 
duomenų tvarkytojo buveinė, jurisdikcijos 
taisykles.

Or. en

Pagrindimas

Ši nuostata būtina siekiant, kad nebūtų užkirstas kelias patraukti trečiosios šalies duomenų 
tvarkytoją atsakomybėn paklusimo trečiosios šalies priežiūros teisės aktams atvejais.

Pakeitimas 2449
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu duomenys perduodami remiantis 
sutarties sąlygomis, kaip nurodyta šio 
straipsnio 2 dalies d punkte, duomenų 
valdytojas arba duomenų tvarkytojas iš 
priežiūros institucijos gauna išankstinį 
leidimą taikyti tas sutarties sąlygas pagal 
34 straipsnio 1 dalį. Jeigu duomenys 
perduodami vykdant duomenų tvarkymo 

4. Jeigu duomenys perduodami remiantis 
sutarties sąlygomis, kaip nurodyta šio 
straipsnio 2 dalies d punkte, duomenų 
valdytojas arba duomenų tvarkytojas iš 
kompetentingos priežiūros institucijos 
gauna išankstinį leidimą taikyti tas sutarties 
sąlygas pagal 34 straipsnio 1 dalį. Jeigu 
duomenys perduodami vykdant duomenų 
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veiklą, susijusią su duomenų subjektais 
kitoje valstybėje narėje arba kitose 
valstybėse narėse, arba duomenis 
perduodant daromas didelis poveikis 
laisvam asmens duomenų judėjimui 
Sąjungoje, priežiūros institucija taiko 57 
straipsnyje nurodytą nuoseklumo 
užtikrinimo mechanizmą.

tvarkymo veiklą, susijusią su duomenų 
subjektais kitoje valstybėje narėje arba 
kitose valstybėse narėse, arba duomenis 
perduodant daromas didelis poveikis 
laisvam asmens duomenų judėjimui 
Sąjungoje, kompetentinga priežiūros 
institucija taiko 57 straipsnyje nurodytą 
nuoseklumo užtikrinimo mechanizmą.

Or. en

Pakeitimas 2450
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu duomenys perduodami remiantis 
sutarties sąlygomis, kaip nurodyta šio 
straipsnio 2 dalies d punkte, duomenų 
valdytojas arba duomenų tvarkytojas iš 
priežiūros institucijos gauna išankstinį 
leidimą taikyti tas sutarties sąlygas pagal 
34 straipsnio 1 dalį. Jeigu duomenys 
perduodami vykdant duomenų tvarkymo 
veiklą, susijusią su duomenų subjektais 
kitoje valstybėje narėje arba kitose 
valstybėse narėse, arba duomenis 
perduodant daromas didelis poveikis 
laisvam asmens duomenų judėjimui 
Sąjungoje, priežiūros institucija taiko 57 
straipsnyje nurodytą nuoseklumo 
užtikrinimo mechanizmą.

4. Jeigu duomenys perduodami remiantis 
sutarties sąlygomis, kaip nurodyta šio 
straipsnio 2 dalies d punkte, ir nebuvo 
paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas 
arba yra neprieinamas pakankamas ir 
taikomas oficialus sertifikavimas, 
duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas iš priežiūros institucijos gauna 
išankstinį leidimą taikyti tas sutarties 
sąlygas pagal 34 straipsnio 1 dalį. Jeigu 
duomenys perduodami vykdant duomenų 
tvarkymo veiklą, susijusią su duomenų 
subjektais kitoje valstybėje narėje arba 
kitose valstybėse narėse, arba duomenis 
perduodant daromas didelis poveikis 
laisvam asmens duomenų judėjimui 
Sąjungoje, priežiūros institucija taiko 57 
straipsnyje nurodytą nuoseklumo 
užtikrinimo mechanizmą.

Or. es

Pakeitimas 2451
Axel Voss
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Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu duomenys perduodami remiantis 
sutarties sąlygomis, kaip nurodyta šio 
straipsnio 2 dalies d punkte, duomenų 
valdytojas arba duomenų tvarkytojas iš 
priežiūros institucijos gauna išankstinį 
leidimą taikyti tas sutarties sąlygas pagal 
34 straipsnio 1 dalį. Jeigu duomenys 
perduodami vykdant duomenų tvarkymo 
veiklą, susijusią su duomenų subjektais 
kitoje valstybėje narėje arba kitose 
valstybėse narėse, arba duomenis 
perduodant daromas didelis poveikis 
laisvam asmens duomenų judėjimui 
Sąjungoje, priežiūros institucija taiko 57 
straipsnyje nurodytą nuoseklumo 
užtikrinimo mechanizmą.

4. Jeigu duomenys perduodami remiantis 
sutarties sąlygomis, kaip nurodyta šio 
straipsnio 2 dalies d arba da punktuose, 
duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas iš kompetentingos priežiūros 
institucijos gauna išankstinį leidimą taikyti 
tas sutarties sąlygas pagal 34 straipsnio 
1 dalies a punktą. Jeigu duomenys 
perduodami vykdant duomenų tvarkymo 
veiklą arba daromas didelis poveikis 
laisvam asmens duomenų judėjimui 
Sąjungoje, kompetentinga priežiūros 
institucija taiko 57 straipsnyje nurodytą 
nuoseklumo užtikrinimo mechanizmą.

Or. en

Pagrindimas

Perkelta iš ITRE nuomonės su pakeitimais.

Pakeitimas 2452
Sarah Ludford

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu duomenys perduodami remiantis 
sutarties sąlygomis, kaip nurodyta šio 
straipsnio 2 dalies d punkte, duomenų 
valdytojas arba duomenų tvarkytojas iš 
priežiūros institucijos gauna išankstinį 
leidimą taikyti tas sutarties sąlygas pagal 
34 straipsnio 1 dalį. Jeigu duomenys 
perduodami vykdant duomenų tvarkymo
veiklą, susijusią su duomenų subjektais 
kitoje valstybėje narėje arba kitose 

4. Jeigu atitinkamos apsaugos priemonės 
numatytos remiantis sutarties sąlygomis, 
kaip nurodyta šio straipsnio 2 dalies 
d punkte, duomenų valdytojas arba 
duomenų tvarkytojas turi užtikrinti, kad 
numatomo duomenų tvarkymo metu būtų 
laikomasi šio reglamento nuostatų, ir 
sumažinti bet kokią riziką duomenų 
subjektui. Priežiūros institucija remia šio 
reglamento laikymąsi, teikdama 
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valstybėse narėse, arba duomenis 
perduodant daromas didelis poveikis 
laisvam asmens duomenų judėjimui 
Sąjungoje, priežiūros institucija taiko 57 
straipsnyje nurodytą nuoseklumo 
užtikrinimo mechanizmą.

rekomendacijas ir patarimus pagal šią 
nuostatą. Jeigu duomenų tvarkymo veikla 
susijusi su duomenų subjektais kitoje 
valstybėje narėje arba kitose valstybėse 
narėse, arba duomenis perduodant daromas 
didelis poveikis laisvam asmens duomenų 
judėjimui Sąjungoje, EDAV pateikia 
gaires, kuriomis siekiama užtikrinti 
nuoseklų reglamento taikymą, 
atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes 
atskirose valstybėse narėse.

Or. en

Pagrindimas

Jei duomenys tvarkomi už EEE ribų, turi būti numatytos atitinkamos apsaugos priemonės. 
Duomenų perdavimo koncepcija yra pasenusi, nes duomenys gali būti pasiekiami iš šalių, 
esančių už EEE ribų, duomenų valdytojui jų neperduodant. Išankstinių leidimų taikyti 
sutarties sąlygas išdavimas užkrautų neproporcingai didelę naštą priežiūros institucijoms, 
kurių veikla būtų naudingesnė, jei jos teiktų rekomendacijas ir patarimus. Įpareigojant EDAV 
koordinuoti veiklą būtų užtikrintas vadovavimo nuoseklumas.

Pakeitimas 2453
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas gali nuspręsti duomenų 
perdavimą pagrįsti šio straipsnio 2 dalies 
b ir c punktuose nustatytomis 
standartinėmis duomenų apsaugos 
sąlygomis ir, be šių standartinių sąlygų, 
pasiūlyti papildomus ir teisiškai 
privalomus įsipareigojimus, taikomus 
perduodamiems duomenims. Tokiais 
atvejais dėl šių papildomų įsipareigojimų 
numatoma iš anksto konsultuotis su 
kompetentinga priežiūros institucija ir šie 
įpareigojimai papildo ir tiesiogiai ar 
netiesiogiai neprieštarauja standartinėms 
sąlygoms. Valstybės narės, priežiūros 
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institucijos ir Komisija skatina šias 
sustiprintas apsaugos priemones 
patvirtinusiems duomenų valdytojams ir 
duomenų tvarkytojams naudoti 
papildomus ir teisiškai privalomus 
įsipareigojimus siūlydamos pagal 
39 straipsnį patvirtintus duomenų 
apsaugos ženklus, žymenis ar 
mechanizmus.

Or. en

Pagrindimas

Duomenų valdytojai ir duomenų tvarkytojai dažnai turi tiesioginės ir praktinės patirties, iš 
kurios matyti, kad papildomos apsaugos priemonės gali būti tinkamos asmens duomenų, kurie 
jomis perduodami, požiūriu. Šiuos duomenų valdytojus ir duomenų tvarkytojus reglamente 
reikėtų skatinti pasiūlyti papildomas apsaugos priemones, kai jos tinkamos. Šie papildomi 
įsipareigojimai neturėtų prieštarauti standartinėms sąlygoms.

Pakeitimas 2454
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas gali nuspręsti duomenų 
perdavimą pagrįsti šio straipsnio 2 dalies 
atitinkamose nuostatose nustatytomis 
standartinėmis duomenų apsaugos 
sąlygomis ir, be šių standartinių sąlygų, 
pasiūlyti papildomus ir teisiškai 
privalomus įsipareigojimus, taikomus 
perduodamiems duomenims. Tokiais 
atvejais dėl šių papildomų įsipareigojimų 
numatoma iš anksto konsultuotis su 
kompetentinga priežiūros institucija ir šie 
įpareigojimai papildo ir tiesiogiai ar 
netiesiogiai neprieštarauja standartinėms 
sąlygoms. Valstybės narės, priežiūros 
institucijos ir Komisija skatina šias 
sustiprintas apsaugos priemones 
patvirtinusiems duomenų valdytojams ir 
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duomenų tvarkytojams naudoti 
papildomus ir teisiškai privalomus 
įsipareigojimus siūlydamos pagal 
39 straipsnį patvirtintus duomenų 
apsaugos ženklus, žymenis ar 
mechanizmus.

Or. en

Pagrindimas

Perkelta iš ITRE nuomonės su pakeitimais.

Pakeitimas 2455
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b. Siekdama skatinti naudoti šio 
straipsnio 2 dalies atitinkamose 
nuostatose nurodytas papildomas sutarties 
sąlygas, kompetentinga institucija gali 
pasiūlyti šias sustiprintas apsaugos 
priemones patvirtinantiems duomenų 
valdytojams ir duomenų tvarkytojams 
pagal 39 straipsnį patvirtintus duomenų 
apsaugos ženklus, žymenis ar 
mechanizmus.

Or. en

Pagrindimas

Perkelta iš ITRE nuomonės su pakeitimais.

Pakeitimas 2456
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jeigu su asmens duomenų apsauga 
susijusios tinkamos apsaugos priemonės 
nenustatytos teisiškai privalomu 
dokumentu, duomenų valdytojas arba 
duomenų tvarkytojas gauna išankstinį 
leidimą vieną ar kelis kartus perduoti 
duomenis arba į administracinius 
susitarimus, kuriais grindžiamas toks 
perdavimas, įtraukti atitinkamas 
nuostatas. Tokį leidimą priežiūros 
institucija suteikia pagal 34 straipsnio 1 
dalį. Jeigu duomenys perduodami vykdant 
duomenų tvarkymo veiklą, susijusią su 
duomenų subjektais kitoje valstybėje 
narėje arba kitose valstybėse narėse, arba 
duomenis perduodant daromas didelis 
poveikis laisvam asmens duomenų 
judėjimui Sąjungoje, priežiūros institucija 
taiko 57 straipsnyje nurodytą nuoseklumo 
užtikrinimo mechanizmą. Leidimai, 
kuriuos priežiūros institucija suteikė 
remdamasi Direktyvos 95/46/EB 26 
straipsnio 2 dalimi, lieka galioti, kol ta 
priežiūros institucija jų iš dalies nepakeis, 
nepakeis naujais sprendimais arba 
nepanaikins.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 2457
Timothy Kirkhope
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jeigu su asmens duomenų apsauga 
susijusios tinkamos apsaugos priemonės 
nenustatytos teisiškai privalomu 
dokumentu, duomenų valdytojas arba 
duomenų tvarkytojas gauna išankstinį 

Išbraukta.
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leidimą vieną ar kelis kartus perduoti 
duomenis arba į administracinius 
susitarimus, kuriais grindžiamas toks 
perdavimas, įtraukti atitinkamas 
nuostatas. Tokį leidimą priežiūros 
institucija suteikia pagal 34 straipsnio 1 
dalį. Jeigu duomenys perduodami vykdant 
duomenų tvarkymo veiklą, susijusią su 
duomenų subjektais kitoje valstybėje 
narėje arba kitose valstybėse narėse, arba 
duomenis perduodant daromas didelis 
poveikis laisvam asmens duomenų 
judėjimui Sąjungoje, priežiūros institucija 
taiko 57 straipsnyje nurodytą nuoseklumo 
užtikrinimo mechanizmą. Leidimai, 
kuriuos priežiūros institucija suteikė 
remdamasi Direktyvos 95/46/EB 26 
straipsnio 2 dalimi, lieka galioti, kol ta 
priežiūros institucija jų iš dalies nepakeis, 
nepakeis naujais sprendimais arba 
nepanaikins.

Or. en

Pakeitimas 2458
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jeigu su asmens duomenų apsauga 
susijusios tinkamos apsaugos priemonės 
nenustatytos teisiškai privalomu 
dokumentu, duomenų valdytojas arba 
duomenų tvarkytojas gauna išankstinį 
leidimą vieną ar kelis kartus perduoti 
duomenis arba į administracinius 
susitarimus, kuriais grindžiamas toks 
perdavimas, įtraukti atitinkamas 
nuostatas. Tokį leidimą priežiūros 
institucija suteikia pagal 34 straipsnio 1 
dalį. Jeigu duomenys perduodami vykdant 
duomenų tvarkymo veiklą, susijusią su 
duomenų subjektais kitoje valstybėje 

Išbraukta.
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narėje arba kitose valstybėse narėse, arba 
duomenis perduodant daromas didelis 
poveikis laisvam asmens duomenų 
judėjimui Sąjungoje, priežiūros institucija 
taiko 57 straipsnyje nurodytą nuoseklumo 
užtikrinimo mechanizmą. Leidimai, 
kuriuos priežiūros institucija suteikė 
remdamasi Direktyvos 95/46/EB 26 
straipsnio 2 dalimi, lieka galioti, kol ta 
priežiūros institucija jų iš dalies nepakeis, 
nepakeis naujais sprendimais arba 
nepanaikins.

Or. en

Pakeitimas 2459
Csaba Sógor

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jeigu su asmens duomenų apsauga 
susijusios tinkamos apsaugos priemonės 
nenustatytos teisiškai privalomu 
dokumentu, duomenų valdytojas arba 
duomenų tvarkytojas gauna išankstinį 
leidimą vieną ar kelis kartus perduoti 
duomenis arba į administracinius 
susitarimus, kuriais grindžiamas toks 
perdavimas, įtraukti atitinkamas 
nuostatas. Tokį leidimą priežiūros 
institucija suteikia pagal 34 straipsnio 1 
dalį. Jeigu duomenys perduodami vykdant 
duomenų tvarkymo veiklą, susijusią su 
duomenų subjektais kitoje valstybėje 
narėje arba kitose valstybėse narėse, arba 
duomenis perduodant daromas didelis 
poveikis laisvam asmens duomenų 
judėjimui Sąjungoje, priežiūros institucija 
taiko 57 straipsnyje nurodytą nuoseklumo 
užtikrinimo mechanizmą. Leidimai, 
kuriuos priežiūros institucija suteikė 
remdamasi Direktyvos 95/46/EB 26 
straipsnio 2 dalimi, lieka galioti, kol ta 

5. Leidimai, kuriuos priežiūros institucija 
suteikė remdamasi Direktyvos 95/46/EB 
26 straipsnio 2 dalimi, lieka galioti ne 
ilgiau kaip dvejus metus nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos arba kol ta 
priežiūros institucija jų iš dalies nepakeis, 
nepakeis naujais sprendimais arba 
nepanaikins.
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priežiūros institucija jų iš dalies nepakeis, 
nepakeis naujais sprendimais arba 
nepanaikins.

