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Grozījums Nr. 2351
Alexander Alvaro

Regulas priekšlikums
39. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis un Komisija mudina, jo 
īpaši Eiropas līmenī, izveidot datu 
aizsardzības sertifikācijas mehānismus un 
datu aizsardzības zīmogus un 
marķējumus, kas ļautu datu subjektam 
ātri novērtēt pārziņu un apstrādātāju 
nodrošināto datu aizsardzības līmeni. 
Datu aizsardzības sertifikācijas 
mehānismi veicina šīs regulas pareizu 
piemērošanu, ņemot vērā dažādu nozaru
un dažādu datu apstrādes darbību īpašās 
iezīmes.

1. Jebkurš datu pārzinis vai apstrādātājs 
var pieprasīt jebkurai Savienības 
uzraudzības iestādei par maksu, ko 
noteikusi šāda iestāde, apliecināt, ka 
personas datu apstrāde notiek saskaņā ar 
šo regulu, ņemot vērā dažādu nozaru 
īpašās iezīmes, kā arī datu apstrādes 
darbību kontekstus un ar tām saistītos 
riskus.

Or. en

Pamatojums

Eiropas datu aizsardzības zīmogam būtu jāveicina datu subjektu uzticība un juridiskā 
noteiktība datu pārziņiem, kā arī vienlaikus jāeksportē Eiropas datu aizsardzības standarti, 
ļaujot ārpuskopienas uzņēmumiem vieglāk iekļūt Eiropas tirgos, ja tie ir sertificēti.

Grozījums Nr. 2352
Axel Voss

Regulas priekšlikums
39. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis un Komisija mudina, jo 
īpaši Eiropas līmenī, izveidot datu 
aizsardzības sertifikācijas mehānismus un 
datu aizsardzības zīmogus un marķējumus, 
kas ļautu datu subjektam ātri novērtēt 
pārziņu un apstrādātāju nodrošināto datu 
aizsardzības līmeni. Datu aizsardzības 
sertifikācijas mehānismi veicina šīs regulas 

1. Dalībvalstis un Komisija mudina, jo 
īpaši Eiropas līmenī, izveidot datu 
aizsardzības sertifikācijas mehānismus un 
datu aizsardzības zīmogus un marķējumus, 
kas ļautu datu subjektam ātri novērtēt 
pārziņu un apstrādātāju nodrošināto datu 
aizsardzības līmeni. Datu aizsardzības 
sertifikācijas mehānismi veicina šīs regulas 
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pareizu piemērošanu, ņemot vērā dažādu 
nozaru un dažādu datu apstrādes darbību 
īpašās iezīmes.

pareizu piemērošanu, ņemot vērā dažādu 
nozaru un dažādu datu apstrādes darbību 
īpašās iezīmes.

Atbildība par attiecīgo sertifikācijas 
veikšanu ir jānodod neatkarīgam un 
kvalificētam revidentam. Šāds revidents:
a) ir ticis akreditēts un šo akreditāciju ir 
veikusi uzraudzības iestāde, un
b) ir atbildīgs par attiecīgā privātuma 
sertifikāta piešķiršanas procesu, kā arī
c) ir atbildīgs par sekām, kas izriet no 
datu aizsardzības sertifikāta neatbilstīgas 
piešķiršanas.

Or. en

Grozījums Nr. 2353
Monika Hohlmeier

Regulas priekšlikums
39. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis un Komisija mudina, jo 
īpaši Eiropas līmenī, izveidot datu 
aizsardzības sertifikācijas mehānismus un
datu aizsardzības zīmogus un marķējumus, 
kas ļautu datu subjektam ātri novērtēt 
pārziņu un apstrādātāju nodrošināto datu 
aizsardzības līmeni. Datu aizsardzības
sertifikācijas mehānismi veicina šīs 
regulas pareizu piemērošanu, ņemot vērā 
dažādu nozaru un dažādu datu apstrādes 
darbību īpašās iezīmes.

1. Lai uzlabotu datu aizsardzību un 
apstrādes drošību, dalībvalstis, Komisija
un uzraudzības iestādes sadarbojas ar 
datu pārziņiem, datu apstrādātājiem un 
citām ieinteresētajām personām, jo īpaši 
Eiropas līmenī, nolūkā izveidot datu 
aizsardzības procedūras, lai izstrādātu, 
īstenotu un turpinātu attīstīt datu 
aizsardzības stratēģijas un lai novērtētu 
un apstiprinātu tās, piešķirot datu 
aizsardzības zīmogus un marķējumus
procedūrām un produktiem, kas ļautu datu 
subjektam ātri novērtēt ražotāju, pārziņu 
un apstrādātāju nodrošināto datu 
aizsardzības līmeni. Datu aizsardzības
procedūrām jābūt brīvprātīgām un 
pārredzamām, kā arī tās jāveic regulāri, 
un tas jādara kvalificētām personām, kas 
neatrodas interešu konfliktos, un 
procedūrām ir jāveicina šīs regulas un 
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citu noteikumu par datu aizsardzību 
pareiza piemērošana, ņemot vērā dažādu 
nozaru un dažādu datu apstrādes darbību 
īpašās iezīmes.

Or. de

Grozījums Nr. 2354
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
39. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis un Komisija mudina, jo 
īpaši Eiropas līmenī, izveidot datu 
aizsardzības sertifikācijas mehānismus un 
datu aizsardzības zīmogus un marķējumus, 
kas ļautu datu subjektam ātri novērtēt 
pārziņu un apstrādātāju nodrošināto datu 
aizsardzības līmeni. Datu aizsardzības 
sertifikācijas mehānismi veicina šīs regulas 
pareizu piemērošanu, ņemot vērā dažādu 
nozaru un dažādu datu apstrādes darbību 
īpašās iezīmes.

1. Dalībvalstis un Komisija sadarbojas ar 
datu pārziņiem, apstrādātājiem un citām 
ieinteresētajām personām, lai mudinātu, 
jo īpaši Eiropas līmenī, izveidot datu 
aizsardzības sertifikācijas mehānismus un 
datu aizsardzības zīmogus un marķējumus, 
kas ļautu datu subjektam ātri novērtēt 
pārziņu un apstrādātāju nodrošināto datu 
aizsardzības līmeni. Datu aizsardzības 
sertifikācijas mehānismi veicina šīs regulas 
pareizu piemērošanu, ņemot vērā dažādu 
nozaru un dažādu datu apstrādes darbību 
īpašās iezīmes.

Or. en

Grozījums Nr. 2355
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Regulas priekšlikums
39. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis un Komisija mudina, jo 
īpaši Eiropas līmenī, izveidot datu 
aizsardzības sertifikācijas mehānismus un 
datu aizsardzības zīmogus un marķējumus, 
kas ļautu datu subjektam ātri novērtēt 

1. Dalībvalstis un Komisija mudina, jo 
īpaši Eiropas līmenī, izstrādāt datu 
aizsardzības sertifikācijas politikas 
nostādnes un datu aizsardzības zīmogus un 
marķējumus, kas ļautu datu subjektam ātri 
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pārziņu un apstrādātāju nodrošināto datu 
aizsardzības līmeni. Datu aizsardzības 
sertifikācijas mehānismi veicina šīs 
regulas pareizu piemērošanu, ņemot vērā 
dažādu nozaru un dažādu datu apstrādes 
darbību īpašās iezīmes.

novērtēt pārziņu un apstrādātāju 
nodrošināto datu aizsardzības līmeni. Datu 
aizsardzības sertifikācijas politikas 
nostādnes veicina šīs regulas pareizu 
piemērošanu, kā arī šajā regulā noteikto 
darbību un ieguvumu panākšanu, ņemot 
vērā dažādu nozaru un dažādu datu 
apstrādes darbību īpašās iezīmes.

Savienības līmenī sertifikācijas politikas 
nostādnes izstrādā Eiropas Datu 
aizsardzības kolēģija, līdzdarbojoties 
citām ieinteresētajām personām, un 
oficiāli apstiprina Komisija. Šajās 
politikas nostādnēs uzmanību koncentrē 
ne tikai uz iestādēm, bet jo īpaši uz 
attiecīgās nozares uzņēmumiem.
Lai sertifikācijas politikas nostādnes 
varētu kļūt par efektīvu instrumentu, tajās 
ir jāizklāsta dažādu darbības nozaru 
uzņēmumu īpašās vajadzības, jo īpaši 
ņemot vērā mikrouzņēmumu, mazo un 
vidējo uzņēmumu vajadzības, kā arī šo 
uzņēmumu būtisko nepieciešamību
ierobežot izmaksas. Sekas, kas rodas 
sertifikātu iegūšanas, atjaunošanas un 
nozaudēšanas gadījumā, ir izklāstītas visā 
šīs regulas tekstā.

Or. es

Grozījums Nr. 2356
Dimitrios Droutsas

Regulas priekšlikums
39. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis un Komisija mudina, jo 
īpaši Eiropas līmenī, izveidot datu 
aizsardzības sertifikācijas mehānismus un 
datu aizsardzības zīmogus un 
marķējumus, kas ļautu datu subjektam 
ātri novērtēt pārziņu un apstrādātāju 
nodrošināto datu aizsardzības līmeni. 

1. Jebkurš datu pārzinis vai apstrādātājs 
var pieprasīt jebkurai Savienības 
uzraudzības iestādei par noteiktu maksu 
apliecināt, ka personas datu apstrāde 
notiek saskaņā ar šo regulu, ņemot vērā 
dažādu nozaru īpašās iezīmes, kā arī datu 
apstrādes darbību kontekstus un ar tām 
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Datu aizsardzības sertifikācijas 
mehānismi veicina šīs regulas pareizu 
piemērošanu, ņemot vērā dažādu nozaru
un dažādu datu apstrādes darbību īpašās 
iezīmes.

saistītos riskus.

Or. en

Grozījums Nr. 2357
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
39. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis un Komisija mudina, jo 
īpaši Eiropas līmenī, izveidot datu 
aizsardzības sertifikācijas mehānismus un
datu aizsardzības zīmogus un 
marķējumus, kas ļautu datu subjektam
ātri novērtēt pārziņu un apstrādātāju 
nodrošināto datu aizsardzības līmeni. 
Datu aizsardzības sertifikācijas 
mehānismi veicina šīs regulas pareizu 
piemērošanu, ņemot vērā dažādu nozaru 
un dažādu datu apstrādes darbību īpašās 
iezīmes.

1. Datu pārzinis un apstrādātājs 
reģistrējas akreditētas kontroles 
struktūras sertifikācijas sistēmā gadījumā, 
ja:

a) uzņēmums gadā apstrādā personas 
datus, kas attiecas uz mazāk kā 500 datu 
subjektiem, vai apstrādā īpašas personas 
datu kategorijas, kā minēts 9. panta 
1. punktā, vai
b) datu pārziņa vai apstrādātāja 
pamatdarbības veido apstrādes darbības, 
kam saskaņā ar to būtību, darbības jomu 
un/vai mērķiem ir vajadzīga datu subjektu 
regulāra un sistemātiska uzraudzība.
Citiem datu pārziņiem un apstrādātājiem, 
kā arī produktiem un pakalpojumiem var 
veikt līdzvērtīgu sertifikāciju.

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

2. Datu pārzinim un apstrādātājam ir 
jāveic sertifikācija pirms personas datu 
pirmā apstrādes gadījuma vai brīdī, kad 
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prasības attiecībā uz datu aizsardzības 
sertifikācijas mehānismiem, kas minēti 
1. punktā, ietverot to piešķiršanas un 
atsaukšanas nosacījumus un prasības to 
atzīšanai Savienībā un trešās valstīs.

tam pirmo reizi piemēro 1. punktu, un 
sertifikācija pēc tam ir atkārtoti jāatjauno 
vismaz reizi gadā. Datu pārzinim un 
apstrādātājam ir jāinformē datu subjekti 
par sertifikāciju.

3. Komisija var noteikt tehniskos 
standartus sertifikācijas mehānismiem un 
datu aizsardzības zīmogiem un 
marķējumiem un var noteikt mehānismus 
sertifikācijas mehānismu un datu 
aizsardzības zīmogu un marķējumu 
veicināšanai un atzīšanai. Šos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes 
procedūru, kas minēta 87. panta 
2. punktā.

3. Sertifikāti ir jāiegūst akreditētai 
kontroles struktūrai datu pārziņa, 
apstrādātāja, ražotāja vai piegādātāja 
galvenajā reģistrācijas vietā vai 
dalībvalstī, kurā reģistrēts pārstāvis.

3.a Kontroles struktūrai ir pilnvaras veikt 
izmeklēšanu, lai no reģistrētā datu 
pārziņa vai apstrādātāja saņemtu:
a) piekļuvi visiem personas datiem un 
visai informācijai, kas vajadzīga tās 
pienākumu veikšanai;
b) pilnīgu piekļuvi jebkādām tā telpām, 
tostarp arī datu apstrādes aprīkojumam 
un līdzekļiem.
3.b Sertifikātiem ir saprātīgu iespēju 
robežās jānodrošina, ka datu pārzinis, 
apstrādātājs, pakalpojums vai produkts 
atbilst visiem šīs regulas aspektiem. Datu 
pārziņa vai apstrādātāja izmantoto 
produktu, pakalpojumu vai apstrādātāju 
nedrīkst ņemt vērā sertifikācijas procesā, 
ja tam jau ir derīgs sertifikāts.
3.c Kompetentā iestāde vai kontroles 
struktūra var sertifikātus atzīt par 
nederīgiem, ja tiek konstatēts, ka datu 
pārzinis, apstrādātājs, produkts vai 
pakalpojums neatbilst šai regulai.
3.d Kontroles struktūrai ir elektroniski 
jāinformē kompetentā uzraudzības iestāde 
par iegūtajiem un anulētajiem 
sertifikātiem. Tai ir arī uzraudzības 
iestāde jāinformē par šīs regulas 
iespējamu pārkāpumu, ko tā ir 
konstatējusi sertifikācijas procedūras 
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laikā.
3.e Komisija ir pilnvarota pieņemt tādus 
deleģētos aktus pēc apspriešanās ar 
Eiropas Datu aizsardzības kolēģiju un 
saskaņā ar 86. pantu, kuros nosaka 
precīzu regularitāti, kontroles procedūras 
un kontroles procedūru saturu, ņemot 
vērā apstrādes darbību, datu pārziņu, 
apstrādātāju, produktu un pakalpojumu 
dažādos radītos riskus, kā arī kuros 
nosaka sertifikātos norādāmos datus.