Or. hu

Pakeitimas 2460
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jeigu su asmens duomenų apsauga 
susijusios tinkamos apsaugos priemonės 
nenustatytos teisiškai privalomu 
dokumentu, duomenų valdytojas arba 
duomenų tvarkytojas gauna išankstinį 
leidimą vieną ar kelis kartus perduoti 
duomenis arba į administracinius 
susitarimus, kuriais grindžiamas toks 
perdavimas, įtraukti atitinkamas 
nuostatas. Tokį leidimą priežiūros 
institucija suteikia pagal 34 straipsnio 1 
dalį. Jeigu duomenys perduodami vykdant 
duomenų tvarkymo veiklą, susijusią su 
duomenų subjektais kitoje valstybėje 
narėje arba kitose valstybėse narėse, arba 
duomenis perduodant daromas didelis 
poveikis laisvam asmens duomenų 
judėjimui Sąjungoje, priežiūros institucija 
taiko 57 straipsnyje nurodytą nuoseklumo 
užtikrinimo mechanizmą. Leidimai, 
kuriuos priežiūros institucija suteikė 
remdamasi Direktyvos 95/46/EB 26 
straipsnio 2 dalimi, lieka galioti, kol ta 
priežiūros institucija jų iš dalies nepakeis, 
nepakeis naujais sprendimais arba 
nepanaikins.

5. Leidimai, kuriuos priežiūros institucija 
suteikė remdamasi Direktyvos 95/46/EB 
26 straipsnio 2 dalimi, lieka galioti, kol ta 
priežiūros institucija jų iš dalies nepakeis, 
nepakeis naujais sprendimais arba 
nepanaikins.

Or. en
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Pakeitimas 2461
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jeigu su asmens duomenų apsauga 
susijusios tinkamos apsaugos priemonės 
nenustatytos teisiškai privalomu 
dokumentu, duomenų valdytojas arba 
duomenų tvarkytojas gauna išankstinį 
leidimą vieną ar kelis kartus perduoti 
duomenis arba į administracinius 
susitarimus, kuriais grindžiamas toks 
perdavimas, įtraukti atitinkamas nuostatas. 
Tokį leidimą priežiūros institucija suteikia 
pagal 34 straipsnio 1 dalį. Jeigu duomenys 
perduodami vykdant duomenų tvarkymo 
veiklą, susijusią su duomenų subjektais 
kitoje valstybėje narėje arba kitose 
valstybėse narėse, arba duomenis 
perduodant daromas didelis poveikis 
laisvam asmens duomenų judėjimui 
Sąjungoje, priežiūros institucija taiko 57 
straipsnyje nurodytą nuoseklumo 
užtikrinimo mechanizmą. Leidimai, 
kuriuos priežiūros institucija suteikė 
remdamasi Direktyvos 95/46/EB 26 
straipsnio 2 dalimi, lieka galioti, kol ta 
priežiūros institucija jų iš dalies nepakeis, 
nepakeis naujais sprendimais arba 
nepanaikins.

5. Jeigu su asmens duomenų apsauga 
susijusios tinkamos apsaugos priemonės 
nenustatytos teisiškai privalomu 
dokumentu ir nebuvo paskirtas duomenų 
apsaugos pareigūnas arba yra 
neprieinamas pakankamas ir taikomas 
oficialus sertifikavimas, duomenų 
valdytojas arba duomenų tvarkytojas gauna 
išankstinį leidimą vieną ar kelis kartus 
perduoti duomenis arba į administracinius 
susitarimus, kuriais grindžiamas toks 
perdavimas, įtraukti atitinkamas nuostatas. 
Tokį leidimą priežiūros institucija suteikia 
pagal 34 straipsnio 1 dalį. Jeigu duomenys 
perduodami vykdant duomenų tvarkymo 
veiklą, susijusią su duomenų subjektais 
kitoje valstybėje narėje arba kitose 
valstybėse narėse, arba duomenis 
perduodant daromas didelis poveikis 
laisvam asmens duomenų judėjimui 
Sąjungoje, priežiūros institucija taiko 57 
straipsnyje nurodytą nuoseklumo 
užtikrinimo mechanizmą. Leidimai, 
kuriuos priežiūros institucija suteikė 
remdamasi Direktyvos 95/46/EB 26 
straipsnio 2 dalimi, lieka galioti, kol ta 
priežiūros institucija jų iš dalies nepakeis, 
nepakeis naujais sprendimais arba 
nepanaikins.

Or. es

Pakeitimas 2462
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jeigu su asmens duomenų apsauga 
susijusios tinkamos apsaugos priemonės 
nenustatytos teisiškai privalomu 
dokumentu, duomenų valdytojas arba 
duomenų tvarkytojas gauna išankstinį 
leidimą vieną ar kelis kartus perduoti 
duomenis arba į administracinius 
susitarimus, kuriais grindžiamas toks 
perdavimas, įtraukti atitinkamas 
nuostatas. Tokį leidimą priežiūros 
institucija suteikia pagal 34 straipsnio 1 
dalį. Jeigu duomenys perduodami vykdant 
duomenų tvarkymo veiklą, susijusią su 
duomenų subjektais kitoje valstybėje 
narėje arba kitose valstybėse narėse, arba 
duomenis perduodant daromas didelis 
poveikis laisvam asmens duomenų 
judėjimui Sąjungoje, priežiūros institucija 
taiko 57 straipsnyje nurodytą nuoseklumo 
užtikrinimo mechanizmą. Leidimai, 
kuriuos priežiūros institucija suteikė 
remdamasi Direktyvos 95/46/EB 26 
straipsnio 2 dalimi, lieka galioti, kol ta 
priežiūros institucija jų iš dalies nepakeis, 
nepakeis naujais sprendimais arba 
nepanaikins.

5. Leidimai, kuriuos priežiūros institucija 
suteikė remdamasi Direktyvos 95/46/EB 
26 straipsnio 2 dalimi, lieka galioti, kol ta 
priežiūros institucija jų iš dalies nepakeis, 
nepakeis naujais sprendimais arba 
nepanaikins.

Or. en

Pakeitimas 2463
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jeigu su asmens duomenų apsauga 
susijusios tinkamos apsaugos priemonės 
nenustatytos teisiškai privalomu 
dokumentu, duomenų valdytojas arba 
duomenų tvarkytojas gauna išankstinį 
leidimą vieną ar kelis kartus perduoti 

5. Jeigu valdžios institucijos pradeda 
naudoti su asmens duomenų apsauga 
susijusias tinkamas apsaugos priemones, 
kurios nenustatytos teisiškai privalomu 
dokumentu, kaip nurodyta 2 dalies 
da punkte, jos gauna išankstinį leidimą 
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duomenis arba į administracinius 
susitarimus, kuriais grindžiamas toks 
perdavimas, įtraukti atitinkamas nuostatas. 
Tokį leidimą priežiūros institucija suteikia 
pagal 34 straipsnio 1 dalį. Jeigu duomenys 
perduodami vykdant duomenų tvarkymo 
veiklą, susijusią su duomenų subjektais 
kitoje valstybėje narėje arba kitose 
valstybėse narėse, arba duomenis 
perduodant daromas didelis poveikis 
laisvam asmens duomenų judėjimui 
Sąjungoje, priežiūros institucija taiko 57 
straipsnyje nurodytą nuoseklumo 
užtikrinimo mechanizmą. Leidimai, 
kuriuos priežiūros institucija suteikė 
remdamasi Direktyvos 95/46/EB 26 
straipsnio 2 dalimi, lieka galioti, kol ta 
priežiūros institucija jų iš dalies nepakeis, 
nepakeis naujais sprendimais arba 
nepanaikins.

vieną ar kelis kartus perduoti duomenis 
arba į administracinius susitarimus, kuriais 
grindžiamas toks perdavimas, įtraukti 
atitinkamas nuostatas. Tokį leidimą 
priežiūros institucija suteikia pagal 
34 straipsnio 1 dalį. Jeigu duomenys 
perduodami vykdant duomenų tvarkymo 
veiklą, susijusią su duomenų subjektais 
kitoje valstybėje narėje arba kitose 
valstybėse narėse, arba duomenis 
perduodant daromas didelis poveikis 
laisvam asmens duomenų judėjimui 
Sąjungoje, priežiūros institucija taiko 
57 straipsnyje nurodytą nuoseklumo 
užtikrinimo mechanizmą. Leidimai, 
kuriuos priežiūros institucija suteikė 
remdamasi Direktyvos 95/46/EB 
26 straipsnio 2 dalimi, lieka galioti, kol ta 
priežiūros institucija jų iš dalies nepakeis, 
nepakeis naujais sprendimais arba 
nepanaikins.

Or. en

Pakeitimas 2464
Sarah Ludford

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jeigu su asmens duomenų apsauga 
susijusios tinkamos apsaugos priemonės 
nenustatytos teisiškai privalomu 
dokumentu, duomenų valdytojas arba 
duomenų tvarkytojas gauna išankstinį 
leidimą vieną ar kelis kartus perduoti 
duomenis arba į administracinius 
susitarimus, kuriais grindžiamas toks 
perdavimas, įtraukti atitinkamas 
nuostatas. Tokį leidimą priežiūros 
institucija suteikia pagal 34 straipsnio 1 
dalį. Jeigu duomenys perduodami vykdant
duomenų tvarkymo veiklą, susijusią su 
duomenų subjektais kitoje valstybėje 

5. Jeigu su asmens duomenų apsauga 
susijusios tinkamos apsaugos priemonės 
nenustatytos teisiškai privalomu 
dokumentu, pvz., susitarimo 
memorandume, duomenų valdytojas 
užtikrinti, kad numatomo duomenų 
tvarkymo metu būtų laikomasi šio 
reglamento nuostatų, ir sumažinti bet kokį 
galimą pavojų duomenų subjektui. 
Priežiūros institucija užtikrina šio 
reglamento laikymąsi teikdama 
rekomendacijas ir patarimus pagal šią 
nuostatą. Jei duomenų tvarkymo veikla
susijusi su duomenų subjektais kitoje 
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narėje arba kitose valstybėse narėse, arba 
duomenis perduodant daromas didelis 
poveikis laisvam asmens duomenų 
judėjimui Sąjungoje, priežiūros institucija
taiko 57 straipsnyje nurodytą nuoseklumo 
užtikrinimo mechanizmą. Leidimai, 
kuriuos priežiūros institucija suteikė 
remdamasi Direktyvos 95/46/EB 26 
straipsnio 2 dalimi, lieka galioti, kol ta 
priežiūros institucija jų iš dalies nepakeis, 
nepakeis naujais sprendimais arba 
nepanaikins.

valstybėje narėje arba kitose valstybėse 
narėse, arba duomenis perduodant daromas 
didelis poveikis laisvam asmens duomenų 
judėjimui Sąjungoje, EDPB pateikia 
gaires, kuriomis siekiama užtikrinti 
nuoseklų reglamento taikymą, 
atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes 
atskirose valstybėse narėse.

Leidimai, kuriuos priežiūros institucija 
suteikė remdamasi Direktyvos 95/46/EB 
26 straipsnio 2 dalimi, lieka galioti, kol ta 
priežiūros institucija jų iš dalies nepakeis, 
nepakeis naujais sprendimais arba 
nepanaikins.

Or. en

Pagrindimas

Išankstinio leidimo reikalavimas apsunkintų priežiūros institucijų darbą.. EDPB vaidmuo 
būtų naudingas.

Pakeitimas 2465
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perdavimas remiantis įmonei 
privalomomis taisyklėmis

Išbraukta.

1. Priežiūros institucija pagal 58 
straipsnyje nustatytą nuoseklumo 
užtikrinimo mechanizmą patvirtina 
įmonei privalomas taisykles, jeigu:
(a) jos yra teisiškai privalomos ir taikomos 
kiekvienam duomenų valdytojo arba 
duomenų tvarkytojo įmonių grupės 
nariui, įskaitant jų darbuotojus, ir jie jų 
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laikosi;
(b) jomis duomenų subjektams aiškiai 
suteikiamos įgyvendinamos teisės;
(c) jos atitinka 2 dalyje nustatytus 
reikalavimus.
2. Įmonei privalomomis taisyklėmis 
nustatoma bent:
(a) įmonių grupės ir jos narių struktūra ir 
duomenys ryšiams;
(b) duomenų perdavimai arba perdavimų 
seka, įskaitant asmens duomenų 
kategorijas, duomenų tvarkymo rūšį ir jo 
tikslus, susijusius duomenų subjektus ir 
atitinkamą trečiąją šalį arba šalis;
(c) tai, kad jos yra teisiškai privalomos ir 
vidaus, ir išorės lygmeniu;
(d) bendrieji duomenų apsaugos 
principai, visų pirma susiję su tikslų 
apribojimu, duomenų kokybe, teisiniu 
duomenų tvarkymo pagrindu, neskelbtinų 
asmens duomenų tvarkymu; duomenų 
saugumo užtikrinimo priemonės; ir 
tolesnio perdavimo organizacijoms, kurios 
šių veiklos nuostatų laikytis neprivalo, 
reikalavimai; 
(e) duomenų subjektų teisės ir 
naudojimosi šiomis teisėmis būdai, 
įskaitant teisę į tai, kad nebūtų taikoma 
profiliavimu pagrįsta priemonė pagal 20 
straipsnį, teisę pateikti skundą 
kompetentingai priežiūros institucijai ir 
kompetentingiems valstybių narių 
teismams pagal 75 straipsnį, teisę į tai, 
kad būtų ištaisyta padėtis ir, kai tinkama, 
teisę reikalauti atlyginti žalą už įmonei 
privalomų taisyklių pažeidimą;
(f) tai, kad duomenų valdytojas arba 
duomenų tvarkytojas, įsisteigęs valstybės 
narės teritorijoje, prisiima atsakomybę už 
visus bet kurio Sąjungoje neįsisteigusio 
įmonių grupės nario padarytus įmonei 
privalomų taisyklių pažeidimus; duomenų 
valdytojas arba duomenų tvarkytojas gali 
būti visiškai ar iš dalies atleistas nuo šios 
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atsakomybės tik tuo atveju, jei įrodo, kad 
tas narys nėra atsakingas už įvykį, dėl 
kurio patirta žala;
(g) kaip informacija apie įmonei 
privalomas taisykles, visų pirma apie šios 
dalies d, e ir f punktuose nurodytas 
nuostatas, teikiama duomenų subjektams 
pagal 11 straipsnį;
(h) pagal 35 straipsnį paskirto duomenų 
apsaugos pareigūno užduotys, įskaitant 
stebėjimą, ar įmonių grupėje laikomasi 
įmonei privalomų taisyklių, taip pat 
mokymo stebėjimą ir skundų 
nagrinėjimą;
(i) įmonių grupės mechanizmai, kuriais 
siekiama užtikrinti, kad būtų tikrinama, 
ar laikomasi įmonei privalomų taisyklių; 
(j) ataskaitų teikimo ir veiklos nuostatų 
pakeitimų registravimo, taip pat 
pranešimo apie tuos pokyčius priežiūros 
institucijai mechanizmai;
(k) bendradarbiavimo su priežiūros 
institucija mechanizmas, kuriuo siekiama 
užtikrinti, kad visi įmonių grupės nariai 
laikytųsi įmonei privalomų taisyklių, visų 
pirma priežiūros institucijai teikiant šios 
dalies i punkte nurodyto priemonių 
patikrinimo rezultatus.
3. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius įmonei privalomų 
taisyklių, kaip apibrėžta šiame straipsnyje, 
kriterijus ir reikalavimus, visų pirma 
kriterijus, susijusius su įmonei privalomų 
taisyklių patvirtinimu, 2 dalies b, d, e ir f 
punktų taikymu įmonei privalomoms 
taisyklėms, kurių laikosi duomenų 
tvarkytojai, ir su kitais būtinais 
reikalavimais, siekiant užtikrinti 
atitinkamų duomenų subjektų asmens 
duomenų apsaugą.
4. Komisija gali nustatyti duomenų 
valdytojų, duomenų tvarkytojų ir 
priežiūros institucijos keitimosi 
informacija elektroniniu būdu apie 



AM\929519LT.doc 73/147 PE506.169v02-00

LT

įmonei privalomas taisykles, kaip 
apibrėžta šiame straipsnyje, formatą ir 
procedūras. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 87 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 2466
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Priežiūros institucija pagal 58 
straipsnyje nustatytą nuoseklumo 
užtikrinimo mechanizmą patvirtina 
įmonei privalomas taisykles, jeigu:

1. Priežiūros institucija vienu patvirtinimo 
aktu patvirtina įmonių grupei skirtas 
privalomas taisykles, jeigu:

Or. en

Pagrindimas

Nėra pagrindo taikyti nuoseklumo užtikrinimo mechanizmą įmonėms privalomoms taisyklėms 
patvirtinti. Pagal dabartinę duomenų apsaugos sistemą tai nedaroma.

Pakeitimas 2467
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Priežiūros institucija pagal 58 
straipsnyje nustatytą nuoseklumo 
užtikrinimo mechanizmą patvirtina 
įmonei privalomas taisykles, jeigu:

1. Kompetentinga priežiūros institucija
vienu patvirtinimo aktu patvirtina įmonių 
grupei skirtas privalomas taisykles. Šiomis 
taisyklėmis bus sudaromos sąlygos vykdyti 
daugiašalį tarptautinį įmonių tarpusavio 
duomenų perdavimą Europoje ir už jos 
ribų, jeigu:
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Or. en

Pagrindimas

Perkelta iš ITRE nuomonės.