Or. en

Grozījums Nr. 2358
Sarah Ludford

Regulas priekšlikums
39. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis un Komisija mudina, jo 
īpaši Eiropas līmenī, izveidot datu 
aizsardzības sertifikācijas mehānismus un 
datu aizsardzības zīmogus un marķējumus, 
kas ļautu datu subjektam ātri novērtēt 
pārziņu un apstrādātāju nodrošināto datu 
aizsardzības līmeni. Datu aizsardzības 
sertifikācijas mehānismi veicina šīs regulas 
pareizu piemērošanu, ņemot vērā dažādu 
nozaru un dažādu datu apstrādes darbību 
īpašās iezīmes.

1. Dalībvalstis, profesionālas struktūras
un Komisija mudina, jo īpaši Eiropas 
līmenī, izveidot datu aizsardzības 
sertifikācijas mehānismus un datu 
aizsardzības zīmogus un marķējumus, kas 
ļautu datu subjektam ātri novērtēt pārziņu 
un apstrādātāju nodrošināto datu 
aizsardzības līmeni. Datu aizsardzības 
sertifikācijas mehānismi veicina šīs regulas 
pareizu piemērošanu, ņemot vērā dažādu 
nozaru un dažādu datu apstrādes darbību 
īpašās iezīmes.

Or. en

Pamatojums

Zīmogu, marķējumu un citu sertifikācijas mehānismu izstrāde būtu jāvada nozarei, un 
vajadzības gadījumā tai būtu jāpiemēro uzraudzības iestādes uzraudzība.

Grozījums Nr. 2359
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Regulas priekšlikums
39. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Datu aizsardzības sertifikācijas 
mehānismi ir brīvprātīgi, cenā pieejami 
un iegūstami procesā, kas ir pārredzams 
un nav pārmērīgi apgrūtinošs. Šie 
mehānismi ir arī tehnoloģiju ziņā neitrāli, 
tos iespējams piemērot pasaules līmenī, kā 
arī veicina šīs regulas pareizu 
piemērošanu, ņemot vērā dažādu nozaru 
raksturīgās iezīmes un dažādās apstrādes 
darbības.

Or. en

Grozījums Nr. 2360
Alexander Alvaro, Dimitrios Droutsas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Šīs sertifikācijas procedūras laikā 
uzraudzības iestāde var pieprasīt 
specializētām trešām personām veikt datu 
pārziņa vai apstrādātāja revīziju iestādes 
uzdevumā. Galīgo sertifikāciju nodrošina 
uzraudzības iestāde.

Or. en

Grozījums Nr. 2361
Dimitrios Droutsas

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

1.a Uzraudzības iestādes savstarpēji 
sadarbojas saskaņā ar 46. un 57. pantu. 
Šajā saistībā uzraudzības iestādes datu 
pārziņiem un apstrādātājiem, kas atbilst 
šai regulai, piešķir standartizēto datu 
aizsardzības marķējumu — Eiropas datu 
aizsardzības zīmogu.

Or. en

Grozījums Nr. 2362
Alexander Alvaro

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Uzraudzības iestādes savstarpēji 
sadarbojas saskaņā ar 46. un 57. pantu, 
lai saskaņotu datu aizsardzības 
sertifikācijas mehānismu līmeni 
Savienībā. Šajā saistībā uzraudzības 
iestādes datu pārziņiem un 
apstrādātājiem, kas atbilst šai regulai, 
piešķir standartizēto datu aizsardzības 
marķējumu — Eiropas datu aizsardzības 
zīmogu.

Or. en

Grozījums Nr. 2363
Alexander Alvaro, Dimitrios Droutsas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.c Eiropas datu aizsardzības zīmogs ir 
derīgs tik ilgi, kamēr sertificētā datu 
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pārziņa vai apstrādātāja datu aizsardzības 
līmenis pilnībā atbilst šai regulai.

Or. en

Grozījums Nr. 2364
Alexander Alvaro, Dimitrios Droutsas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.d Neatkarīgi no 1.c punkta Eiropas datu 
aizsardzības zīmogs ir derīgs ne ilgāk kā 
piecus gadus.

Or. en

Grozījums Nr. 2365
Monika Hohlmeier

Regulas priekšlikums
39. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisijai piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt kritērijus un 
prasības attiecībā uz datu aizsardzības 
sertifikācijas mehānismiem, kas minēti 
1. punktā, ietverot to piešķiršanas un 
atsaukšanas nosacījumus un prasības to 
atzīšanai Savienībā un trešās valstīs.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 2366
Sarah Ludford
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Regulas priekšlikums
39. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisijai piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt kritērijus un 
prasības attiecībā uz datu aizsardzības 
sertifikācijas mehānismiem, kas minēti 
1. punktā, ietverot to piešķiršanas un 
atsaukšanas nosacījumus un prasības to 
atzīšanai Savienībā un trešās valstīs.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Uzsvaram jābūt uz nozares un uzraudzības iestāžu virzītiem risinājumiem, pamatojoties uz 
praktiskām zināšanām.

Grozījums Nr. 2367
Axel Voss

Regulas priekšlikums
39. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisijai piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt kritērijus un prasības 
attiecībā uz datu aizsardzības sertifikācijas 
mehānismiem, kas minēti 1. punktā, 
ietverot to piešķiršanas un atsaukšanas 
nosacījumus un prasības to atzīšanai 
Savienībā un trešās valstīs.

2. Komisijai piešķir tiesības pēc 
apspriešanās ar ieinteresētajām personām 
(Eiropas Datu aizsardzības kolēģija, valsts 
datu aizsardzības iestādes, nozare un 
nevalstiskās organizācijas) pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt kritērijus un prasības 
attiecībā uz datu aizsardzības sertifikācijas 
mehānismiem, kas minēti 1. punktā, 
ietverot to piešķiršanas un atsaukšanas 
nosacījumus un prasības to atzīšanai 
Savienībā un trešās valstīs.

Tāpat Komisija ir pilnvarota pēc 
apspriešanās ar ieinteresētajām personām 
(Eiropas Datu aizsardzības kolēģija, valsts 
datu aizsardzības iestādes, nozare un 
nevalstiskās organizācijas) pieņemt 
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deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu, 
sīkāk nosakot revidentu akreditācijas 
prasības.

Or. en

Grozījums Nr. 2368
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
39. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisijai piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt kritērijus un prasības 
attiecībā uz datu aizsardzības sertifikācijas 
mehānismiem, kas minēti 1. punktā, 
ietverot to piešķiršanas un atsaukšanas 
nosacījumus un prasības to atzīšanai 
Savienībā un trešās valstīs.

2. Komisijai piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt kritērijus un prasības 
attiecībā uz datu aizsardzības sertifikācijas 
mehānismiem, kas minēti 1. punktā, 
ietverot to piešķiršanas un atsaukšanas 
nosacījumus un prasības to atzīšanai 
Savienībā un trešās valstīs, ar nosacījumu, 
ka šādi pasākumi ir tehnoloģiju ziņā 
neitrāli.

Or. en

Grozījums Nr. 2369
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Regulas priekšlikums
39. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisijai piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt kritērijus un prasības 
attiecībā uz datu aizsardzības sertifikācijas 
mehānismiem, kas minēti 1. punktā, 
ietverot to piešķiršanas un atsaukšanas 
nosacījumus un prasības to atzīšanai 
Savienībā un trešās valstīs.

2. Komisijai piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt kritērijus un prasības 
attiecībā uz datu aizsardzības sertifikācijas 
mehānismiem, kas minēti 1. punktā, 
ietverot to piešķiršanas, atsaukšanas un 
anulēšanas nosacījumus un prasības to 
atzīšanai Savienībā un trešās valstīs.
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Or. es

Grozījums Nr. 2370
Dimitrios Droutsas

Regulas priekšlikums
39. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisijai piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt kritērijus un prasības 
attiecībā uz datu aizsardzības sertifikācijas 
mehānismiem, kas minēti 1. punktā, 
ietverot to piešķiršanas un atsaukšanas 
nosacījumus un prasības to atzīšanai 
Savienībā un trešās valstīs.

2. Komisijai piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt kritērijus un prasības 
attiecībā uz datu aizsardzības sertifikācijas 
mehānismiem, kas minēti 1. punktā, 
ietverot to piešķiršanas un atsaukšanas 
nosacījumus un prasības to atzīšanai 
Savienībā un trešās valstīs. Šie deleģētie 
akti datu subjektiem piešķir piemērojamas 
tiesības.

Or. en

Grozījums Nr. 2371
Timothy Kirkhope
ECR grupas vārdā

Regulas priekšlikums
39. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisijai piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt kritērijus un prasības 
attiecībā uz datu aizsardzības sertifikācijas 
mehānismiem, kas minēti 1. punktā,
ietverot to piešķiršanas un atsaukšanas 
nosacījumus un prasības to atzīšanai 
Savienībā un trešās valstīs.

2. Uzraudzības iestādes un Eiropas Datu 
aizsardzības kolēģija nosaka un precizē
kritērijus un prasības attiecībā uz datu 
aizsardzības sertifikācijas mehānismiem,
ietverot to piešķiršanas un atsaukšanas 
nosacījumus un prasības to atzīšanai 
Savienībā un trešās valstīs.

Or. en
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Grozījums Nr. 2372
Marie-Christine Vergiat

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Saskaņā ar Direktīvu 95/46/EK 
izveidotā 29. panta darba grupa pirms šīs 
regulas stāšanās spēkā iesniedz sīki 
izstrādātus ieteikumus par šā panta 
īstenošanu, pamatojoties uz līdzšinējo
pieredzi, kas gūta Eiropas un valstu 
līmenī, kā arī norādes lietotājiem, kurās
ietvertas personas datu apstrādes 
kategorijas, kam sertifikācijas mehānisms 
ir jāpiemēro prioritāri.
Eiropas Komisija var šajā jomā ierosināt 
tiesību aktus saskaņā ar parasto
likumdošanas procedūru.

Or. fr

Pamatojums

Šāda sertifikācija ir steidzami jāievieš arī attiecībā uz digitālajiem lietojumiem, ņemot vērā 
lielo skaitu datu apstrādes darbību, kas skar ikvienas personas ikdienu, un ņemot vērā daudzu 
valstu datu aizsardzības iestāžu jau īstenoto rīcību, lai veicinātu sertifikācijas mehānismu 
pieņemšanu valsts līmenī (jo īpaši Francijā, Vācijā un Spānijā) un ES līmenī ar ES 
finansējumu. Šī pieeja būtu īpaši atbilstīga starptautisko pakalpojumu sniegšanai.

Grozījums Nr. 2373
Monika Hohlmeier

Regulas priekšlikums
39. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija var noteikt tehniskos 
standartus sertifikācijas mehānismiem un 
datu aizsardzības zīmogiem un 
marķējumiem un var noteikt mehānismus 
sertifikācijas mehānismu un datu 
aizsardzības zīmogu un marķējumu 

svītrots
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veicināšanai un atzīšanai. Šos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes 
procedūru, kas minēta 87. panta 
2. punktā.

Or. de

Grozījums Nr. 2374
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
39. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija var noteikt tehniskos 
standartus sertifikācijas mehānismiem un 
datu aizsardzības zīmogiem un 
marķējumiem un var noteikt mehānismus 
sertifikācijas mehānismu un datu 
aizsardzības zīmogu un marķējumu 
veicināšanai un atzīšanai. Šos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes 
procedūru, kas minēta 87. panta 
2. punktā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 2375
Sarah Ludford

Regulas priekšlikums
39. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija var noteikt tehniskos 
standartus sertifikācijas mehānismiem un 
datu aizsardzības zīmogiem un 
marķējumiem un var noteikt mehānismus 
sertifikācijas mehānismu un datu 
aizsardzības zīmogu un marķējumu 
veicināšanai un atzīšanai. Šos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes 

svītrots



PE506.169v02-00 18/142 AM\929519LV.doc

LV

procedūru, kas minēta 87. panta 
2. punktā.

Or. en

Pamatojums

Uzsvaram jābūt uz nozares un uzraudzības iestāžu virzītiem risinājumiem, pamatojoties uz 
praktiskām zināšanām.

Grozījums Nr. 2376
Alexander Alvaro, Dimitrios Droutsas

Regulas priekšlikums
39. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija var noteikt tehniskos
standartus sertifikācijas mehānismiem un 
datu aizsardzības zīmogiem un 
marķējumiem un var noteikt mehānismus 
sertifikācijas mehānismu un datu 
aizsardzības zīmogu un marķējumu 
veicināšanai un atzīšanai. Šos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes 
procedūru, kas minēta 87. panta 
2. punktā.

3. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu, lai 
noteiktu standartus sertifikācijas 
mehānismiem un datu aizsardzības 
zīmogiem un marķējumiem un var noteikt
mehānismus sertifikācijas mehānismu un 
datu aizsardzības zīmogu un marķējumu 
veicināšanai un atzīšanai.

Or. en

Pamatojums

Horizontāls grozījums, saskaņā ar kuru visi īstenošanas akti tiek aizstāti ar deleģētajiem 
aktiem, lai nodrošinātu Eiropas Parlamenta pilnīgu iesaistīšanos lēmumu pieņemšanas 
procesā.

Grozījums Nr. 2377
Timothy Kirkhope
ECR grupas vārdā

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

3. Komisija var noteikt tehniskos 
standartus sertifikācijas mehānismiem un 
datu aizsardzības zīmogiem un 
marķējumiem un var noteikt mehānismus 
sertifikācijas mehānismu un datu 
aizsardzības zīmogu un marķējumu 
veicināšanai un atzīšanai. Šos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes 
procedūru, kas minēta 87. panta 
2. punktā.

3. Uzraudzības iestādes un Eiropas Datu 
aizsardzības kolēģija var noteikt tehniskos 
standartus sertifikācijas mehānismiem un 
datu aizsardzības zīmogiem un 
marķējumiem un var noteikt mehānismus 
sertifikācijas mehānismu un datu 
aizsardzības zīmogu un marķējumu 
veicināšanai un atzīšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 2378
Nathalie Griesbeck

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Dalībvalstis un Komisija mudina 
saskaņot veselības datu mitināšanas 
sertifikāciju un Eiropas sertifikācijas 
mehānisma izveidi. Eiropas Datu 
aizsardzības kolēģija saskaņā ar 66. pantu 
saprātīgā laikposmā nosaka 
pamatnostādnes un ieteikumus, lai 
Savienībā saskaņotu veselības datu 
mitināšanas sertifikātus, veicinot 
veselības datu augsta līmeņa aizsardzību 
un nodrošinot sertifikācijas mehānismu 
savstarpējo izmantojamību.