Pakeitimas 2468
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Priežiūros institucija pagal 58 
straipsnyje nustatytą nuoseklumo 
užtikrinimo mechanizmą patvirtina įmonei 
privalomas taisykles, jeigu:

1. Duomenų valdytojai ir (arba) duomenų 
tvarkytojai, kurie pageidauja taikyti 
atitinkamas apsaugos priemones pagal 
įmonėms privalomas taisykles, kaip 
nurodyta 42 straipsnio 2 dalies a punkte, 
praneša atitinkamoms priežiūros 
institucijoms apie jų taikomas privalomas 
įmonių taisykles ir laikoma, kad jos 
patvirtina šias įmonei privalomas taisykles, 
jeigu:

Or. en

Pakeitimas 2469
Sarah Ludford

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Priežiūros institucija pagal 58 
straipsnyje nustatytą nuoseklumo 
užtikrinimo mechanizmą patvirtina 
įmonei privalomas taisykles, jeigu:

1. Tais atvejais, kai atitinkamos apsaugos 
priemonės nustatomos įmonėms 
privalomomis taisyklėmis, duomenų 
valdytojai užtikrina, kad būtų laikomasi 
šio reglamento, nurodydami, kad:

a) jos yra teisiškai privalomos ir taikomos 
kiekvienam duomenų valdytojo arba 
duomenų tvarkytojo įmonių grupės nariui, 
įskaitant jų darbuotojus, ir jie jų laikosi;

a) jos yra teisiškai privalomos ir taikomos 
kiekvienam duomenų valdytojo arba 
duomenų tvarkytojo įmonių grupės nariui, 
įskaitant jų darbuotojus, ir jie jų laikosi;
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b) jomis duomenų subjektams aiškiai 
suteikiamos įgyvendinamos teisės;

b) jomis duomenų subjektams aiškiai 
suteikiamos įgyvendinamos teisės;

c) jos atitinka 2 dalyje nustatytus 
reikalavimus.

c) jos atitinka 2 dalyje nustatytus 
reikalavimus.

Priežiūros institucija užtikrina, kad šio 
reglamento būtų laikomasi, teikdama 
rekomendacijas ir patarimus pagal šią 
nuostatą.

Or. en

Pagrindimas

Duomenų valdytojai turėtų būti atsakingi už tai, kad būtų laikomasi įmonėms privalomų 
taisyklių pagal šį reglamentą.. Reikalavimas dėl visų privalomų įmonių taisyklių patvirtinimo 
per daug apkrautų priežiūros institucijas, kurios pasiektų geresnių rezultatų parengdamos 
gaires.

Pakeitimas 2470
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jos yra teisiškai privalomos ir taikomos 
kiekvienam duomenų valdytojo arba 
duomenų tvarkytojo įmonių grupės nariui, 
įskaitant jų darbuotojus, ir jie jų laikosi;

a) jos yra teisiškai privalomos ir taikomos 
kiekvienam duomenų valdytojo arba 
duomenų tvarkytojo įmonių grupės nariui 
ir jų išorės subrangovams, įskaitant jų 
darbuotojus, ir jie jų laikosi;

Or. en

Pakeitimas 2471
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jos yra teisiškai privalomos ir taikomos a) jos yra teisiškai privalomos ir taikomos 
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kiekvienam duomenų valdytojo arba 
duomenų tvarkytojo įmonių grupės nariui, 
įskaitant jų darbuotojus, ir jie jų laikosi;

kiekvienam duomenų valdytojo arba 
duomenų tvarkytojo įmonių grupės nariui 
ir jų išorės subrangovams, įskaitant jų 
darbuotojus, ir jie jų laikosi;

Or. en

Pakeitimas 2472
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jos yra teisiškai privalomos ir taikomos 
kiekvienam duomenų valdytojo arba 
duomenų tvarkytojo įmonių grupės nariui, 
įskaitant jų darbuotojus, ir jie jų laikosi;

a) jos yra teisiškai privalomos ir taikomos 
kiekvienam duomenų valdytojo arba 
duomenų tvarkytojo įmonių grupės nariui 
ir jų išorės subrangovams, įskaitant jų 
darbuotojus, ir jie jų laikosi;

Or. en

Pagrindimas

Perkelta iš ITRE nuomonės.

Pakeitimas 2473
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jos yra teisiškai privalomos ir taikomos 
kiekvienam duomenų valdytojo arba 
duomenų tvarkytojo įmonių grupės nariui, 
įskaitant jų darbuotojus, ir jie jų laikosi;

a) jos yra teisiškai privalomos ir taikomos 
kiekvienam duomenų valdytojo arba 
duomenų tvarkytojo įmonių grupės nariui
ir jų subrangovams, kuriems patenka į 
įmonėms privalomų taisyklių taikymo 
sritį, įskaitant jų darbuotojus, ir jie jų 
laikosi;

Or. en
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Pakeitimas 2474
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) jos buvo parengtos gavus įmonės 
darbuotojų atstovų ir duomenų apsaugos 
pareigūno įmonės filialo buveinėje 
pritarimą;

Or. de

Pakeitimas 2475
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) įmonių grupės ir jos narių struktūra ir 
duomenys ryšiams;

a) įmonių grupės ir jos narių bei jų išorės 
subrangovų struktūra ir duomenys 
ryšiams;

Or. en

Pakeitimas 2476
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) įmonių grupės ir jos narių struktūra ir 
duomenys ryšiams;

a) įmonių grupės ir jos narių bei jų išorės 
subrangovų struktūra ir duomenys 
ryšiams;

Or. en
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Pakeitimas 2477
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) įmonių grupės ir jos narių struktūra ir 
duomenys ryšiams;

a) įmonių grupės ir jos narių bei jų išorės 
subrangovų struktūra ir duomenys 
ryšiams;

Or. en

Pakeitimas 2478
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) įmonių grupės ir jos narių struktūra ir 
duomenys ryšiams;

a) įmonių grupės ir jos narių bei jų išorės 
subrangovų struktūra ir duomenys 
ryšiams;

Or. en

Pagrindimas

Perkelta iš ITRE nuomonės.

Pakeitimas 2479
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) įmonių grupės ir jos narių struktūra ir 
duomenys ryšiams;

a) įmonių grupės ir jos narių bei jų 
subrangovų struktūra ir duomenys 
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ryšiams;

Or. en

Pakeitimas 2480
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) duomenų perdavimai arba perdavimų 
seka, įskaitant asmens duomenų 
kategorijas, duomenų tvarkymo rūšį ir jo 
tikslus, susijusius duomenų subjektus ir 
atitinkamą trečiąją šalį arba šalis;

b) duomenų perdavimai arba perdavimų 
seka, įskaitant asmens duomenų 
kategorijas, duomenų tvarkymo rūšį ir jo 
tikslus, susijusius duomenų subjektus ir, jei 
reikia, atitinkamą trečiąją šalį arba šalis;

Or. en

Pakeitimas 2481
Timothy Kirkhope
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) tai, kad duomenų valdytojas arba 
duomenų tvarkytojas, įsisteigęs valstybės 
narės teritorijoje, prisiima atsakomybę už 
visus bet kurio Sąjungoje neįsisteigusio 
įmonių grupės nario padarytus įmonei 
privalomų taisyklių pažeidimus; duomenų 
valdytojas arba duomenų tvarkytojas gali 
būti visiškai ar iš dalies atleistas nuo šios 
atsakomybės tik tuo atveju, jei įrodo, kad 
tas narys nėra atsakingas už įvykį, dėl 
kurio patirta žala;

f) tai, kad duomenų valdytojas arba 
duomenų tvarkytojas prisiima atsakomybę 
už visus bet kurio Sąjungoje neįsisteigusio 
įmonių grupės nario padarytus įmonei 
privalomų taisyklių pažeidimus; duomenų 
valdytojas arba duomenų tvarkytojas gali 
būti visiškai ar iš dalies atleistas nuo šios 
atsakomybės tik tuo atveju, jei įrodo, kad 
tas narys nėra atsakingas už įvykį, dėl 
kurio patirta žala;

Or. en
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Pakeitimas 2482
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 2 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) pagal 35 straipsnį paskirto duomenų 
apsaugos pareigūno užduotys, įskaitant 
stebėjimą, ar įmonių grupėje laikomasi 
įmonei privalomų taisyklių, taip pat 
mokymo stebėjimą ir skundų nagrinėjimą;

h) pagal 35 straipsnį paskirto duomenų 
apsaugos pareigūno užduotys, įskaitant 
stebėjimą, ar įmonių grupėje laikomasi 
įmonei privalomų taisyklių;

Or. en

Pakeitimas 2483
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Jei duomenų tvarkytojas pageidauja 
taikyti atitinkamas apsaugos priemones 
pagal įmonėms privalomas taisykles, kaip 
nurodyta 42 straipsnio 2 dalies a punkte, 
43 straipsnio 2 dalies a–k punktuose
nurodytos nuostatos:
a) taikomos tik tiek, kiek jos būtų 
taikomos duomenų tvarkytojui ir yra 
susijusios su duomenų subjektu; ir
b) gali būti apibrėžtos kiekvienam 
konkrečiam duomenų tvarkytojui.

Or. en

Pakeitimas 2484
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius įmonei privalomų 
taisyklių, kaip apibrėžta šiame straipsnyje, 
kriterijus ir reikalavimus, visų pirma 
kriterijus, susijusius su įmonei privalomų 
taisyklių patvirtinimu, 2 dalies b, d, e ir f 
punktų taikymu įmonei privalomoms 
taisyklėms, kurių laikosi duomenų 
tvarkytojai, ir su kitais būtinais 
reikalavimais, siekiant užtikrinti 
atitinkamų duomenų subjektų asmens 
duomenų apsaugą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 2485
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius įmonei privalomų 
taisyklių, kaip apibrėžta šiame straipsnyje, 
kriterijus ir reikalavimus, visų pirma 
kriterijus, susijusius su įmonei privalomų 
taisyklių patvirtinimu, 2 dalies b, d, e ir f 
punktų taikymu įmonei privalomoms 
taisyklėms, kurių laikosi duomenų 
tvarkytojai, ir su kitais būtinais 
reikalavimais, siekiant užtikrinti atitinkamų 
duomenų subjektų asmens duomenų 
apsaugą.

3. Europos duomenų apsaugos valdybai 
pavedama pagal 66 straipsnį nustatyti 
išsamesnius įmonei privalomų taisyklių, 
kaip apibrėžta šiame straipsnyje, kriterijus 
ir reikalavimus, visų pirma kriterijus, 
susijusius su įmonei privalomų taisyklių 
patvirtinimu, 2 dalies b, d, e ir f punktų 
taikymu įmonei privalomoms taisyklėms, 
kurių laikosi duomenų tvarkytojai, ir su 
kitais būtinais reikalavimais, siekiant 
užtikrinti atitinkamų duomenų subjektų 
asmens duomenų apsaugą.

Or. en
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Pakeitimas 2486
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija gali nustatyti duomenų 
valdytojų, duomenų tvarkytojų ir 
priežiūros institucijos keitimosi 
informacija elektroniniu būdu apie 
įmonei privalomas taisykles, kaip 
apibrėžta šiame straipsnyje, formatą ir 
procedūras. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 87 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 2487
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija gali nustatyti duomenų 
valdytojų, duomenų tvarkytojų ir priežiūros 
institucijos keitimosi informacija 
elektroniniu būdu apie įmonei privalomas 
taisykles, kaip apibrėžta šiame straipsnyje, 
formatą ir procedūras. Tie įgyvendinimo 
aktai priimami pagal 87 straipsnio 
2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

4. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais
nustatyti duomenų valdytojų, duomenų 
tvarkytojų ir priežiūros institucijos 
keitimosi informacija elektroniniu būdu 
apie įmonei privalomas taisykles, kaip 
apibrėžta šiame straipsnyje, formatą ir 
procedūras.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo horizontaliuoju pakeitimu, siekiant užtikrinti visapusišką Europos Parlamento įtraukimą 
į sprendimų priėmimo procesą, visi įgyvendinimo aktai pakeičiami deleguotaisiais aktais.
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Pakeitimas 2488
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija gali nustatyti duomenų 
valdytojų, duomenų tvarkytojų ir priežiūros 
institucijos keitimosi informacija 
elektroniniu būdu apie įmonei privalomas 
taisykles, kaip apibrėžta šiame straipsnyje, 
formatą ir procedūras. Tie įgyvendinimo 
aktai priimami pagal 87 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

4. Komisija gali nustatyti duomenų 
valdytojų, duomenų tvarkytojų ir priežiūros 
institucijos keitimosi informacija apie 
įmonei privalomas taisykles, kaip apibrėžta 
šiame straipsnyje, formatą ir procedūras. 
Tie įgyvendinimo aktai priimami pagal 87 
straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą.

Or. es

Pakeitimas 2489
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija gali nustatyti duomenų 
valdytojų, duomenų tvarkytojų ir priežiūros 
institucijos keitimosi informacija 
elektroniniu būdu apie įmonei privalomas 
taisykles, kaip apibrėžta šiame straipsnyje, 
formatą ir procedūras. Tie įgyvendinimo 
aktai priimami pagal 87 straipsnio 
2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

4. Komisija, paprašiusi Europos duomenų 
apsaugos valdybos nuomonės, įgaliojama 
pagal 86 straipsnį priimti deleguotuosius 
aktus ir jais nustatyti duomenų valdytojų, 
duomenų tvarkytojų ir priežiūros 
institucijos keitimosi informacija 
elektroniniu būdu apie įmonei privalomas 
taisykles, kaip apibrėžta šiame straipsnyje, 
formatą ir procedūras.

Or. en

Pakeitimas 2490
Axel Voss

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

43a straipsnis
Perdavimas remiantis įmonei 

privalomomis taisyklėmis
Atitinkamai taikomos 38b straipsnio 
nuostatos.

Or. en

Pakeitimas 2491
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
43 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

43a straipsnis
Sąjungos teisės aktais neleidžiamas 

duomenų perdavimas
1. Bet kokie trečiosios šalies teismo, 
arbitražo ar administracinės institucijos 
sprendimai, kuriais reikalaujama, kad 
duomenų valdytojas ar tvarkytojas 
perduotų asmens duomenis, pripažįstami 
ir vykdomi bet kuriuo būdu remiantis tik 
galiojančia duomenų prašančios 
trečiosios šalies ir Sąjungos arba valstybės 
narės tarpusavio pagalbos sutartimi arba 
tarptautiniu susitarimu.
2. Kai trečiosios šalies teismo arba 
administracinės institucijos sprendimu iš 
duomenų valdytojo arba duomenų 
tvarkytojo reikalaujama atskleisti asmens 
duomenis, duomenų valdytojas arba 
duomenų tvarkytojas (arba jo atstovas) 
nedelsdamas praneša priežiūros 
institucijai apie tokį prašymą ir 
duomenims perduoti iš jos turi gauti 
išankstinį leidimą, vadovaujantis 
34 straipsniu.
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3. Priežiūros institucija įvertina prašymo 
atskleisti duomenis atitiktį reglamentui, 
visų pirma kai atskleidimas yra būtinas ir 
teisiškai reikalingas pagal 44 straipsnio 
1 dalies d ir e punktus ir 5 dalį.
4. Priežiūros institucija apie tokį prašymą 
informuoja kompetentingą nacionalinę 
instituciją. Duomenų valdytojas arba 
duomenų tvarkytojas apie tokį prašymą ir 
priežiūros institucijos leidimą taip pat 
informuoja ir duomenų subjektą.
5. Komisija įgyvendinimo aktais gali 
nustatyti standartinį 2 dalyje nurodytos 
priežiūros institucijos ir 4 dalyje nurodyto 
duomenų subjekto informavimo formatą 
ir procedūras, taikomas pranešimui bei 
informavimui. Paprašius Europos 
duomenų apsaugos valdybos nuomonės, 
tie įgyvendinimo aktai priimami pagal 
87 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 2492
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypti leidžiančios nuostatos Kiti teisėti tarptautinio duomenų 
perdavimo pagrindai

Or. en

Pagrindimas

Perkelta iš ITRE nuomonės.