Or. fr

Grozījums Nr. 2379
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
39.a pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

39.a pants
Akreditēta kontroles struktūra

1. Uzraudzības iestādes akreditē kontroles 
struktūru tikai tad, ja ir pierādījumi, ka 
kontroles struktūrai:
a) ir pietiekami kvalificēti un pieredzējuši 
darbinieki;
b) ir pietiekamas zināšanas, aprīkojums, 
infrastruktūras un finansiālā spēja;
c) piemīt objektivitāte un nav nekādu 
interešu konfliktu saistībā ar tās 
pienākumiem, un
d) galvenā reģistrācijas vieta ir attiecīgajā 
dalībvalstī.
2. Uzraudzības iestādes anulē
akreditāciju, ja ir iemesls uzskatīt, ka 
kontroles struktūra neatbilst 1. punktā 
minētajiem kritērijiem, jo īpaši ja tā 
atkārtoti ir pārkāpusi šajā regulā 
noteiktos pienākumus.
3. Uzraudzības iestādes pastāvīgi uzrauga 
akreditētās kontroles struktūras. Regulas 
IV nodaļas 2. iedaļu attiecīgi piemēro 
kontroles struktūrām.
4. Komisija ir pilnvarota pieņemt tādus 
deleģētos aktus pēc apspriešanās ar 
Eiropas Datu aizsardzības kolēģiju un 
saskaņā ar 86. pantu, kuros nosaka 
akreditācijas procesu un obligātos 
standartus kontroles struktūrām.

Or. en

Grozījums Nr. 2380
Josef Weidenholzer

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

39.b pants
Reģistrs

1. Visas uzraudzības iestādes izveido 
publisku elektronisko reģistru, kurā 
iedzīvotāji var pārskatīt visus derīgos un 
nederīgos sertifikātus, kas izdoti 
dalībvalstīs.
2. Kontroles iestādēm ir jānodrošina 
iespēja vajadzīgo informāciju iesniegt 
elektroniskā formātā.
3. Uzraudzības iestāde ir atbildīga par 
labojumu ieviešanu reģistrā un tā 
uzraudzību.
4. Komisija ir pilnvarota pieņemt tādus 
deleģētos aktus pēc apspriešanās ar 
Eiropas Datu aizsardzības kolēģiju un 
saskaņā ar 86. pantu, kuros nosaka šādu 
reģistru darbību un elektroniskos 
formātus, ko izmanto kontroles 
struktūras.

Or. en

Grozījums Nr. 2381
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
39.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

39.c pants
Standarta kartotēka

1. Datu pārzinis ir jāatzīst par atbilstīgu 
šai regulai vai konkrētiem šīs regulas 
pantiem, ja visas apstrādes darbības 
notiek saskaņā ar standarta kartotēkas 
definīciju.
2. Konkrētu apstrādes veidu var atzīt par 



PE506.169v02-00 22/142 AM\929519LV.doc

LV

standarta kartotēku, ja:
a) līdzīgas sistēmas Savienībā izmanto 
liels skaits datu pārziņu vai apstrādātāju;
b) šādas kartotēkas ir saistītas ar mazu 
datu subjektu tiesību pārkāpuma risku, 
ņemot vērā apstrādes mērķi un apstrādāto 
personas datu veidu, un
c) definīcija nodrošina, ka datu pārziņi, 
kas nodrošina atbilstību šai definīcijai, 
pilnībā ievēro šo regulu vai šīs regulas 
konkrētus pantus.
3. Deleģētā aktā ietverts paziņojums 
nosaka vismaz:
a) datu subjektu kategorijas;
b) apstrādāto personas datu kategorijas;
c) katras datu kategorijas apstrādes mērķi 
vai mērķus;
d) apstrādes likumības pamatojumu;
e) saņēmēju kategorijas;
f) datu subjektam nepieciešamo 
informāciju;
g) vajadzīgo papildu dokumentāciju;
h) vajadzīgos drošības pasākumus;
i) maksimālos datu saglabāšanas 
laikposmus;
j) šīs regulas pantus, saskaņā ar kuriem 
jāatzīst datu pārziņa atbilstība, apstrādājot 
datus standarta kartotēkas definīcijas 
piemērošanas jomā.
4. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus pēc apspriešanās ar 
Eiropas Datu aizsardzības kolēģiju un 
saskaņā ar 86. pantu, kuros nosaka 
standarta kartotēkas atbilstīgi šim 
pantam. Komisija var noteikt tipveida 
veidlapas, ko standarta kartotēku datu 
pārziņi un apstrādātāji var izmantot, lai 
nodrošinātu pilnīgu atbilstību šai regulai.

Or. en



AM\929519LV.doc 23/142 PE506.169v02-00

LV

Grozījums Nr. 2382
Axel Voss

Regulas priekšlikums
V NODAĻA – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

PERSONAS DATU NOSŪTĪŠANA UZ 
TREŠĀM VALSTĪM VAI 
STARPTAUTISKĀM ORGANIZĀCIJĀM

PERSONAS DATU NOSŪTĪŠANA UZ 
TREŠĀM VALSTĪM, UZŅĒMUMU 
GRUPAI VAI STARPTAUTISKĀM 
ORGANIZĀCIJĀM

Or. en

Grozījums Nr. 2383
Axel Voss

Regulas priekšlikums
40. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Personas datus, kas tiek apstrādāti vai 
kurus ir paredzēts apstrādāt pēc nosūtīšanas 
uz trešo valsti vai starptautisku 
organizāciju, var nosūtīt tikai tad, ja, ņemot 
vērā citus šīs regulas noteikumus, pārzinis 
un apstrādātājs ir ievērojuši šajā nodaļā 
paredzētos nosacījumus, ietverot arī 
personas datu tālāku nosūtīšanu no trešās 
valsts vai starptautiskās organizācijas citai 
trešai valstij vai citai starptautiskai 
organizācijai.

Personas datus, kas tiek apstrādāti vai 
kurus ir paredzēts apstrādāt pēc nosūtīšanas 
uz trešo valsti, uzņēmumu grupas
pārstāvim vai starptautisku organizāciju, 
var nosūtīt tikai tad, ja, ņemot vērā citus šīs 
regulas noteikumus, pārzinis un 
apstrādātājs ir ievērojuši šajā nodaļā 
paredzētos nosacījumus, ietverot arī 
personas datu tālāku nosūtīšanu no trešās 
valsts, uzņēmumu grupas vai 
starptautiskās organizācijas citai trešai 
valstij vai citai starptautiskai organizācijai.

Or. en

Grozījums Nr. 2384
Sarah Ludford
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Regulas priekšlikums
40. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Personas datus, kas tiek apstrādāti vai 
kurus ir paredzēts apstrādāt pēc nosūtīšanas 
uz trešo valsti vai starptautisku 
organizāciju, var nosūtīt tikai tad, ja, ņemot 
vērā citus šīs regulas noteikumus, pārzinis 
un apstrādātājs ir ievērojuši šajā nodaļā 
paredzētos nosacījumus, ietverot arī 
personas datu tālāku nosūtīšanu no trešās 
valsts vai starptautiskās organizācijas citai 
trešai valstij vai citai starptautiskai 
organizācijai.

Personas datus, kas tiek apstrādāti vai 
kurus ir paredzēts apstrādāt pēc nosūtīšanas 
uz trešo valsti vai starptautisku 
organizāciju, var nosūtīt tikai tad, ja, ņemot 
vērā citus šīs regulas noteikumus, pārzinis 
un apstrādātājs ir ievērojuši šajā nodaļā 
paredzētos nosacījumus, ietverot arī 
personas datu tālāku nosūtīšanu no trešās 
valsts vai starptautiskās organizācijas citai 
trešai valstij vai citai starptautiskai 
organizācijai, neskarot Komisijas 
lēmumus, kas pieņemti, pamatojoties uz 
Direktīvas 95/46/EK 25. panta 6. punktu 
vai 26. panta 4. punktu, vai uzraudzības 
iestādes atļaujas, pamatojoties uz 
Direktīvas 95/46/EK 26. panta 2. punktu.

Or. en

Pamatojums

Iepriekš pieņemtajos Komisijas lēmumos par aizsardzības līmeņa pietiekamību jau ir 
paredzēti tālākas nosūtīšanas noteikumi, un tie būtu jāturpina piemērot.

Grozījums Nr. 2385
Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
40. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Personas datus, kas tiek apstrādāti vai 
kurus ir paredzēts apstrādāt pēc nosūtīšanas 
uz trešo valsti vai starptautisku 
organizāciju, var nosūtīt tikai tad, ja, ņemot 
vērā citus šīs regulas noteikumus, pārzinis 
un apstrādātājs ir ievērojuši šajā nodaļā 
paredzētos nosacījumus, ietverot arī 
personas datu tālāku nosūtīšanu no trešās 
valsts vai starptautiskās organizācijas citai 

Personas datus, kas tiek apstrādāti vai 
kurus ir paredzēts apstrādāt pēc nosūtīšanas 
uz trešo valsti vai starptautisku 
organizāciju, var nosūtīt tikai tad, ja, ņemot 
vērā citus šīs regulas noteikumus, pārzinis 
un apstrādātājs ir ievērojuši šajā nodaļā 
paredzētos nosacījumus, ietverot arī 
personas datu tālāku nosūtīšanu no trešās 
valsts vai starptautiskās organizācijas citai 
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trešai valstij vai citai starptautiskai 
organizācijai.

trešai valstij vai citai starptautiskai 
organizācijai. Ir aizliegta nosūtīšana uz 
tādām trešām valstīm, kuru tiesību akti 
nepārprotami paredz apstrādi, kas 
saskaņā ar šo regulu būtu nelikumīga, vai 
kuru tiesību akti citā veidā neatbilst 
pamattiesībām, piemēram, politiski un 
ārpolitikas mērķi, kas nav nepieciešami 
tiesībaizsardzības vai valsts drošības 
vajadzībām.

Or. en

Grozījums Nr. 2386
Carmen Romero López

Regulas priekšlikums
40. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Personas datus, kas tiek apstrādāti vai 
kurus ir paredzēts apstrādāt pēc nosūtīšanas 
uz trešo valsti vai starptautisku 
organizāciju, var nosūtīt tikai tad, ja, ņemot 
vērā citus šīs regulas noteikumus, pārzinis 
un apstrādātājs ir ievērojuši šajā nodaļā 
paredzētos nosacījumus, ietverot arī 
personas datu tālāku nosūtīšanu no trešās 
valsts vai starptautiskās organizācijas citai 
trešai valstij vai citai starptautiskai 
organizācijai.

Personas datus, kas tiek apstrādāti vai 
kurus ir paredzēts apstrādāt pēc nosūtīšanas 
uz trešo valsti vai starptautisku 
organizāciju, var nosūtīt tikai tad, ja, ņemot 
vērā citus šīs regulas noteikumus, pārzinis 
un apstrādātājs ir ievērojuši šajā nodaļā 
paredzētos nosacījumus, ietverot arī 
personas datu tālāku nosūtīšanu no trešās 
valsts vai starptautiskās organizācijas citai 
trešai valstij vai citai starptautiskai 
organizācijai. Ir aizliegta nosūtīšana uz 
tādām trešām valstīm, kuru tiesību akti 
nepārprotami atļauj apstrādāt datus 
veidos, kas saskaņā ar šo regulu ir 
nelikumīgi, vai kuru tiesību akti citā veidā 
neatbilst ES pamattiesībām, piemēram, 
apstrāde valsts politikas vai ārpolitikas 
nolūkos, kas nav nepieciešami valsts 
drošības vai tiesībaizsardzības 
vajadzībām.

Or. es
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Pamatojums

Grozījuma mērķis ir aizliegt nosūtīšanu uz trešām valstīm, kuru tiesību akti atļauj ES pilsoņu 
personas datu apstrādi veidos, kas neatbilst šai regulai un/vai ES pamattiesībām.

Grozījums Nr. 2387
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Regulas priekšlikums
41. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Nosūtīšanu var veikt, ja Komisija ir 
nolēmusi, ka trešā valsts vai kāda šīs valsts 
teritorija vai apstrādes nozare, vai attiecīgā 
starptautiskā organizācija nodrošina 
pietiekamu aizsardzības līmeni. Šādai 
nosūtīšanai nav nepieciešama nekāda cita
atļauja.

1. Nosūtīšanu var veikt, ja Komisija ir 
nolēmusi, ka trešā valsts vai kāda šīs valsts 
teritorija vai apstrādes nozare, vai attiecīgā 
starptautiskā organizācija nodrošina 
pietiekamu aizsardzības līmeni. Šādai 
nosūtīšanai nav nepieciešama nekāda īpaša
atļauja.

Or. es

Grozījums Nr. 2388
Timothy Kirkhope
ECR grupas vārdā

Regulas priekšlikums
41. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Nosūtīšanu var veikt, ja Komisija ir 
nolēmusi, ka trešā valsts vai kāda šīs valsts 
teritorija vai apstrādes nozare, vai attiecīgā 
starptautiskā organizācija nodrošina 
pietiekamu aizsardzības līmeni. Šādai 
nosūtīšanai nav nepieciešama nekāda cita 
atļauja.

1. Nosūtīšanu var veikt, ja Eiropas Datu 
aizsardzības kolēģija, apspriežoties ar 
Komisiju, ir nolēmusi, ka trešā valsts vai 
kāda šīs valsts teritorija vai apstrādes 
nozare, vai attiecīgā starptautiskā 
organizācija nodrošina pietiekamu 
aizsardzības līmeni. Šādai nosūtīšanai nav 
nepieciešama nekāda cita atļauja.

Or. en
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Grozījums Nr. 2389
Axel Voss

Regulas priekšlikums
41. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Nosūtīšanu var veikt, ja Komisija ir 
nolēmusi, ka trešā valsts vai kāda šīs valsts 
teritorija vai apstrādes nozare, vai attiecīgā 
starptautiskā organizācija nodrošina 
pietiekamu aizsardzības līmeni. Šādai 
nosūtīšanai nav nepieciešama nekāda cita 
atļauja.

1. Nosūtīšanu var veikt, ja ir spēkā 
starptautiski nolīgumi vai vienošanās
starp ES vai dalībvalsti un trešo valsti vai 
ja Komisija ir nolēmusi, ka trešā valsts vai 
kāda šīs valsts teritorija vai apstrādes 
nozare, vai attiecīgā starptautiskā 
organizācija nodrošina pietiekamu 
aizsardzības līmeni. Šādai nosūtīšanai nav 
nepieciešama nekāda cita atļauja. Šādai 
nosūtīšanai nav nepieciešama nekāda cita 
atļauja.

Or. en

Grozījums Nr. 2390
Dimitrios Droutsas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Visos gadījumos, kad datus nosūta no 
mākoņa Eiropas Savienības jurisdikcijā 
uz mākoni trešās valsts jurisdikcijā, 
pievieno paziņojumu datu subjektam par 
šādu nosūtīšanu un tās juridiskajām 
sekām.