Pakeitimas 2493
Sophia in 't Veld
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Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu nepriimtas sprendimas dėl 
tinkamumo pagal 41 straipsnį arba 
nenustatytos tinkamos apsaugos priemonės 
pagal 42 straipsnį, vieną ar kelis kartus 
perduoti asmens duomenis į trečiąją šalį 
arba tarptautinei organizacijai galima tik 
tada, kai:

1. Jeigu nepriimtas sprendimas dėl 
tinkamumo pagal 41 straipsnį arba 
nenustatytos tinkamos apsaugos priemonės 
pagal 42 straipsnį, vieną ar kelis kartus 
perduoti asmens duomenis į trečiąją šalį 
arba tarptautinei organizacijai, kai 
duomenų tvarkymas nėra itin didelės 
apimties, besikartojantis ir struktūrinis,
galima tik tada, kai:

Or. en

Pakeitimas 2494
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu nepriimtas sprendimas dėl 
tinkamumo pagal 41 straipsnį arba
nenustatytos tinkamos apsaugos priemonės 
pagal 42 straipsnį, vieną ar kelis kartus 
perduoti asmens duomenis į trečiąją šalį 
arba tarptautinei organizacijai galima tik 
tada, kai:

1. Jeigu nepriimtas sprendimas dėl 
tinkamumo pagal 41 straipsnį; arba jei 
Komisija nusprendžia, kad trečioji šalis ar 
jos teritorija arba su duomenų tvarkymu 
susijęs sektorius toje trečiojoje šalyje, 
arba tarptautinė organizacija neužtikrina 
tinkamo apsaugos lygio pagal 
41 straipsnio 5 dalį; arba nenustatytos 
tinkamos apsaugos priemonės pagal 
42 straipsnį, vieną ar kelis kartus perduoti 
asmens duomenis į trečiąją šalį arba 
tarptautinei organizacijai galima tik tada, 
kai:

Or. en

Pakeitimas 2495
Axel Voss
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Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu nepriimtas sprendimas dėl 
tinkamumo pagal 41 straipsnį arba
nenustatytos tinkamos apsaugos priemonės 
pagal 42 straipsnį, vieną ar kelis kartus 
perduoti asmens duomenis į trečiąją šalį 
arba tarptautinei organizacijai galima tik 
tada, kai:

1. Jeigu nepriimtas sprendimas dėl 
tinkamumo pagal 41 straipsnį; arba jei 
Komisija nusprendžia, kad trečioji šalis ar 
jos teritorija arba su duomenų tvarkymu 
susijęs sektorius toje trečiojoje šalyje, 
arba tarptautinė organizacija neužtikrina 
tinkamo apsaugos lygio pagal 
41 straipsnio 5 dalį; arba nenustatytos 
tinkamos apsaugos priemonės pagal 
42 straipsnį, vieną ar kelis kartus perduoti 
asmens duomenis į trečiąją šalį arba 
tarptautinei organizacijai galima tik tada, 
kai:

Or. en

Pagrindimas

Perkelta iš ITRE nuomonės.

Pakeitimas 2496
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu nepriimtas sprendimas dėl 
tinkamumo pagal 41 straipsnį arba 
nenustatytos tinkamos apsaugos priemonės 
pagal 42 straipsnį, vieną ar kelis kartus 
perduoti asmens duomenis į trečiąją šalį 
arba tarptautinei organizacijai galima tik 
tada, kai:

1. Jeigu nepriimtas sprendimas dėl 
tinkamumo pagal 41 straipsnį arba 
nenustatytos tinkamos apsaugos priemonės 
pagal 42 straipsnį ir nepažeidžiant 
reglamento 6, 14, 15, 16 ir 17 straipsnių,
vieną ar kelis kartus perduoti asmens 
duomenis į trečiąją šalį arba tarptautinei 
organizacijai galima tik tada, kai:

Or. en
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Pakeitimas 2497
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) duomenų subjektui buvo pranešta apie 
perdavimų, kai nepriimtas sprendimas dėl 
tinkamumo ir kai nenustatytos apsaugos 
priemonės, riziką ir jis sutiko, kad būtų 
numatyti duomenys būtų perduoti; arba

a) duomenų subjektui buvo pranešta apie 
perdavimų, kai nepriimtas sprendimas dėl 
tinkamumo ir kai nenustatytos apsaugos 
priemonės, riziką ir jis sutiko, kad būtų 
numatyti duomenys būtų perduoti; taip pat

Or. en

Pakeitimas 2498
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) perduoti duomenis būtina dėl svarbių 
viešojo intereso pagrindų; arba

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 2499
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) perduoti duomenis būtina siekiant 
pagrįsti, pareikšti ar ginti teisinius 
reikalavimus;

e) perduoti duomenis būtina siekiant 
pagrįsti, pareikšti ar ginti teisinius ar 
administracinius reikalavimus

Or. es
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Pakeitimas 2500
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) perduoti duomenis būtina, kad 
duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas galėtų siekti teisėtų interesų, 
jeigu toks perdavimas nėra dažnas arba 
masinis ir jeigu duomenų valdytojas arba 
duomenų tvarkytojas įvertino visas su 
duomenų perdavimo operacija arba 
duomenų perdavimo operacijų seka 
susijusias aplinkybes ir remdamasis tuo 
vertinimu prireikus nustatė su asmens 
duomenų apsauga susijusias tinkamas 
apsaugos priemones.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 2501
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) perduoti duomenis būtina, kad 
duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas galėtų siekti teisėtų interesų, 
jeigu toks perdavimas nėra dažnas arba 
masinis ir jeigu duomenų valdytojas arba 
duomenų tvarkytojas įvertino visas su 
duomenų perdavimo operacija arba 
duomenų perdavimo operacijų seka 
susijusias aplinkybes ir remdamasis tuo 
vertinimu prireikus nustatė su asmens 
duomenų apsauga susijusias tinkamas 
apsaugos priemones.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 2502
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) perduoti duomenis būtina, kad 
duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas galėtų siekti teisėtų interesų, 
jeigu toks perdavimas nėra dažnas arba 
masinis ir jeigu duomenų valdytojas arba 
duomenų tvarkytojas įvertino visas su 
duomenų perdavimo operacija arba 
duomenų perdavimo operacijų seka 
susijusias aplinkybes ir remdamasis tuo 
vertinimu prireikus nustatė su asmens 
duomenų apsauga susijusias tinkamas 
apsaugos priemones.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 2503
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) perduoti duomenis būtina, kad 
duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas galėtų siekti teisėtų interesų, 
jeigu toks perdavimas nėra dažnas arba 
masinis ir jeigu duomenų valdytojas arba 
duomenų tvarkytojas įvertino visas su 
duomenų perdavimo operacija arba 
duomenų perdavimo operacijų seka 
susijusias aplinkybes ir remdamasis tuo 
vertinimu prireikus nustatė su asmens 
duomenų apsauga susijusias tinkamas 
apsaugos priemones.

Išbraukta.
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Or. en

Pagrindimas

Vien teisėti interesai nėra pakankamas bet kokios rūšies asmens duomenų perdavimo 
pagrindas. Reikalingas tvirtesnis teisinis pagrindas, kaip numatyta kitose 44 straipsnio 
dalyse.

Pakeitimas 2504
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) perduoti duomenis būtina, kad duomenų 
valdytojas arba duomenų tvarkytojas galėtų 
siekti teisėtų interesų, jeigu toks 
perdavimas nėra dažnas arba masinis ir
jeigu duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas įvertino visas su duomenų 
perdavimo operacija arba duomenų 
perdavimo operacijų seka susijusias 
aplinkybes ir remdamasis tuo vertinimu 
prireikus nustatė su asmens duomenų 
apsauga susijusias tinkamas apsaugos 
priemones.

h) perduoti duomenis būtina, kad duomenų 
valdytojas arba duomenų tvarkytojas galėtų 
siekti teisėtų interesų, jeigu duomenų 
valdytojas arba duomenų tvarkytojas 
įvertino visas su duomenų perdavimo 
operacija arba duomenų perdavimo 
operacijų seka susijusias aplinkybes ir 
remdamasis tuo vertinimu prireikus nustatė 
su asmens duomenų apsauga susijusias 
tinkamas apsaugos priemones.

Or. en

Pagrindimas

Perkelta iš ITRE nuomonės.

Pakeitimas 2505
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) perduoti duomenis būtina, kad duomenų 
valdytojas arba duomenų tvarkytojas galėtų 

h) perduoti duomenis būtina, kad duomenų 
valdytojas arba duomenų tvarkytojas galėtų 
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siekti teisėtų interesų, jeigu toks 
perdavimas nėra dažnas arba masinis ir 
jeigu duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas įvertino visas su duomenų 
perdavimo operacija arba duomenų 
perdavimo operacijų seka susijusias 
aplinkybes ir remdamasis tuo vertinimu 
prireikus nustatė su asmens duomenų 
apsauga susijusias tinkamas apsaugos 
priemones.

siekti teisėtų interesų, jeigu toks 
perdavimas nėra dažnas arba masinis ir 
jeigu duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas įvertino visas su duomenų 
perdavimo operacija arba duomenų 
perdavimo operacijų seka susijusias 
aplinkybes ir remdamasis tuo vertinimu 
prireikus nustatė su asmens duomenų 
apsauga susijusias tinkamas apsaugos 
priemones priežiūros institucijos leidimas.

Or. en

Pakeitimas 2506
Sarah Ludford

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) perduoti duomenis būtina, kad duomenų 
valdytojas arba duomenų tvarkytojas
galėtų siekti teisėtų interesų, jeigu toks 
perdavimas nėra dažnas arba masinis ir 
jeigu duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas įvertino visas su duomenų 
perdavimo operacija arba duomenų 
perdavimo operacijų seka susijusias 
aplinkybes ir remdamasis tuo vertinimu
prireikus nustatė su asmens duomenų 
apsauga susijusias tinkamas apsaugos 
priemones.

h) tvarkyti duomenis būtina, kad duomenų 
valdytojas galėtų siekti teisėtų interesų, ir 
jeigu duomenų valdytojas prireikus nustatė 
su asmens duomenų apsauga susijusias 
tinkamas apsaugos priemones.

Or. en

Pagrindimas

„Duomenų perdavimas“ – pasenusi koncepcija. Svarbus klausimas yra apsaugos priemonių 
kokybė.

Pakeitimas 2507
Axel Voss
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Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 1 dalies h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) perduoti duomenis būtina dėl teisėtų 
duomenų subjekto interesų, ypač, kai 
reikalaujama arba būtina įtraukti trečiąją 
šalį.

Or. en

Pakeitimas 2508
Sarah Ludford

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 1 dalies h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) asmens duomenys buvo anonimiški;

Or. en

Pagrindimas

Tai pagrįsta nukrypti leidžianti nuostata.

Pakeitimas 2509
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 1 dalies h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) jei nėra tinkamo duomenų apsaugos 
lygio pagal 41 arba 42 straipsnį, vieną ar 
kelis kartus perduoti asmens duomenis į 
trečiąją šalį arba tarptautinei 
organizacijai ar valdžios institucijai 
galima tik tada, kai perduoti duomenis 
reikia siekiant, kad duomenų valdytojas 
įvykdytų savo teisinę pareigą arba 
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laikytųsi leidimo, priežiūros teisės 
reikalavimo arba kito teisės akto.

Or. de

Pakeitimas 2510
Sarah Ludford

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 1 dalies h b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

hb) asmens duomenys pseudonimizuoti, o 
duomenys ir pseudonimo bei tapatybės 
susiejimo raktas laikomi atskirai, be to, 
sutarčių sąlygos draudžia duomenų 
valdytojui gauti raktą;

Or. en

Pagrindimas

Tai pagrįsta nukrypti leidžianti nuostata.

Pakeitimas 2511
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu duomenų tvarkymas grindžiamas 
1 dalies h punktu, duomenų valdytojas 
arba duomenų tvarkytojas visų pirma 
atsižvelgia į duomenų pobūdį, siūlomos 
duomenų tvarkymo operacijos ar 
operacijų tikslą ir trukmę, taip pat padėtį 
kilmės šalyje, trečiojoje šalyje ir paskirties 
šalyje ir prireikus nustatytas su asmens 
duomenų apsauga susijusias tinkamas 
apsaugos priemones.

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 2512
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu duomenų tvarkymas grindžiamas 
1 dalies h punktu, duomenų valdytojas 
arba duomenų tvarkytojas visų pirma 
atsižvelgia į duomenų pobūdį, siūlomos 
duomenų tvarkymo operacijos ar 
operacijų tikslą ir trukmę, taip pat padėtį 
kilmės šalyje, trečiojoje šalyje ir paskirties 
šalyje ir prireikus nustatytas su asmens 
duomenų apsauga susijusias tinkamas 
apsaugos priemones.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 2513
Claude Moraes, Glenis Willmott

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 1 dalies b, c ir h punktai netaikomi 
veiklai, vykdomai valdžios institucijoms 
naudojantis viešaisiais įgaliojimais.

4. 1 dalies b, c ir h punktai netaikomi 
veiklai, vykdomai valdžios institucijoms 
naudojantis viešaisiais įgaliojimais arba 
kitoms įstaigoms, kurioms buvo patikėtas 
viešojo intereso tenkinimas.

Or. en

Pagrindimas

Šiame reglamente taip pat reikalingos nukrypti leidžiančios nuostatos atvejais, kai 
atsakomybė teikti viešąsias paslaugas buvo patikėta privačioms organizacijoms. Turėtų būti 
nustatytas vienas bendras viešųjų paslaugų teikimo metodas, neatsižvelgiant į tai, ar tas 
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paslaugas teikia valdžios institucija ar įstaiga ar pagal sutartį privati organizacija.

Pakeitimas 2514
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 1 dalies b, c ir h punktai netaikomi 
veiklai, vykdomai valdžios institucijoms 
naudojantis viešaisiais įgaliojimais.

4. 1 dalies b ir c punktai netaikomi veiklai, 
vykdomai valdžios institucijoms 
naudojantis viešaisiais įgaliojimais.

Or. en

Pakeitimas 2515
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 1 dalies b, c ir h punktai netaikomi 
veiklai, vykdomai valdžios institucijoms 
naudojantis viešaisiais įgaliojimais.

4. 1 dalies b ir c punktai netaikomi veiklai, 
vykdomai valdžios institucijoms 
naudojantis viešaisiais įgaliojimais.

Or. en

Pakeitimas 2516
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. 1 dalies d punkte nurodytas viešasis 
interesas turi būti pripažintas Sąjungos 
teisės aktais arba duomenų valdytojui 
taikomais valstybės narės teisės aktais.

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 2517
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. 1 dalies d punkte nurodytas viešasis 
interesas turi būti pripažintas Sąjungos 
teisės aktais arba duomenų valdytojui 
taikomais valstybės narės teisės aktais.

5. 1 dalies d punkte nurodytas viešasis 
interesas turi būti pripažintas Sąjungos 
teisės aktais arba duomenų valdytojui 
taikomais valstybės narės teisės aktais. Ši 
nukrypti leidžianti nuostata naudojama 
tik retai perduodant duomenis. Kiekvienu 
konkrečiu atveju turi būti nuodugniai 
įvertinamos visos duomenų perdavimo 
poreikio aplinkybės.

Or. en

Pakeitimas 2518
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. 1 dalies d punkte nurodytas viešasis 
interesas turi būti pripažintas Sąjungos 
teisės aktais arba duomenų valdytojui 
taikomais valstybės narės teisės aktais.

5. 1 dalies d punkte nurodytas viešasis 
interesas turi būti pripažintas tarptautinėse 
konvencijose, Sąjungos teisės aktais arba 
duomenų valdytojui taikomais valstybės 
narės teisės aktais.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 2519
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. 1 dalies d punkte nurodytas viešasis 
interesas turi būti pripažintas Sąjungos 
teisės aktais arba duomenų valdytojui 
taikomais valstybės narės teisės aktais.

5. 1 dalies d punkte nurodytas viešasis 
interesas turi būti pripažintas Sąjungos 
teisės aktais arba duomenų valdytojui 
taikomais valstybės narės teisės aktais, 
arba galiojančiais tarptautiniais 
susitarimais.

Or. en

Pagrindimas

Išaiškinimas: Nepaisant to, kad 87 konstatuojamojoje dalyje pripažįstama, jog tarptautinio 
duomenų keitimosi tarp reguliavimo institucijų veikla yra pateisinama „siekiant apsaugoti 
svarbų viešąjį interesą“, 45 straipsnio 5 dalyje nurodoma, kad viešasis interesas turi būti 
pripažintas tik ES arba valstybės teisės aktais. Turi būti išaiškinta, kad „svarbios viešojo 
intereso priežastys“ apima ir tarptautinius susitarimus, kuriais remiantis užsienio 
reguliavimo institucijos šiuo metu vykdo tokį duomenų perdavimą.

Pakeitimas 2520
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. 1 dalies d punkte nurodytas viešasis 
interesas turi būti pripažintas Sąjungos 
teisės aktais arba duomenų valdytojui 
taikomais valstybės narės teisės aktais.

5. 1 dalies d punkte nurodytas viešasis 
interesas turi būti pripažintas 
tarptautinėmis konvencijomis, Sąjungos 
teisės aktais arba duomenų valdytojui 
taikomais valstybės narės teisės aktais.

Or. en
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Pakeitimas 2521
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas pagal 28 straipsnį 
dokumentuoja vertinimą ir nustatytas 
tinkamas apsaugos priemones, nurodytas 
šio straipsnio 1 dalies h punkte, ir apie 
perdavimą informuoja priežiūros 
instituciją.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 2522
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas pagal 28 straipsnį 
dokumentuoja vertinimą ir nustatytas 
tinkamas apsaugos priemones, nurodytas 
šio straipsnio 1 dalies h punkte, ir apie 
perdavimą informuoja priežiūros 
instituciją.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 2523
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 6 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas pagal 28 straipsnį 
dokumentuoja vertinimą ir nustatytas 
tinkamas apsaugos priemones, nurodytas 
šio straipsnio 1 dalies h punkte, ir apie 
perdavimą informuoja priežiūros 
instituciją.

6. Duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas pagal 28 straipsnį ir, jei 
taikoma, vadovaudamasis ta taisykle
dokumentuoja vertinimą ir nustatytas 
tinkamas apsaugos priemones, nurodytas 
šio straipsnio 1 dalies h punkte, ir apie 
perdavimą informuoja priežiūros 
instituciją.

Or. es

Pakeitimas 2524
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas pagal 28 straipsnį 
dokumentuoja vertinimą ir nustatytas 
tinkamas apsaugos priemones, nurodytas 
šio straipsnio 1 dalies h punkte, ir apie 
perdavimą informuoja priežiūros
instituciją.

6. Duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas pagal 28 straipsnį 
dokumentuoja vertinimą ir nustatytas 
tinkamas apsaugos priemones, nurodytas 
šio straipsnio 1 dalies h punkte, be to, 
gauna išankstinį priežiūros institucijos 
pritarimą dėl duomenų perdavimo.

Or. en

Pakeitimas 2525
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius svarbius viešojo 
intereso pagrindus, kaip apibrėžta 1 dalies 

Išbraukta.
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d punkte, taip pat 1 dalies h punkte 
nurodytų tinkamų apsaugos priemonių 
kriterijus ir reikalavimus.

Or. es

Pakeitimas 2526
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius svarbius viešojo 
intereso pagrindus, kaip apibrėžta 1 dalies 
d punkte, taip pat 1 dalies h punkte 
nurodytų tinkamų apsaugos priemonių 
kriterijus ir reikalavimus.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 2527
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius svarbius viešojo 
intereso pagrindus, kaip apibrėžta 1 dalies 
d punkte, taip pat 1 dalies h punkte 
nurodytų tinkamų apsaugos priemonių 
kriterijus ir reikalavimus.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 2528
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius svarbius viešojo 
intereso pagrindus, kaip apibrėžta 1 dalies 
d punkte, taip pat 1 dalies h punkte 
nurodytų tinkamų apsaugos priemonių 
kriterijus ir reikalavimus.

7. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius svarbius viešojo 
intereso pagrindus, kaip apibrėžta 1 dalies 
d punkte.

Or. en

Pakeitimas 2529
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
44 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

44a straipsnis
Pagal Sąjungos teisę neleidžiamas 

duomenų atskleidimas
1. Nepažeidžiant abipusės pagalbos 
sutarties arba galiojančių tarptautinių 
susitarimų tarp trečiosios šalies ir 
Sąjungos arba valstybės narės, joks 
trečiosios šalies teismo arba 
administracinės institucijos sprendimas, 
kuriuo iš duomenų valdytojo arba 
duomenų tvarkytojo reikalaujama 
atskleisti asmens duomenis, nėra 
laikomas teisėtu arba įgyvendinamu.
2. Kai trečiosios šalies teismo arba 
administracinės institucijos sprendimu iš 
duomenų valdytojo arba duomenų 
tvarkytojo reikalaujama atskleisti asmens 
duomenis, duomenų valdytojas arba 
duomenų tvarkytojas (arba jo atstovas) 
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nedelsdamas praneša priežiūros 
institucijai apie tokį prašymą ir 
duomenims perduoti iš jos turi gauti 
išankstinį leidimą.
3. Priežiūros institucija įvertina prašymo 
atskleisti duomenis atitiktį reglamentui, 
visų pirma kai atskleidimas yra būtinas ir 
teisiškai reikalingas pagal 44 straipsnio 
1 dalies d ir e punktus ir 5 dalį.
4. Priežiūros institucija apie tokį prašymą 
informuoja kompetentingą nacionalinę 
instituciją. Duomenų valdytojas arba 
duomenų tvarkytojas apie tokį prašymą ir 
priežiūros institucijos leidimą taip pat 
informuoja ir duomenų subjektą.
5. Komisija gali nustatyti standartinį 
2 dalyje nurodytos priežiūros institucijos 
ir 4 dalyje nurodyto duomenų subjekto 
informavimo formatą ir procedūras, 
taikomas pranešimui bei informavimui. 
Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
87 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlytu pakeitimu grąžinamos EK projekto 42 straipsnio nuostatos, nes jas taikant būtų 
užtikrinta geresnė apsauga nuo eksteritorialaus trečiųjų šalių teisės aktų taikymo.

Pakeitimas 2530
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
44 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

44a straipsnis
Pagal Sąjungos teisę neleidžiamas 

duomenų atskleidimas
1. Nepažeidžiant abipusės pagalbos 
sutarties arba galiojančių tarptautinių 
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susitarimų tarp trečiosios šalies ir 
Sąjungos arba valstybės narės, joks 
trečiosios šalies teismo arba 
administracinės institucijos sprendimas, 
kuriuo iš duomenų valdytojo arba 
duomenų tvarkytojo reikalaujama 
atskleisti asmens duomenis, nėra 
laikomas teisėtu arba įgyvendinamu. 
2. Kai trečiosios šalies teismo arba 
administracinės institucijos sprendimu iš 
duomenų valdytojo arba duomenų 
tvarkytojo reikalaujama atskleisti asmens 
duomenis, duomenų valdytojas arba 
duomenų tvarkytojas (arba jo atstovas) 
nedelsdamas praneša priežiūros 
institucijai apie tokį prašymą ir 
duomenims perduoti iš jos turi gauti 
išankstinį leidimą.
3. Priežiūros institucija įvertina prašymo 
atskleisti duomenis atitiktį reglamentui, 
visų pirma kai atskleidimas yra būtinas ir 
teisiškai reikalingas pagal 44 straipsnio 
1 dalies d ir e punktus ir 5 dalį.
4. Priežiūros institucija apie tokį prašymą 
informuoja kompetentingą nacionalinę 
instituciją. Duomenų valdytojas arba 
duomenų tvarkytojas apie tokį prašymą ir 
priežiūros institucijos leidimą taip pat 
informuoja ir duomenų subjektą. 
5. Komisija gali nustatyti standartinį 
2 dalyje nurodytos priežiūros institucijos 
ir 4 dalyje nurodyto duomenų subjekto 
informavimo formatą ir procedūras, 
taikomas pranešimui bei informavimui. 
Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
87 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.

Or. en

Pakeitimas 2531
Sophia in 't Veld
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Pasiūlymas dėl reglamento
44 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

44a straipsnis
Duomenų perkėlimas į nuotolinių 
kompiuterinių išteklių (angl. cloud 

computing), kurie priklauso trečiosios 
šalies jurisdikcijai, laikmenas

Perduoti asmens duomenis į nuotolinių 
kompiuterinių išteklių, kurie priklauso 
trečiosios šalies jurisdikcijai, laikmenas 
draudžiama, išskyrus atvejus, kai:
a) taikomas vienas iš teisinių asmens 
duomenų perdavimo į trečiąsias šalis 
pagrindų, išvardytų šiame skyriuje; taip 
pat
b) duomenų subjektas davė sutikimą; taip 
pat
c) duomenų subjekto sutikimas buvo 
gautas po to, kai jam aiškiai, 
nedviprasmiškai ir perspėjama kalba, 
naudojant atskirą ir aiškiai matomą 
nuorodą, buvo pranešta, kad:
i) asmens duomenys iš trečiosios šalies 
institucijų gali patekti į žvalgybos arba 
sekimo organus; taip pat
ii) yra pavojus, jog, nepaisant duomenų 
perdavimo teisinio pagrindo, negalės būti 
užtikrinta asmens duomenų ir 
pagrindinių teisių apsauga, numatyta 
pagal Sąjungos ir valstybių narių teisės 
aktus.

Or. en

Pakeitimas 2532
Marie-Christine Vergiat

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

1. Komisija ir priežiūros institucijos imasi 
reikiamų veiksmų, kuriais siekia:

1. Komisija ir priežiūros institucijos, 
bendradarbiaudamos su Europos Tarybos 
Konvencijos Nr. 108 konsultaciniu 
komitetu, imasi reikiamų veiksmų, kuriais 
siekia:

Or. fr

Pakeitimas 2533
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) sukurti veiksmingus bendradarbiavimo 
su trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis 
organizacijomis mechanizmus, kad būtų 
lengviau įgyvendinti asmens duomenų 
apsaugos teisės aktus;

(a) sukurti veiksmingus bendradarbiavimo 
su trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis 
organizacijomis mechanizmus, siekiant 
užtikrinti asmens duomenų apsaugos teisės 
aktų įgyvendinimą;

Or. en

Pakeitimas 2534
Sophia in 't Veld

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) išaiškinti ir išspręsti jurisdikcijos 
konfliktus su trečiosiomis šalimis.

Or. en

Pakeitimas 2535
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio
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Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekdama įgyvendinti 1 dalį, Komisija 
imasi reikiamų veiksmų, kad gerintų 
santykius su trečiosiomis šalimis arba 
tarptautinėmis organizacijomis, visų 
pirma jų priežiūros institucijomis, jeigu 
Komisija nusprendė, kad jos užtikrina 
tinkamą apsaugos lygį, kaip apibrėžta 41 
straipsnio 3 dalyje.

2. 1 dalies a ir b punktų tikslais priežiūros
institucijos gali keistis informacija ir 
bendradarbiauti vykdant veiklą, susijusią 
su jų įgaliojimų vykdymu ir šiuo 
reglamentu reglamentuojamų teisių 
gynimu.

Or. es

Pakeitimas 2536
Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekdama įgyvendinti 1 dalį, Komisija 
imasi reikiamų veiksmų, kad gerintų 
santykius su trečiosiomis šalimis arba 
tarptautinėmis organizacijomis, visų pirma 
jų priežiūros institucijomis, jeigu Komisija 
nusprendė, kad jos užtikrina tinkamą 
apsaugos lygį, kaip apibrėžta 41 straipsnio 
3 dalyje.

2. Siekdama įgyvendinti 1 dalį, Komisija, 
bendradarbiaudama su Europos Tarybos 
Konvencijos Nr. 108 konsultaciniu 
komitetu, imasi reikiamų veiksmų, kad 
gerintų santykius su trečiosiomis šalimis 
arba tarptautinėmis organizacijomis, visų 
pirma jų priežiūros institucijomis, jeigu 
Komisija nusprendė, kad jos užtikrina 
tinkamą apsaugos lygį, kaip apibrėžta 41 
straipsnio 3 dalyje.

Or. fr

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su ankstesnės dalies pakeitimu.

Pakeitimas 2537
Csaba Sógor
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Pasiūlymas dėl reglamento
45 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

45a straipsnis
Praėjus ketveriems metams nuo datos, 
nurodytos 91 straipsnio 1 dalyje (šio 
reglamento įsigaliojimo diena), Komisija 
kas dvejus metus teikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai ataskaitą apie 40 
ir 45 straipsnių taikymą. Šiuo tikslu 
Komisija gali prašyti valstybių narių ir 
priežiūros institucijų pateikti informaciją; 
ši informacija turi būti pateikta 
nedelsiant. Ataskaitos bus skelbiamos 
viešai.

Or. hu

Pagrindimas

Suderinta su kitais ataskaitų teikimo įpareigojimais.

Pakeitimas 2538
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Pasiūlymas dėl reglamento
45 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

45a straipsnis
Bendradarbiavimas galimas, jei:
a) kompetentingos trečiųjų šalių 
institucijos turi kompetencijos saugoti 
asmens duomenis sprendžiant klausimus, 
kuriais jos yra įgijusios žinių, kaip 
nustatyta pagal esamus teisės aktus;
b) tarp susijusių kompetentingų 
institucijų yra sudaryti abipusiškumo 
principu paremti darbo susitarimai;
c) asmens duomenys trečiajai šaliai 
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perduodami remiantis šio reglamento 
V skyriaus nuostatomis.

Or. es

Pakeitimas 2539
Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
45 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

45 a straipsnis
Komisijos ataskaita

Ne vėliau kaip 91 straipsnio 1 dalyje 
nurodytą [šio reglamento įsigaliojimo] 
dieną Komisija Europos Parlamentui ir 
Tarybai pradeda teikti ir reguliariai teikia 
40–45 straipsnių taikymo ataskaitą. Šiuo 
tikslu Komisija prašo valstybių narių, 
Europos Tarybos Konvencijos Nr. 108 
konsultacinio komiteto per pagrįstą 
terminą pateikti informaciją. Šios 
ataskaitos skelbiamos viešai.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimas siūloma papildyti pranešėjo pateiktą 263 pakeitimą.

Pakeitimas 2540
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Pasiūlymas dėl reglamento
45 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

45b straipsnis
3 dalies b punkte nurodytuose darbo 
susitarimuose užtikrinama, kad:
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a) kompetentingos institucijos pateiktų 
prašymo bendradarbiauti tikslo 
pagrindimą;
b) trečiosios šalies kompetentingos 
institucijos darbuotojams arba buvusiems 
darbuotojams, kuriems pateikiama ta 
informacija, būtų taikomi profesinės 
paslapties saugojimo įpareigojimai;
c) trečiųjų šalių kompetentingos 
institucijos galėtų naudoti 
bendradarbiavimo rezultatus tik 
funkcijoms, susijusioms su asmens 
duomenų apsauga, atlikti;
d) jei trečiosios šalies kompetentinga 
institucija ketina perduoti 
bendradarbiaujant gautą informaciją 
trečiajai šaliai, ji turėtų gauti išankstinį 
specialų informaciją suteikusios valdžios 
institucijos raštišką pritarimą, nebent šis 
perdavimas būtinas pagal nacionalinės 
teisės nuostatas arba užsakytas teismo ir 
tai būtų būtina priemonė apsaugoti 
svarbiems visuomenės interesams, 
susijusiems su:
i) nusikalstamų veikų prevencija, tyrimu 
ar baudžiamojon atsakomybėn už jas 
traukimu;
ii) stebėjimu, tikrinimu ar reguliavimu, 
susijusiu – net jei tik kartais – su 
oficialios valdžios įgyvendinimu 
atsižvelgiant į šio susitarimo taikymo sritį.
Tokiais atvejais išankstinis pranešimas 
pateikiamas informaciją suteikusiai 
valdžios institucijai;
e) būtų priimtos tinkamos techninio ir 
organizacinio saugumo priemonės, skirtos 
asmens duomenims apsaugoti nuo 
atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, 
atsitiktinio praradimo, pakeitimo, 
neleistino atskleidimo ar prieigos prie jų 
ir nuo visokio kitokio neteisėto pobūdžio 
asmens duomenų tvarkymo;
f) trečiosios šalies kompetentingos 
institucijos prašymas bendradarbiauti 
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turėtų būti atmestas:
i) jei dėl to būtų daromas neigiamas 
poveikis Bendrijos ar valstybės narės, į 
kurią kreiptasi su prašymu, suverenumui, 
saugumui ar viešajai tvarkai arba
ii) jei valstybės narės, į kurią kreiptasi su 
prašymu, valdžios institucijose jau 
pradėtos teisminės procedūros, susijusios 
su tais pačiais veiksmais ir prieš tuos 
pačius asmenis.

Or. es

Pakeitimas 2541
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Pasiūlymas dėl reglamento
45 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

45c straipsnis
Valstybės narės praneša Komisijai apie 3 
ir 4 dalyse minimų darbo susitarimų 
sudarymą.

Or. es

Pakeitimas 2542
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Pasiūlymas dėl reglamento
45 d straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

45d straipsnis
Siekdama įgyvendinti 1 dalį, Komisija 
imasi reikiamų priemonių, kad skatintų 
santykius su trečiosiomis šalimis arba 
tarptautinėmis organizacijomis, visų 
pirma jų priežiūros institucijomis, jeigu 
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Komisija nusprendė, kad jos užtikrina 
tinkamą apsaugos lygį, kaip apibrėžta 41 
straipsnio 3 dalyje.

Or. es

Pakeitimas 2543
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė nustato, kad 
viena arba kelios valdžios institucijos
stebi, kaip įgyvendinamas šis reglamentas, 
ir padeda jį nuosekliai taikyti visoje 
Sąjungoje, kad būtų apsaugotos fizinių 
asmenų pagrindinės teisės ir laisvės 
tvarkant jų asmens duomenis ir 
palengvintas laisvas asmens duomenų 
judėjimas Sąjungoje. Siekdamos šių tikslų, 
priežiūros institucijos bendradarbiauja 
tarpusavyje ir su Komisija.

1. Kiekviena valstybė narė paskiria vieną 
atsakingą priežiūros instituciją, kuri stebi, 
kaip įgyvendinamas šis reglamentas, ir 
padeda jį nuosekliai taikyti visoje 
Sąjungoje, kad būtų apsaugotos fizinių 
asmenų pagrindinės teisės ir laisvės 
tvarkant jų asmens duomenis ir 
palengvintas laisvas asmens duomenų 
judėjimas Sąjungoje. Siekdamos šių tikslų, 
priežiūros institucijos bendradarbiauja 
tarpusavyje ir su Komisija.

Or. en

Pagrindimas

Perkelta iš ITRE nuomonės.

Pakeitimas 2544
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Kiekviena priežiūros institucija turi 
teisę skirti sankcijas už administracinius 
pažeidimus. Priežiūros institucijos gali 
skirti sankcijas tik duomenų valdytojams 
arba duomenų tvarkytojams, kurių 
pagrindinė buveinė yra toje pačioje 
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valstybėje narėje, arba kartu pagal 56 ir 
57 straipsnių nuostatas, jei pagrindinės 
įstaigos priežiūros institucija nesiima 
veiksmų.

Or. en

Pakeitimas 2545
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Atlikdama savo pareigas ir naudodamasi 
jai suteiktais įgaliojimus, priežiūros 
institucija veikia visiškai nepriklausomai.

1. Atlikdama savo pareigas ir naudodamasi 
jai suteiktais įgaliojimus, priežiūros 
institucija veikia visiškai nepriklausomai, 
nepaisant VII skyriaus nuostatų dėl 
bendradarbiavimo ir nuoseklumo.

Or. en

Pakeitimas 2546
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Atlikdama savo pareigas ir 
naudodamasi jai suteiktais įgaliojimus, 
priežiūros institucija veikia visiškai 
nepriklausomai.

1. Atlikdamos savo pareigas ir 
naudodamosi joms suteiktais įgaliojimais, 
priežiūros institucijos veikia visiškai 
nepriklausomai.

Or. es

Pakeitimas 2547
Axel Voss
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Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Atlikdama savo pareigas ir naudodamasi 
jai suteiktais įgaliojimus, priežiūros 
institucija veikia visiškai nepriklausomai.

1. Atlikdama savo pareigas ir naudodamasi 
jai suteiktais įgaliojimus, priežiūros 
institucija veikia visiškai nepriklausomai, 
nepažeisdama bendradarbiavimo ir 
nuoseklumo susitarimų, susijusių su šio 
reglamento VII skyriumi ir neviršydama 
atitinkamos valstybės narės teisės aktais 
nustatytų administracinių apribojimų.

Or. en

Pagrindimas

Perkelta iš ITRE nuomonės su pakeitimais.

Pakeitimas 2548
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Priežiūros institucijos nariai, atlikdami 
savo pareigas, neprašo ir nepriima jokių 
nurodymų.

2. Priežiūros institucijų nariai, atlikdami 
savo pareigas, neprašo ir nepriima jokių 
nurodymų.

Or. es

Pakeitimas 2549
Timothy Kirkhope
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Priežiūros institucijos nariai, atlikdami 2. Priežiūros institucijos nariai, atlikdami 
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savo pareigas, neprašo ir nepriima jokių 
nurodymų.

savo pareigas, neprašo ir nepriima jokių 
nurodymų ir išlaiko visišką 
nepriklausomumą ir nešališkumą. 

Or. en

Pakeitimas 2550
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Priežiūros institucijos nariai nesiima 
jokių su jų pareigomis nesuderinamų 
veiksmų ir kadencijos metu negali dirbti 
jokio nesuderinamo – mokamo ar 
nemokamo – darbo.

3. Priežiūros institucijų nariai nesiima 
jokių su jų pareigomis nesuderinamų 
veiksmų ir kadencijos metu nedirba jokio 
nesuderinamo – mokamo ar nemokamo –
darbo.

Or. es

Pakeitimas 2551
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Pasibaigus kadencijai, priežiūros 
institucijos nariai, sutikdami eiti kitas 
pareigas ir gauti atlygį, elgiasi sąžiningai ir 
diskretiškai.

4. Pasibaigus kadencijai, priežiūros 
institucijų nariai, sutikdami eiti kitas 
pareigas ir gauti atlygį, elgiasi sąžiningai ir 
diskretiškai.

Or. es

Pakeitimas 2552
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad 
priežiūros institucija turėtų pakankamai 
žmogiškųjų, techninių ir finansinių išteklių, 
taip pat patalpas ir infrastruktūrą, būtiną, 
kad būtų veiksmingai atliekamos pareigos 
ir naudojamasi įgaliojimais, be kita ko, 
susijusiais su savitarpio pagalba, 
bendradarbiavimu ir dalyvavimu Europos 
duomenų apsaugos valdybos veikloje.

5. Kiekviena valstybė narė, atsižvelgdama į 
vidinį kompetencijos sričių paskirstymą,
užtikrina, kad priežiūros institucijos turėtų 
pakankamai žmogiškųjų, techninių ir 
finansinių išteklių, taip pat patalpas ir 
infrastruktūrą, būtiną, kad būtų 
veiksmingai atliekamos pareigos ir 
naudojamasi įgaliojimais, be kita ko, 
susijusiais su savitarpio pagalba, 
bendradarbiavimu ir dalyvavimu Europos 
duomenų apsaugos valdybos veikloje.

Or. es

Pakeitimas 2553
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad 
priežiūros institucija turėtų pakankamai 
žmogiškųjų, techninių ir finansinių išteklių, 
taip pat patalpas ir infrastruktūrą, būtiną, 
kad būtų veiksmingai atliekamos pareigos 
ir naudojamasi įgaliojimais, be kita ko, 
susijusiais su savitarpio pagalba, 
bendradarbiavimu ir dalyvavimu Europos 
duomenų apsaugos valdybos veikloje.

5. Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad 
priežiūros institucija turėtų pakankamai 
žmogiškųjų, techninių ir finansinių išteklių, 
taip pat patalpas ir infrastruktūrą, būtiną, 
kad būtų veiksmingai atliekamos pareigos 
ir naudojamasi įgaliojimais, be kita ko, 
susijusiais su savitarpio pagalba, 
bendradarbiavimu ir dalyvavimu Europos 
duomenų apsaugos valdybos veikloje. 
Valstybės narės užtikrina, kad priežiūros 
institucijos turėtų bent po vieną narį 
kiekvieniem 200 000 gyventojų, arba 100 
narių, atsižvelgiant į tai, kas būtų mažiau. 
Bent vienas iš penkių narių privalo turėti 
teisinį išsilavinimą.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu kiekvienos valstybės narės duomenų apsaugos lygis labai skiriasi ne tik dėl 
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skirtingų nacionalinių įstatymų, bet ir dėl labai skirtingų nacionalinių duomenų apdorojimo 
centrų išteklių, galimybių bei jų darbuotojų skaičiaus. Dabartiniame pasiūlyme labai miglotai 
vadovaujamasi senosios direktyvos gairėmis, kurios buvo neveiksmingos. Pakeitimu siekiama 
nustatyti minimalius standartus, kurie užtikrintų spartesnes ir aukštos kokybės procedūras.

Pakeitimas 2554
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad 
priežiūros institucija turėtų savo 
darbuotojus, kuriuos skiria ir kuriems 
vadovauja priežiūros institucijos vadovas.

6. Kiekviena valstybė narė, atsižvelgdama į 
vidinį kompetencijos sričių paskirstymą,
užtikrina, kad priežiūros institucijos turėtų 
savo darbuotojus, kuriuos skiria ir kuriems 
vadovauja priežiūros institucijos vadovas.

Or. es

Pakeitimas 2555
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Valstybės narės užtikrina, kad priežiūros 
institucija būtų finansiškai kontroliuojama
nedarant poveikio jos nepriklausomumui. 
Valstybės narės užtikrina, kad priežiūros 
institucija turėtų atskirą metinį biudžetą. 
Biudžetai skelbiami viešai.

7. Valstybės narės, atsižvelgdamos į vidinį 
kompetencijos sričių paskirstymą,
užtikrina, kad priežiūros institucijos būtų 
finansiškai kontroliuojamos nedarant 
poveikio jų nepriklausomumui. Valstybės 
narės, atsižvelgdamos į vidinį 
kompetencijos sričių paskirstymą,
užtikrina, kad priežiūros institucijos turėtų 
atskirą metinį biudžetą. Biudžetai 
skelbiami viešai.

Or. es
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Pakeitimas 2556
Csaba Sógor

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato, kad priežiūros 
institucijos narius turi skirti atitinkamos 
valstybės narės parlamentas arba 
vyriausybė.

1. Valstybės narės nustato, kad priežiūros 
institucijos narius turi skirti atitinkamos 
valstybės narės parlamentas arba po 
konsultacijų su parlamentu vyriausybė, 
visada užtikrinant, kad politinė įtaka būtų 
kuo mažesnė; taip pat turi būti 
reguliuojami reikiamos kvalifikacijos, 
interesų konfliktų išvengimo ir narių 
pozicijų klausimai.

Or. hu

Pagrindimas

Atitinka 95 konstatuojamąją dalį.

Pakeitimas 2557
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato, kad priežiūros 
institucijos narius turi skirti atitinkamos 
valstybės narės parlamentas arba 
vyriausybė.

1. Valstybės narės nustato, kad priežiūros 
institucijos narius turi skirti atitinkamos 
valstybės narės parlamentas.

Or. en

Pakeitimas 2558
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato, kad priežiūros 
institucijos narius turi skirti atitinkamos 
valstybės narės parlamentas arba 
vyriausybė.

1. Valstybės narės nustato, kad priežiūros 
institucijos narius turi skirti atitinkamos 
valstybės narės parlamentas arba po 
konsultacijų su parlamentu vyriausybė, 
arba jos aukščiausia teisminė institucija.

Or. en

Pagrindimas

Bent vienoje valstybėje narėje duomenų apsaugos institucijos narius skiria Aukščiausiasis 
Teismas.

Pakeitimas 2559
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato, kad priežiūros 
institucijos narius turi skirti atitinkamos 
valstybės narės parlamentas arba 
vyriausybė.

1. Valstybės narės nustato, kad priežiūros 
institucijos ar institucijų narius turi skirti 
atitinkamos valstybės narės parlamentas 
arba vyriausybės organai.

Or. es

Pakeitimas 2560
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato, kad priežiūros 
institucijos narius turi skirti atitinkamos 
valstybės narės parlamentas arba 
vyriausybė.

1. Valstybės narės nustato, kad priežiūros 
institucijos narius turi skirti atitinkamos 
valstybės narės parlamentas.
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Or. en

Pakeitimas 2561
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Narys nustoja eiti pareigas, kai 
pasibaigia jo kadencija, jis atsistatydina 
arba privalo išeiti į pensiją, laikantis 5 
dalies.

3. Narys nustoja eiti pareigas, kai 
pasibaigia jo kadencija arba kai jis 
nepajėgus eiti pareigų ar pareigos 
nesuderinamos su jo veikla, jis 
atsistatydina, yra atleidžiamas, dėl jo 
priimamas galutinis nuosprendis dėl 
tyčinio nusikaltimo arba privalo išeiti į 
pensiją.

Or. es

Pakeitimas 2562
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kompetentingas nacionalinis teismas 
gali atleisti narį iš pareigų arba atimti teisę 
į pensiją arba kitas vietoj jos mokamas 
išmokas, jeigu jis nebeatitinka jo 
pareigoms keliamų reikalavimų arba 
pripažįstamas kaltu padaręs sunkų 
nusižengimą.

4. Narį iš pareigų gali atleisti jį paskyrusi 
institucija, jeigu jis nebeatitinka jo 
pareigoms keliamų reikalavimų arba 
pripažįstamas kaltu labai nusižengęs 
įsipareigojimams, susijusiems su jo 
pareigomis.

Or. es

Pakeitimas 2563
Louis Michel
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Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kompetentingas nacionalinis teismas
gali atleisti narį iš pareigų arba atimti teisę 
į pensiją arba kitas vietoj jos mokamas 
išmokas, jeigu jis nebeatitinka jo 
pareigoms keliamų reikalavimų arba 
pripažįstamas kaltu padaręs sunkų 
nusižengimą.

4. Narys gali būti atleistas iš pareigų, jeigu 
jis nebeatitinka jo, kaip priežiūros 
institucijos nario, pareigoms keliamų 
reikalavimų.

Or. en

Pakeitimas 2564
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) priežiūros institucijos įsteigimą ir 
statusą;

a) priežiūros institucijų įsteigimą ir statusą;

Or. es

Pakeitimas 2565
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) priežiūros institucijos narių pareigoms 
būtiną kvalifikaciją, patirtį ir gebėjimus;

b) priežiūros institucijų narių pareigoms 
būtiną kvalifikaciją, patirtį ir gebėjimus;

Or. es
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Pakeitimas 2566
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) priežiūros institucijos narių skyrimo 
taisykles ir procedūras, taip pat taisykles 
dėl veiksmų arba darbo, nesuderinamo su
tarnybinėmis pareigomis;

c) priežiūros institucijų narių skyrimo 
taisykles ir procedūras, taip pat taisykles 
dėl veiksmų arba darbo, nesuderinamo su 
tarnybinėmis pareigomis;

Or. es

Pakeitimas 2567
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) priežiūros institucijos narių kadencijos 
trukmę, kuri negali būti trumpesnė kaip 
ketveri metai, išskyrus keletą pirmųjų 
narių, skiriamų įsigaliojus šiam 
reglamentui, kurių kadencija gali būti 
trumpesnė, jeigu siekiant išsaugoti 
priežiūros institucijos nepriklausomumą 
nariai turi būti skiriami keliais etapais;

d) priežiūros institucijų narių kadencijos 
trukmę, kuri negali būti trumpesnė kaip 
ketveri metai, išskyrus keletą pirmųjų 
narių, skiriamų įsigaliojus šiam 
reglamentui, kurių kadencija gali būti 
trumpesnė, jeigu siekiant išsaugoti 
priežiūros institucijų nepriklausomumą 
nariai turi būti skiriami keliais etapais;

Or. es

Pakeitimas 2568
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) ar priežiūros institucijos narių kadencija 
gali būti atnaujinama;

e) ar priežiūros institucijų narių kadencija 
gali būti atnaujinama;
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Or. es

Pakeitimas 2569
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) su priežiūros institucijos narių ir 
darbuotojų pareigomis susijusį 
reglamentavimą ir bendruosius 
reikalavimus;

f) su priežiūros institucijų narių ir 
darbuotojų pareigomis susijusį 
reglamentavimą ir bendruosius 
reikalavimus;

Or. es

Pakeitimas 2570
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Jeigu šio reglamento įsigaliojimo 
metu veikia kompetentingos profesinės 
priežiūros įstaigos, vykdančios profesinę 
priežiūrą asmenų, kuriems suteikta 
advokato teisė neatskleisti profesinės 
paslapties arba numatyta prievolė saugoti 
profesinę paslaptį, šios įstaigos gali 
įsteigti asmenų, kurių profesinę priežiūrą 
jos vykdo, duomenų tvarkymo veiklos 
priežiūros instituciją.

Or. en

Pagrindimas

Skirtingos taisyklės turėtų būti taikomos asmenims, kuriems suteikta advokato teisė 
neatskleisti profesinės paslapties, numatyta valstybės reglamentuojama prievolė saugoti 
profesinę paslaptį, įstatymais numatyta slaptumo prievolė vykdant savo veiklą arba panaši 
prievolė neatskleisti asmens duomenų.
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Pakeitimas 2571
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Jeigu šio reglamento įsigaliojimo 
metu veikia kompetentingos profesinės 
priežiūros įstaigos, vykdančios profesinę 
priežiūrą asmenų, kuriems suteikta 
advokato teisė neatskleisti profesinės 
paslapties arba numatyta prievolė saugoti 
profesinę paslaptį, šios įstaigos gali 
įsteigti asmenų, kurių profesinę priežiūrą 
jos vykdo, duomenų tvarkymo veiklos 
priežiūros instituciją.

Or. en

Pakeitimas 2572
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
49 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

49a straipsnis
Taisyklės ir procedūros, pagal kurias 
priežiūros institucijos atlieka savo 
pareigas ir įgaliojimus duomenų subjektų, 
duomenų valdytojų ir duomenų tvarkytojų 
atžvilgiu, turi būti suderintos su EŽTK 
6 straipsnio nuostatomis.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu daugelis valstybių narių neturi raštu parengtų ar pakankamai dokumentuotų 
procedūrų. Kai kuriose valstybėse narėse taikoma tvarka, kuri galbūt pažeidžia EŽTK 
6 straipsnį (Teisė į teisingą procesą).. Tai sukuria teisinį netikrumą ir sudaro sąlygas 
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savavališkiems sprendimams, kurie gali pakenkti duomenų subjektams, valdytojams ir 
tvarkytojams. Paprastai griežtos procedūrinės taisyklės visų pirma taikomos 
nepriklausomoms institucijoms, kurios nėra politiškai atskaitingos.

Pakeitimas 2573
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Seán Kelly, Renate Sommer, Véronique Mathieu 
Houillon, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
49 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

49a straipsnis
Profesinė asmenų, kurie privalo saugoti 

profesinę paslaptį, priežiūra
Jei įsigaliojant šiam reglamentui veikia 
kompetentingos tarnybos, vykdančios 
profesinę asmenų, kurie privalo saugoti 
profesinę paslaptį, priežiūrą, jos gali 
įsteigti priežiūros instituciją.

Or. en

Pakeitimas 2574
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priežiūros institucijos nariai ir darbuotojai 
kadencijos metu ir jai pasibaigus privalo 
laikytis pareigos saugoti su bet kokia 
konfidencialia informacija susijusią 
profesinę paslaptį, kurią jie sužinojo 
eidami savo tarnybines pareigas.