Or. en

Grozījums Nr. 2391
Alexander Alvaro

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

a) tiesiskuma princips, spēkā esošie 
attiecīgie tiesību akti – gan vispārīgie, gan 
nozaru – ietverot arī tos, kas attiecas uz 
sabiedrības drošību, aizsardzību, valsts 
drošību un krimināltiesībām, profesionālie 
noteikumi un drošības pasākumi, kurus 
ievēro šajā valstī vai starptautiskajā 
organizācijā, kā arī tiesību efektivitāte un 
īstenojamība, ietverot efektīvus datu 
subjektu tiesībaizsardzības līdzekļus gan 
administratīvā kārtā, gan tiesā un jo īpaši 
attiecībā uz tiem datu subjektiem, kas 
dzīvo Savienībā un kuru datus nosūta;

a) tiesiskuma princips, spēkā esošie 
attiecīgie tiesību akti — gan vispārīgie, gan 
nozaru — ietverot arī tos, kas attiecas uz 
sabiedrības drošību, aizsardzību, valsts 
drošību un krimināltiesībām, 
profesionālajiem noteikumiem un drošības 
pasākumiem, kurus ievēro šajā valstī vai 
starptautiskajā organizācijā, tiesu prakses 
precedentiem, kā arī tiesību efektivitāti un 
īstenošanu, ietverot efektīvus datu subjektu 
tiesībaizsardzības līdzekļus gan 
administratīvā kārtā, gan tiesā un jo īpaši 
attiecībā uz tiem datu subjektiem, kas 
dzīvo Savienībā un kuru datus nosūta;

Or. en

Grozījums Nr. 2392
Dimitrios Droutsas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tiesiskuma princips, spēkā esošie 
attiecīgie tiesību akti – gan vispārīgie, gan 
nozaru – ietverot arī tos, kas attiecas uz 
sabiedrības drošību, aizsardzību, valsts 
drošību un krimināltiesībām, profesionālie 
noteikumi un drošības pasākumi, kurus 
ievēro šajā valstī vai starptautiskajā 
organizācijā, kā arī tiesību efektivitāte un 
īstenojamība, ietverot efektīvus datu 
subjektu tiesībaizsardzības līdzekļus gan 
administratīvā kārtā, gan tiesā un jo īpaši 
attiecībā uz tiem datu subjektiem, kas 
dzīvo Savienībā un kuru datus nosūta;

a) tiesiskuma princips, spēkā esošie 
attiecīgie tiesību akti — gan vispārīgie, gan 
nozaru — ietverot arī tos, kas attiecas uz 
sabiedrības drošību, aizsardzību, valsts 
drošību un krimināltiesībām, tiesu praksi,
profesionālajiem noteikumiem un drošības
pasākumiem, kurus ievēro šajā valstī vai 
starptautiskajā organizācijā, kā arī tiesību 
efektivitāti un īstenošanu, ietverot efektīvus 
datu subjektu tiesībaizsardzības līdzekļus 
gan administratīvā kārtā, gan tiesā un jo 
īpaši attiecībā uz tiem datu subjektiem, kas 
dzīvo Savienībā un kuru datus nosūta;

Or. en



AM\929519LV.doc 29/142 PE506.169v02-00

LV

Grozījums Nr. 2393
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tiesiskuma princips, spēkā esošie 
attiecīgie tiesību akti – gan vispārīgie, gan 
nozaru – ietverot arī tos, kas attiecas uz 
sabiedrības drošību, aizsardzību, valsts 
drošību un krimināltiesībām, profesionālie 
noteikumi un drošības pasākumi, kurus 
ievēro šajā valstī vai starptautiskajā 
organizācijā, kā arī tiesību efektivitāte un 
īstenojamība, ietverot efektīvus datu 
subjektu tiesībaizsardzības līdzekļus gan 
administratīvā kārtā, gan tiesā un jo īpaši 
attiecībā uz tiem datu subjektiem, kas 
dzīvo Savienībā un kuru datus nosūta;

a) tiesiskuma princips, spēkā esošie 
attiecīgie tiesību akti, ietverot arī tos, kas 
attiecas uz sabiedrības drošību,
aizsardzību, valsts drošību un 
krimināltiesībām, kā arī šo tiesību aktu 
īstenošanu, profesionālajiem noteikumiem
un drošības pasākumiem, kurus ievēro šajā 
valstī vai starptautiskajā organizācijā, kā 
arī tiesību efektivitāti un īstenošanu, 
ietverot efektīvus datu subjektu 
tiesībaizsardzības līdzekļus gan 
administratīvā kārtā, gan tiesā un jo īpaši 
attiecībā uz tiem datu subjektiem, kas 
dzīvo Savienībā un kuru datus nosūta;

Or. en

Grozījums Nr. 2394
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tiesiskuma princips, spēkā esošie 
attiecīgie tiesību akti – gan vispārīgie, gan 
nozaru – ietverot arī tos, kas attiecas uz 
sabiedrības drošību, aizsardzību, valsts 
drošību un krimināltiesībām, profesionālie 
noteikumi un drošības pasākumi, kurus 
ievēro šajā valstī vai starptautiskajā 
organizācijā, kā arī tiesību efektivitāte un
īstenojamība, ietverot efektīvus datu 
subjektu tiesībaizsardzības līdzekļus gan
administratīvā kārtā, gan tiesā un jo īpaši 
attiecībā uz tiem datu subjektiem, kas 
dzīvo Savienībā un kuru datus nosūta;

a) tas, cik izplatīts un nostiprināts ir
tiesiskuma princips, spēkā esošie attiecīgie 
tiesību akti — gan vispārīgie, gan nozaru 
— ietverot arī tos, kas attiecas uz 
sabiedrības drošību, aizsardzību, valsts 
drošību un krimināltiesībām, 
profesionālajiem noteikumiem un drošības 
pasākumiem, kurus personas datu 
aizsardzības jomā ievēro šajā valstī vai 
starptautiskajā organizācijā, kā arī tiesu 
iestāžu pieejamību, piekļuvi tiesību
efektivitātei un īstenošanai, ietverot
tiesības uz rīcību un tiesībaizsardzības
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līdzekļiem gan administratīvos, gan
tiesvedības jautājumos un jo īpaši attiecībā 
uz tiem datu subjektiem, kas dzīvo 
Savienībā un kuru datus nosūta;

Or. es

Grozījums Nr. 2395
Sarah Ludford

Regulas priekšlikums
41. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) kādas starptautiskās saistības 
uzņēmusies attiecīgā trešā valsts vai 
starptautiskā organizācija.

c) kādas starptautiskās saistības 
uzņēmusies attiecīgā trešā valsts vai 
starptautiskā organizācija, jo īpaši 
jebkādas juridiski saistošas konvencijas 
vai akti saskaņā ar tiesību aktiem par 
cilvēktiesībām vai starptautiskajām 
tiesībām.

Or. en

Pamatojums

Tas palielinātu nozīmi tam, ka trešā valsts pievienotos tādiem aktiem kā Eiropas Padomes 
Konvencija Nr. 108.

Grozījums Nr. 2396
Alexander Alvaro

Regulas priekšlikums
41. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija var nolemt, ka trešā valsts, 
trešās valsts teritorija vai apstrādes nozare, 
vai starptautiska organizācija nodrošina 
pietiekamu aizsardzības līmeni 2. punkta 
izpratnē. Šos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas 

3. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu, lai 
nolemtu, ka trešā valsts, trešās valsts 
teritorija vai apstrādes nozare, vai 
starptautiska organizācija nodrošina 
pietiekamu aizsardzības līmeni 2. punkta 
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minēta 87. panta 2. punktā. izpratnē.