Priežiūros institucijų nariai ir darbuotojai 
kadencijos metu ir jai pasibaigus privalo 
laikytis pareigos saugoti su bet kokia 
konfidencialia informacija susijusią 
profesinę paslaptį, kurią jie sužinojo 
eidami savo tarnybines pareigas.

Or. es
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Pakeitimas 2575
Frank Engel

Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priežiūros institucijos nariai ir darbuotojai
kadencijos metu ir jai pasibaigus privalo 
laikytis pareigos saugoti su bet kokia 
konfidencialia informacija susijusią 
profesinę paslaptį, kurią jie sužinojo 
eidami savo tarnybines pareigas.

Priežiūros institucijos nariams ir 
darbuotojams kadencijos metu ir jai 
pasibaigus taikoma prievolė saugoti, 
vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais 
ir praktika, su bet kokia konfidencialia 
informacija susijusią profesinę paslaptį, 
kurią jie sužinojo eidami savo tarnybines 
pareigas.

Or. en

Pakeitimas 2576
Timothy Kirkhope
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priežiūros institucijos nariai ir darbuotojai 
kadencijos metu ir jai pasibaigus privalo 
laikytis pareigos saugoti su bet kokia 
konfidencialia informacija susijusią 
profesinę paslaptį, kurią jie sužinojo 
eidami savo tarnybines pareigas.

Priežiūros institucijos nariai ir darbuotojai 
kadencijos metu ir jai pasibaigus privalo 
laikytis pareigos saugoti su bet kokia 
konfidencialia informacija susijusią 
profesinę paslaptį, kurią jie sužinojo 
eidami savo tarnybines pareigas, be to, 
vykdyti savo pareigas remdamiesi 
nepriklausomumo ir skaidrumo 
principais, kaip nustatyta šiame 
reglamente. 

Or. en

Pakeitimas 2577
Marie-Christine Vergiat
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Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bet kuris asmuo, informuojantis kontrolės 
instituciją apie faktus, susijusius su 
asmens duomenų tvarkymu, yra atleistas 
nuo galimo profesinės paslapties 
reikalavimo; šis asmuo saugomas nuo bet 
kokio persekiojimo. 

Or. fr

Pagrindimas

Profesinė paslaptis neturėtų trukdyti visų pirma su asmens duomenų tvarkymu susijusiems 
asmenims atskleisti kompetentingoms priežiūros institucijoms neteisingus atvejus, susijusius 
su duomenų tvarkymu, ir jie turi būti saugomi nuo bet kokio galimo persekiojimo. 

Pakeitimas 2578
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena priežiūros institucija savo 
valstybės narės teritorijoje naudojasi pagal 
šį reglamentą jai suteiktais įgaliojimais.

1. Kiekviena priežiūros institucija savo 
valstybės narės teritorijoje naudojasi pagal 
šį reglamentą jai suteiktais įgaliojimais. 
Viešosios valdžios institucijos duomenų 
tvarkymo veiklą prižiūri tik tos valstybės 
narės priežiūros institucija.

Or. en

Pakeitimas 2579
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu asmens duomenys tvarkomi 
duomenų valdytojo arba duomenų 
tvarkytojo buveinei veikiant Sąjungoje ir 
duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas yra įsisteigęs daugiau kaip 
vienoje valstybėje narėje, duomenų 
valdytojo arba duomenų tvarkytojo 
pagrindinės buveinės priežiūros institucija 
yra kompetentinga prižiūrėti duomenų 
valdytojo arba duomenų tvarkytojo 
vykdomą duomenų tvarkymo veiklą visose 
valstybėse narėse, nepažeidžiant šio 
reglamento VII skyriaus nuostatų.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 2580
Frank Engel

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu asmens duomenys tvarkomi 
duomenų valdytojo arba duomenų 
tvarkytojo buveinei veikiant Sąjungoje ir 
duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas yra įsisteigęs daugiau kaip 
vienoje valstybėje narėje, duomenų 
valdytojo arba duomenų tvarkytojo 
pagrindinės buveinės priežiūros institucija 
yra kompetentinga prižiūrėti duomenų 
valdytojo arba duomenų tvarkytojo 
vykdomą duomenų tvarkymo veiklą visose 
valstybėse narėse, nepažeidžiant šio 
reglamento VII skyriaus nuostatų.

2. Jeigu asmens duomenys tvarkomi 
duomenų valdytojo arba duomenų 
tvarkytojo buveinei veikiant Sąjungoje ir 
duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas nustatė pagrindinę buveinę 
pagal 22a straipsnį, duomenų valdytojo 
arba duomenų tvarkytojo pagrindinės 
buveinės priežiūros institucija yra išimtinai
kompetentinga prižiūrėti visą duomenų 
valdytojo arba duomenų tvarkytojo 
vykdomą duomenų tvarkymo veiklą visose 
valstybėse narėse, nepažeidžiant šio 
reglamento VII skyriaus nuostatų.

Or. en
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Pakeitimas 2581
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu asmens duomenys tvarkomi 
duomenų valdytojo arba duomenų 
tvarkytojo buveinei veikiant Sąjungoje ir 
duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas yra įsisteigęs daugiau kaip 
vienoje valstybėje narėje, duomenų 
valdytojo arba duomenų tvarkytojo 
pagrindinės buveinės priežiūros institucija
yra kompetentinga prižiūrėti duomenų 
valdytojo arba duomenų tvarkytojo 
vykdomą duomenų tvarkymo veiklą visose 
valstybėse narėse, nepažeidžiant šio 
reglamento VII skyriaus nuostatų.

2. Jeigu reglamentas taikomas remiantis 
3 straipsnio 1 dalimi, kompetentinga 
priežiūros institucija bus valstybės narės 
ar teritorijos, kurioje įsteigta duomenų 
valdytojo arba duomenų tvarkytojo 
pagrindinė buveinė, kuriai taikomas 
reglamentas, kompetentinga priežiūros 
institucija. Ginčai turėtų būti sprendžiami 
remiantis 58 straipsnyje nurodytu 
nuoseklumo užtikrinimo mechanizmu ir
nepažeidžiant kitų šio reglamento 
VII skyriaus nuostatų.

Or. en

Pakeitimas 2582
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu asmens duomenys tvarkomi 
duomenų valdytojo arba duomenų 
tvarkytojo buveinei veikiant Sąjungoje ir 
duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas yra įsisteigęs daugiau kaip 
vienoje valstybėje narėje, duomenų 
valdytojo arba duomenų tvarkytojo 
pagrindinės buveinės priežiūros institucija 
yra kompetentinga prižiūrėti duomenų 
valdytojo arba duomenų tvarkytojo 
vykdomą duomenų tvarkymo veiklą visose 
valstybėse narėse, nepažeidžiant šio 
reglamento VII skyriaus nuostatų.

2. Jeigu asmens duomenys tvarkomi 
duomenų valdytojo arba duomenų 
tvarkytojo buveinei veikiant Sąjungoje ir 
duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas yra įsisteigęs daugiau kaip 
vienoje valstybėje narėje, duomenų 
valdytojo arba duomenų tvarkytojo 
pagrindinės buveinės priežiūros institucija 
yra kompetentinga prižiūrėti duomenų 
valdytojo arba duomenų tvarkytojo 
vykdomą duomenų tvarkymo veiklą visose 
valstybėse narėse, išskyrus atvejus, 
susijusius su sprendimais, kuriais 
atsakoma į 73 straipsnyje nurodytus 
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skundus, – tuomet koordinuojami 
susijusių priežiūros institucijų veiksmai, 
nepažeidžiant šio reglamento VII skyriaus 
nuostatų.

Or. es

Pakeitimas 2583
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu asmens duomenys tvarkomi 
duomenų valdytojo arba duomenų 
tvarkytojo buveinei veikiant Sąjungoje ir 
duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas yra įsisteigęs daugiau kaip 
vienoje valstybėje narėje, duomenų 
valdytojo arba duomenų tvarkytojo
pagrindinės buveinės priežiūros institucija
yra kompetentinga prižiūrėti duomenų 
valdytojo arba duomenų tvarkytojo 
vykdomą duomenų tvarkymo veiklą visose 
valstybėse narėse, nepažeidžiant šio 
reglamento VII skyriaus nuostatų.

2. Jeigu reglamentas taikomas remiantis 
3 straipsnio 1 dalimi, kompetentinga 
priežiūros institucija bus valstybės narės 
ar teritorijos, kurioje įsteigta duomenų 
valdytojo arba duomenų tvarkytojo 
pagrindinė buveinė, kuriai taikomas 
reglamentas, kompetentinga priežiūros 
institucija. Ginčai turėtų būti sprendžiami 
remiantis 58 straipsnyje nurodytu 
nuoseklumo užtikrinimo mechanizmu ir 
nepažeidžiant kitų šio reglamento 
VII skyriaus nuostatų. Ši nuostata taip pat
taikoma įmonių grupei priklausantiems 
juridiniams asmenims, kai tos įmonės yra 
įsikūrusios daugiau nei vienoje valstybėje 
narėje.

Or. en

Pagrindimas

Perkelta iš ITRE nuomonės su pakeitimais.

Pakeitimas 2584
Carmen Romero López

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu asmens duomenys tvarkomi 
duomenų valdytojo arba duomenų 
tvarkytojo buveinei veikiant Sąjungoje ir 
duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas yra įsisteigęs daugiau kaip 
vienoje valstybėje narėje, duomenų 
valdytojo arba duomenų tvarkytojo 
pagrindinės buveinės priežiūros institucija 
yra kompetentinga prižiūrėti duomenų 
valdytojo arba duomenų tvarkytojo 
vykdomą duomenų tvarkymo veiklą visose 
valstybėse narėse, nepažeidžiant šio 
reglamento VII skyriaus nuostatų.

2. Jeigu asmens duomenys tvarkomi 
duomenų valdytojo arba duomenų 
tvarkytojo buveinei veikiant Sąjungoje ir 
duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas yra įsisteigęs daugiau kaip 
vienoje valstybėje narėje, duomenų 
valdytojo arba duomenų tvarkytojo 
pagrindinės buveinės priežiūros institucija 
yra kompetentinga prižiūrėti duomenų 
valdytojo arba duomenų tvarkytojo 
vykdomą duomenų tvarkymo veiklą visose 
valstybėse narėse, išskyrus atvejus, 
susijusius su sprendimais, kuriais 
atsakoma į 73 straipsnyje nurodytus 
skundus, – tuomet koordinuojami 
susijusių priežiūros institucijų veiksmai, 
nepažeidžiant šio reglamento VII skyriaus 
nuostatų.

Or. es

Pagrindimas

Siūlomas sprendimų priėmimo mechanizmas, kurį priežiūros institucijos taikytų priimdamos 
sprendimus dėl visų klausimų, susijusių su jų valstybės narės piliečių pateiktais skundais. 
Atsižvelgiant į konkrečius atvejus, galės būti vykdomi pagrindinės institucijos koordinuojami 
veiksmai, o nesutarimai bus sprendžiami Europos duomenų apsaugos valdyboje. Visa tai 
siūloma siekiant suteikti galimybę praktiškai taikyti sistemą tais atvejais, kai duomenų 
subjektas pateikia skundą.

Pakeitimas 2585
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu asmens duomenys tvarkomi 
duomenų valdytojo arba duomenų 
tvarkytojo buveinei veikiant Sąjungoje ir 
duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas yra įsisteigęs daugiau kaip 

2. Jeigu asmens duomenys tvarkomi 
duomenų valdytojo arba duomenų 
tvarkytojo buveinei veikiant Sąjungoje ir 
duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas yra įsisteigęs daugiau kaip 
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vienoje valstybėje narėje, duomenų 
valdytojo arba duomenų tvarkytojo 
pagrindinės buveinės priežiūros institucija 
yra kompetentinga prižiūrėti duomenų 
valdytojo arba duomenų tvarkytojo 
vykdomą duomenų tvarkymo veiklą visose 
valstybėse narėse, nepažeidžiant šio 
reglamento VII skyriaus nuostatų.

vienoje valstybėje narėje, duomenų 
valdytojo arba duomenų tvarkytojo 
pagrindinės buveinės priežiūros institucija 
yra kompetentinga prižiūrėti duomenų 
valdytojo arba duomenų tvarkytojo 
vykdomą duomenų tvarkymo veiklą visose 
valstybėse narėse, nepažeidžiant šio 
reglamento VII skyriaus nuostatų. Darbo 
teisės aktų ir kolektyvinių sutarčių 
nuostatos lieka nepakeistos.

Or. en

Pakeitimas 2586
Timothy Kirkhope
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu asmens duomenys tvarkomi 
duomenų valdytojo arba duomenų 
tvarkytojo buveinei veikiant Sąjungoje ir 
duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas yra įsisteigęs daugiau kaip 
vienoje valstybėje narėje, duomenų 
valdytojo arba duomenų tvarkytojo 
pagrindinės buveinės priežiūros institucija
yra kompetentinga prižiūrėti duomenų 
valdytojo arba duomenų tvarkytojo
vykdomą duomenų tvarkymo veiklą visose 
valstybėse narėse, nepažeidžiant šio 
reglamento VII skyriaus nuostatų.

2. Jeigu asmens duomenys tvarkomi 
duomenų valdytojo arba duomenų 
tvarkytojo buveinei veikiant Sąjungoje ir 
duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas yra įsisteigęs daugiau kaip 
vienoje valstybėje narėje, priežiūros 
institucija, pasikonsultavusi su Europos 
duomenų apsaugos valdyba, nusprendžia, 
kuri institucija prižiūrės duomenų 
valdytojų ir duomenų tvarkytojų vykdomą 
duomenų tvarkymo veiklą visose 
valstybėse narėse, nepažeidžiant šio 
reglamento VII skyriaus nuostatų. 

Or. en

Pakeitimas 2587
Monika Hohlmeier

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis straipsnis taikomas tik jei ir kai 
asmens duomenys valstybėse narėse 
tvarkomi vienodai.

Or. de

Pagrindimas

Dėl 51 straipsnyje numatyto kompetencijos sutelkimo reikia paaiškinti, kad jis taikomas tik jei 
duomenys tvarkomi vienodai.

Pakeitimas 2588
Frank Engel

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Atvejais, nurodytais šio reglamento 
3 straipsnio 2 dalyje, ir tada, kai duomenų 
valdytojas yra paskyręs atstovą Sąjungoje 
pagal 25 straipsnį, atstovo buveinės 
priežiūros institucija yra išimtinai 
atsakinga už visos to duomenų valdytojo 
arba jo vardu atliekamos duomenų 
tvarkymo veiklos priežiūrą visose 
valstybėse narėse.

Or. en

Pakeitimas 2589
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Jeigu reglamentas taikomas remiantis 
3 straipsnio 2 dalimi, kompetentinga 
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priežiūros institucija bus valstybės narės 
ar teritorijos, kurioje pagal 25 straipsnį 
duomenų valdytojas paskyrė atstovą 
Sąjungoje, priežiūros institucija.

Or. en

Pakeitimas 2590
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Jeigu reglamentas taikomas remiantis 
3 straipsnio 2 dalimi, kompetentinga 
priežiūros institucija bus valstybės narės 
ar teritorijos, kurioje pagal 25 straipsnį 
duomenų valdytojas paskyrė atstovą 
Sąjungoje, priežiūros institucija.

Or. en

Pagrindimas

Perkelta iš ITRE nuomonės.

Pakeitimas 2591
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Jeigu reglamentas taikomas keliems 
tos pačios įmonių grupės duomenų 
valdytojams ir (arba) duomenų 
tvarkytojams, remiantis 3 straipsnio 1 ir 
2 dalimis, tik viena priežiūros institucija 
bus kompetentinga ir bus nustatoma 
pagal 51 straipsnio 2 dalį.
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Or. en

Pakeitimas 2592
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Jeigu reglamentas taikomas keliems 
tos pačios įmonių grupės duomenų 
valdytojams ir (arba) duomenų 
tvarkytojams, remiantis 3 straipsnio 1 ir 
2 dalimis, tik viena priežiūros institucija 
bus kompetentinga ir bus nustatoma 
pagal 51 straipsnio 2 dalį.

Or. en

Pagrindimas

Perkelta iš ITRE nuomonės.

Pakeitimas 2593
Kinga Gál

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Priežiūros institucija nėra 
kompetentinga prižiūrėti duomenų 
tvarkymo operacijų, kurias atlieka 
teismai, vykdydami teisingumo funkcijas.

Išbraukta.

Or. hu

Pakeitimas 2594
Monika Hohlmeier
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Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Priežiūros institucija nėra kompetentinga 
prižiūrėti duomenų tvarkymo operacijų, 
kurias atlieka teismai, vykdydami 
teisingumo funkcijas.

3. Priežiūros institucija nėra kompetentinga 
prižiūrėti veiklos, kuri priskirta 
nepriklausomai vykdyti teismams. Tai 
taikoma ir duomenų tvarkymo 
operacijoms, kurios buvo paskirtos atlikti, 
patvirtintos arba pripažintos leistinomis 
teismams vykdant nepriklausomą veiklą.

Or. de

Pagrindimas

Pasiūlymo dėl reglamento 51 straipsnio 3 dalyje numatant išimties nuostatą reikia atsižvelgti 
į teismų nepriklausomumą. Dėl šios priežasties ji turi būti taikoma visada tais atvejais, kai 
teismai dalykiniu požiūriu veikia nepriklausomai. Taip yra ne tik pagrindinėje teisminės 
veiklos srityje, bet ir tose srityse, kuriose teismams nustatomos užduotys būtent atsižvelgiant į 
jų nepriklausomą veikimą.

Pakeitimas 2595
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Priežiūros institucija nėra
kompetentinga prižiūrėti duomenų 
tvarkymo operacijų, kurias atlieka teismai, 
vykdydami teisingumo funkcijas.

3. Priežiūros institucija gali būti
kompetentinga prižiūrėti duomenų 
tvarkymo operacijų, kurias atlieka teismai, 
vykdydami teisingumo funkcijas.

Or. en

Pagrindimas

Remiantis Konvencijoje Nr. 108 ir jos papildome protokole pateiktu reikalavimu dėl 
nepriklausomos priežiūros vykdymo, priežiūros institucijos gali būti kompetentingos prižiūrėti 
teismų vykdomą duomenų tvarkymo veiklą. Be to, draudimas priežiūros institucijoms tai 
daryti prieštarauja kelių valstybių narių, kuriose teismo veiklai yra taikoma nepriklausoma 
priežiūra (su tam tikrais pakeitimais), tradicijoms.
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Pakeitimas 2596
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Seán Kelly, Renate Sommer, Véronique Mathieu 
Houillon, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Priežiūros institucija nėra kompetentinga 
prižiūrėti duomenų tvarkymo operacijų, 
kurias atlieka teismai, vykdydami 
teisingumo funkcijas.

3. Priežiūros institucija nėra kompetentinga 
prižiūrėti duomenų tvarkymo operacijų, 
kurias atlieka teismai, vykdydami 
teisingumo funkcijas, taip pat nėra 
kompetentinga prižiūrėti duomenų 
tvarkymo operacijų, kurias atlieka 
duomenų valdytojai, privalantys laikytis 
profesinės paslapties saugojimo prievolės.

Or. en

Pakeitimas 2597
Alexandra Thein

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Priežiūros institucija nėra kompetentinga 
prižiūrėti duomenų tvarkymo operacijų, 
kurias atlieka teismai, vykdydami 
teisingumo funkcijas.

3. Priežiūros institucija nėra kompetentinga 
prižiūrėti duomenų tvarkymo operacijų, 
kurias atlieka teismai, vykdydami 
teisingumo funkcijas, arba notarai, 
vykdydami savo tarnybines pareigas.

Or. en

Pagrindimas

Kaip pirmiau nurodyta 99 konstatuojamojoje dalyje, teisėjo nepriklausomumas apima ir 
prevencinio teisingumo sritį. Dauguma valstybių narių perkėlė teisėjų prevencinio teisingumo 
kompetencijos dalį notarams, kaip nepriklausomoms viešosios valdžios įstaigoms. Dėl šios 
priežasties, siekiant apsaugoti notaro nepriklausomybę, notarų vykdomos asmens duomenų 
tvarkymo veiklos priežiūra neturėtų būti priežiūros institucijos kompetencija.
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Pakeitimas 2598
Sarah Ludford

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Priežiūros institucija nėra kompetentinga 
prižiūrėti duomenų tvarkymo operacijų, 
kurias atlieka teismai, vykdydami 
teisingumo funkcijas.

3. Priežiūros institucija nėra kompetentinga 
prižiūrėti duomenų tvarkymo operacijų:

(a) kurias atlieka teisėjas; arba
(b) kurias atlieka asmuo, veikiantis teisėjo 
nurodymu arba teisėjo vardu; arba
(c) kurios atliekamos vykdant teismines 
funkcijas, įskaitant teisėjų skyrimo, 
nuobaudų, administravimo ir vadovavimo 
funkcijas.

Or. en

Pakeitimas 2599
Frank Engel

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Pagal 5 dalį kiekviena priežiūros 
institucija gauna ir perduoda 
kompetentingai priežiūros institucijai, 
kaip apibrėžta šio straipsnio 2 dalyje, bet 
kokį prašymą, perduotą jai duomenų 
subjekto, kuris gyvena toje valstybėje 
narėje ir kurio duomenys yra tvarkomi 
arba gali būti tvarkomi duomenų 
valdytojo arba duomenų tvarkytojo, kurie 
yra įsisteigę kitoje valstybėje narėje. 
Kompetentinga priežiūros institucija 
informuoja duomenų subjekto priežiūros 
instituciją ir bendradarbiauja su ja pagal 



AM\929519LT.doc 139/147 PE506.169v02-00

LT

55 straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 2600
Timothy Kirkhope
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) stebi, kaip taikomas šis reglamentas, ir 
užtikrina, kad jis būtų taikomas;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 2601
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) nagrinėja skundus, kuriuos pagal 73 
straipsnį pateikė bet kuris duomenų 
subjektas arba tam subjektui atstovaujanti 
asociacija, tinkamai tiria skundą ir per 
pagrįstą laikotarpį informuoja duomenų 
subjektą arba asociaciją apie skundo tyrimo 
eigą ir rezultatą, visų pirma tais atvejais, 
kai būtina tęsti tyrimą arba derinti su kita 
priežiūros institucija;

(b) nagrinėja skundus, kuriuos pateikė bet 
kuris duomenų subjektas, tinkamai tiria 
skundą ir per pagrįstą laikotarpį informuoja 
duomenų subjektą arba asociaciją apie 
skundo tyrimo eigą ir rezultatą, visų pirma 
tais atvejais, kai būtina tęsti tyrimą arba 
derinti su kita priežiūros institucija;

Or. en

Pagrindimas

Duomenų apsauga yra asmens pagrindinė teisė, kuri negali būti perduodama.
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Pakeitimas 2602
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) atlieka tyrimus savo iniciatyva arba 
pagal skundą, arba kitos priežiūros 
institucijos prašymu ir per pagrįstą 
laikotarpį informuoja atitinkamą duomenų 
subjektą apie tyrimo rezultatą, jei duomenų 
subjektas skundą pateikė tai priežiūros 
institucijai;

(d) atlieka tyrimus savo iniciatyva arba 
pagal skundą, arba pagal konkrečią ir 
dokumentais pagrįstą informaciją, 
susijusią neteisėtu duomenų tvarkymu, 
arba kitos priežiūros institucijos prašymu ir 
per pagrįstą laikotarpį informuoja 
atitinkamą duomenų subjektą apie tyrimo 
rezultatą, jei duomenų subjektas skundą 
pateikė tai priežiūros institucijai;

Or. en

Pagrindimas

Priežiūros institucijoms suteikiami aiškūs įgaliojimai atlikti tyrimus remiantis apie 
pažeidimus pranešusių asmenų pranešimais (o ne duomenų subjektų skundais).

Pakeitimas 2603
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) atlieka tyrimus savo iniciatyva arba
pagal skundą, arba kitos priežiūros 
institucijos prašymu ir per pagrįstą 
laikotarpį informuoja atitinkamą duomenų 
subjektą apie tyrimo rezultatą, jei duomenų 
subjektas skundą pateikė tai priežiūros 
institucijai;

d) atlieka tyrimus savo iniciatyva pagal 
skundą, kitos priežiūros institucijos 
prašymu ar pateikus skundą policijai ir 
per pagrįstą laikotarpį informuoja 
atitinkamą duomenų subjektą apie tyrimo 
rezultatą, jei duomenų subjektas skundą 
pateikė tai priežiūros institucijai;

Or. es
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Pakeitimas 2604
Carmen Romero López

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) atlieka tyrimus savo iniciatyva arba 
pagal skundą, arba kitos priežiūros 
institucijos prašymu ir per pagrįstą 
laikotarpį informuoja atitinkamą duomenų 
subjektą apie tyrimo rezultatą, jei duomenų 
subjektas skundą pateikė tai priežiūros 
institucijai;

d) atlieka tyrimus savo iniciatyva arba 
pagal skundą, arba kitos priežiūros 
institucijos prašymu, arba gavusi 
informacijos apie neteisėtą asmens 
duomenų tvarkymą ir per pagrįstą 
laikotarpį informuoja atitinkamą duomenų 
subjektą apie tyrimo rezultatą, jei duomenų 
subjektas skundą pateikė tai priežiūros 
institucijai;

Or. es

Pagrindimas

Į priežiūros institucijos funkcijas įtraukiamas tyrimas ne tik pagal duomenų subjektų, bet ir 
pagal informacijos pateikėjų skundus.

Pakeitimas 2605
Timothy Kirkhope
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) konsultuoja valstybės narės institucijas 
ir įstaigas dėl teisinių ir administracinių 
priemonių, susijusių su fizinių asmenų 
teisių ir laisvių apsauga tvarkant asmens 
duomenis;

(f) konsultuoja valstybės narės institucijas 
ir įstaigas dėl teisinių ir administracinių 
priemonių, kurios susijusios su fizinių 
asmenų teisių ir laisvių apsauga tvarkant 
asmens duomenis;

Or. en

Pakeitimas 2606
Louis Michel
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Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fa) nusprendžia, kokiais atvejais turi būti 
atliktas poveikio duomenų subjekto 
privatumui vertinimas, kaip nurodyta 
33 straipsnyje, ypač kai ji konsultavosi su 
valstybių narių institucijomis ir įstaigomis 
dėl teisinių ir administracinių priemonių, 
susijusių su asmenų teisių ir laisvių 
apsauga tvarkant asmens duomenis;

Or. en

Pakeitimas 2607
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

. (fa) tvarko viešą visų iš duomenų 
valdytojų ar duomenų tvarkytojų gautų 
išankstinių pranešimų dėl numatomos 
duomenų tvarkymo veiklos pagal 6 
straipsnio 1c dalį registrą.

Or. en

Pakeitimas 2608
Sarah Ludford

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 1 dalies j a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ja) pateikia duomenų valdytojams ir 
duomenų tvarkytojams, kurie yra labai 
mažos bei mažos ir vidutinės įmonės, 
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išsamų sąrašą, kuriame nurodomi jų 
įpareigojimai ir atsakomybė pagal šį 
reglamentą.

Or. en

Pagrindimas

MVĮ neturi išteklių savarankiškai susipažinti su visomis atitinkamomis naujų teisės aktų 
nuostatomis. Siekiant išvengti netyčinio nesilaikymo, duomenų apsaugos institucija (DAI) 
turėtų pateikti atitikties kontrolinius sąrašus.

Pakeitimas 2609
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 1 dalies j a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ja) koordinuoja sertifikavimo politiką 
teritorijoje, už kurią yra atsakinga, pagal 
39 straipsnio nuostatas.

Or. es

Pakeitimas 2610
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekviena priežiūros institucija didina 
visuomenės informuotumą apie su asmens 
duomenų tvarkymu susijusią riziką, 
taisykles, apsaugos priemones ir teises. 
Veiklai, konkrečiai susijusiai su vaikais, 
skiriamas ypatingas dėmesys.

2. Kiekviena priežiūros institucija didina 
visuomenės informuotumą apie su asmens 
duomenų tvarkymu susijusią riziką, 
taisykles, apsaugos priemones ir teises, taip 
pat imasi atitinkamų asmenų apsaugos 
priemonių. Veiklai, konkrečiai susijusiai 
su vaikais, skiriamas ypatingas dėmesys.

Or. en



PE506.169v02-00 144/147 AM\929519LT.doc

LT

Pagrindimas

Duomenų saugumas yra esminė duomenų apsaugos dalis, todėl galima pagrįstai įtraukti šią 
straipsnio dalį.

Pakeitimas 2611
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekviena priežiūros institucija didina 
visuomenės informuotumą apie su asmens 
duomenų tvarkymu susijusią riziką, 
taisykles, apsaugos priemones ir teises. 
Veiklai, konkrečiai susijusiai su vaikais, 
skiriamas ypatingas dėmesys.

2. Kiekviena priežiūros institucija didina 
visuomenės informuotumą apie su asmens 
duomenų tvarkymu susijusią riziką, 
taisykles, apsaugos priemones ir teises, taip 
pat imasi atitinkamų asmenų apsaugos 
priemonių. Veiklai, konkrečiai susijusiai 
su vaikais, skiriamas ypatingas dėmesys.

Or. en

Pagrindimas

Kaip siūloma 2012 m. surengtos Vokietijos duomenų apsaugos institucijų konferencijos 
rezoliucijoje.

Pakeitimas 2612
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Kiekviena priežiūros institucija kartu 
su Europos duomenų apsaugos valdyba 
skatina duomenų valdytojų ir duomenų 
tvarkytojų informuotumą apie riziką, 
taisykles, apsaugos priemones ir teises, 
susijusias su asmens duomenų tvarkymu.. 
Tam vedamas sankcijų ir pažeidimų 
registras. Į registrą turėtų būti įtraukiami 
kuo išsamesni duomenys apie visus 
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perspėjimus ir sankcijas ir informacija 
apie pažeidimų ištaisymą.

Or. en

Pagrindimas

Tokiu būdu užtikrinamas duomenų valdytojų ir duomenų tvarkytojų informuotumas ir 
vienodas taisyklių taikymas ES.

Pakeitimas 2613
Jan Mulder

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Priežiūros institucija neatskleidžia jai 
pateiktos informacijos, jei toks 
atskleidimas galėtų turėti neigiamą 
poveikį kitų asmenų, įskaitant duomenų 
valdytoją arba duomenų tvarkytoją, 
teisėms ir laisvėms. Tai taikoma visų 
pirma:
(a) informacijai, susijusiai su duomenų 
valdytojo arba duomenų tvarkytojo 
ekonominiais interesais ir komercinėmis 
paslaptimis;
(b) saugumo priemonėmis, kurių imtasi 
pagal 30 straipsnį; taip pat 
(c) informacijai, kuri Sąjungos ar 
valstybės narės teisės aktuose nurodyta 
kaip konfidenciali.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti, kad priežiūros institucijai atskleista informacija būtų 
laikoma konfidencialia.
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Pakeitimas 2614
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Priežiūros institucija duomenų subjekto 
prašymu jam pataria naudojimosi savo 
teisėmis, nustatytomis šiame reglamente, 
klausimais ir prireikus šiuo tikslu 
bendradarbiauja su priežiūros 
institucijomis kitose valstybėse narėse.

3. Kompetentinga priežiūros institucija 
duomenų subjekto prašymu jam pataria 
naudojimosi savo teisėmis, nustatytomis 
šiame reglamente, klausimais ir prireikus 
šiuo tikslu bendradarbiauja su priežiūros 
institucijomis kitose valstybėse narėse.

Or. en

Pakeitimas 2615
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Priežiūros institucija duomenų subjekto 
prašymu jam pataria naudojimosi savo 
teisėmis, nustatytomis šiame reglamente, 
klausimais ir prireikus šiuo tikslu 
bendradarbiauja su priežiūros 
institucijomis kitose valstybėse narėse.

3. Kompetentinga priežiūros institucija 
duomenų subjekto prašymu jam pataria 
naudojimosi savo teisėmis, nustatytomis 
šiame reglamente, klausimais ir prireikus 
šiuo tikslu bendradarbiauja su priežiūros 
institucijomis kitose valstybėse narėse.

Or. en

Pagrindimas

Perkelta iš ITRE nuomonės.

Pakeitimas 2616
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 6 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Jeigu prašymai yra akivaizdžiai 
neproporcingi, visų pirma dėl jų 
pasikartojančio turinio, priežiūros 
institucija gali imti mokestį arba nesiimti
duomenų subjekto prašomų veiksmų. 
Priežiūros institucijai tenka pareiga įrodyti, 
kad prašymas yra akivaizdžiai 
neproporcingas.

6. Jeigu prašymai yra akivaizdžiai 
neproporcingi, visų pirma dėl jų 
pasikartojančio turinio, priežiūros 
institucija gali imti mokestį dėl duomenų 
subjekto prašomų veiksmų. Tokio 
mokesčio dydis neturi viršyti išlaidų 
prašomiems imtis veiksmams. Priežiūros 
institucijai tenka pareiga įrodyti, kad 
prašymas yra akivaizdžiai neproporcingas.

Or. en

Pakeitimas 2617
Timothy Kirkhope
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Jeigu prašymai yra akivaizdžiai 
neproporcingi, visų pirma dėl jų 
pasikartojančio turinio, priežiūros 
institucija gali imti mokestį arba nesiimti 
duomenų subjekto prašomų veiksmų. 
Priežiūros institucijai tenka pareiga 
įrodyti, kad prašymas yra akivaizdžiai 
neproporcingas.

6. Jeigu prašymai yra akivaizdžiai 
neproporcingi, visų pirma dėl jų 
pasikartojančio turinio, priežiūros 
institucija gali imti mokestį arba nesiimti 
duomenų subjekto prašomų veiksmų. 
Priežiūros institucija pareikalavus įrodo, 
kad prašymas yra akivaizdžiai 
neproporcingas.

Or. en