Or. en

Pamatojums

Horizontāls grozījums, saskaņā ar kuru visi īstenošanas akti tiek aizstāti ar deleģētajiem 
aktiem, lai nodrošinātu Eiropas Parlamenta pilnīgu iesaistīšanos lēmumu pieņemšanas 
procesā.

Grozījums Nr. 2397
Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
41. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija var nolemt, ka trešā valsts, 
trešās valsts teritorija vai apstrādes nozare,
vai starptautiska organizācija nodrošina 
pietiekamu aizsardzības līmeni 2. punkta 
izpratnē. Šos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas 
minēta 87. panta 2. punktā.

3. Komisija var nolemt, ka trešā valsts, 
trešās valsts teritorija vai starptautiska 
organizācija nodrošina pietiekamu 
aizsardzības līmeni 2. punkta izpratnē. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 87. panta 
2. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 2398
Dimitrios Droutsas

Regulas priekšlikums
41. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija var nolemt, ka trešā valsts, 
trešās valsts teritorija vai apstrādes nozare,
vai starptautiska organizācija nodrošina 
pietiekamu aizsardzības līmeni 2. punkta 
izpratnē. Šos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas 
minēta 87. panta 2. punktā.

3. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu, lai 
nolemtu, ka trešā valsts, trešās valsts 
teritorija vai starptautiska organizācija 
nodrošina pietiekamu aizsardzības līmeni 
2. punkta izpratnē.
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Or. en

Grozījums Nr. 2399
Alexander Alvaro

Regulas priekšlikums
41. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Īstenošanas aktā norāda tā ģeogrāfisko 
un nozaru piemērošanas jomu un attiecīgā 
gadījumā norāda uzraudzības iestādi, kas 
minēta 2. punkta b) apakšpunktā.

4. Deleģētajā aktā norāda tā ģeogrāfisko un 
nozaru piemērošanas jomu un attiecīgā 
gadījumā norāda uzraudzības iestādi, kas 
minēta 2. punkta b) apakšpunktā.

Or. en

Pamatojums

Horizontāls grozījums, saskaņā ar kuru visi īstenošanas akti tiek aizstāti ar deleģētajiem 
aktiem, lai nodrošinātu Eiropas Parlamenta pilnīgu iesaistīšanos lēmumu pieņemšanas 
procesā.

Grozījums Nr. 2400
Dimitrios Droutsas

Regulas priekšlikums
41. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Īstenošanas aktā norāda tā ģeogrāfisko 
un nozaru piemērošanas jomu un attiecīgā 
gadījumā norāda uzraudzības iestādi, kas 
minēta 2. punkta b) apakšpunktā.

4. Deleģētajā aktā norāda tā teritoriālo
piemērošanas jomu un uzraudzības iestādi, 
kas minēta 2. punkta b) apakšpunktā.

Or. en

Grozījums Nr. 2401
Sarah Ludford

Regulas priekšlikums
41. pants – 4.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Komisija pieņem un dara zināmas 
atklātībai saistošas procedūras, ko 
izmanto, lai pieņemtu lēmumus par 
aizsardzības līmeņa pietiekamību, un šīs 
procedūras ietver vismaz šādu 
informāciju:
a) procedūras, saskaņā ar kurām trešā 
valsts, teritorija, apstrādes nozare 
attiecīgajā trešā valstī (kuru var pārstāvēt 
datu pārziņu vai datu apstrādātāju 
asociācija vai grupa) vai starptautiska vai 
reģionāla organizācija var pieprasīt 
lēmuma par aizsardzības līmeņa 
pietiekamību izdošanu;
b) lēmumu pieņemšanas procedūras 
posmus, ietverot termiņus, kādos 
jāpabeidz katrs posms;
c) tās puses vai to pušu tiesības, kas ir 
pieprasījusi(-as) lēmumu par aizsardzības 
līmeņa pietiekamību, pārstāvēt savu lietu 
procedūras dažādajos posmos;
d) to, kā ieinteresētās personas (tostarp 
fiziskas personas, patērētāju 
organizācijas, akadēmiskie eksperti, 
valdības uzņēmumi, datu pārziņi un 
apstrādātāji utt.) var izteikt savu viedokli 
par ierosināto lēmumu.
Komisija vai nu apstiprina, vai noraida 
pieteikumu lēmumam par aizsardzības 
līmeņa pietiekamību viena gada laikā pēc 
tā iesniegšanas.

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir palielināt aizsardzības līmeņa pietiekamības noteikšanas procedūru 
efektivitāti un pārredzamību.

Grozījums Nr. 2402
Timothy Kirkhope
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ECR grupas vārdā

Regulas priekšlikums
41. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija var nolemt, ka trešā valsts vai 
trešās valsts teritorija vai apstrādes 
nozare, vai starptautiska organizācija 
nenodrošina pietiekamu aizsardzības 
līmeni šā panta 2. punkta nozīmē, jo īpaši 
gadījumos, kad attiecīgie trešā valstī vai 
starptautiskā organizācijā spēkā esošie 
tiesību akti – gan vispārīgie, gan nozaru –
negarantē efektīvas un īstenojamas 
tiesības, ietverot efektīvus datu subjektu 
tiesībaizsardzības līdzekļus gan 
administratīvā kārtā, gan tiesā un jo īpaši 
attiecībā uz tiem datu subjektiem, kas 
dzīvo Savienībā un kuru datus nosūta. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 
87. panta 2. punktā, vai saskaņā ar 
procedūru, kas minēta 87. panta 3. 
punktā, ja tas ir ārkārtīgi steidzami 
saistībā ar personas tiesībām uz personas 
datu aizsardzību.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 2403
Alexander Alvaro

Regulas priekšlikums
41. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija var nolemt, ka trešā valsts vai 
trešās valsts teritorija vai apstrādes nozare, 
vai starptautiska organizācija nenodrošina 
pietiekamu aizsardzības līmeni šā panta 
2. punkta nozīmē, jo īpaši gadījumos, kad 
attiecīgie trešā valstī vai starptautiskā 
organizācijā spēkā esošie tiesību akti – gan 

5. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu, lai 
nolemtu, ka trešā valsts vai trešās valsts 
teritorija vai apstrādes nozare, vai 
starptautiska organizācija nenodrošina 
pietiekamu aizsardzības līmeni šā panta 
2. punkta izpratnē, jo īpaši gadījumos, kad 
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vispārīgie, gan nozaru – negarantē 
efektīvas un īstenojamas tiesības, ietverot 
efektīvus datu subjektu tiesībaizsardzības 
līdzekļus gan administratīvā kārtā, gan 
tiesā un jo īpaši attiecībā uz tiem datu 
subjektiem, kas dzīvo Savienībā un kuru 
datus nosūta. Šos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, 
kas minēta 87. panta 2. punktā, vai 
saskaņā ar procedūru, kas minēta 
87. panta 3. punktā, ja tas ir ārkārtīgi 
steidzami saistībā ar personas tiesībām uz 
personas datu aizsardzību.

attiecīgie trešā valstī vai starptautiskā 
organizācijā spēkā esošie tiesību akti —
gan vispārīgie, gan nozaru — negarantē 
efektīvas un īstenojamas tiesības, ietverot 
efektīvus datu subjektu tiesībaizsardzības 
līdzekļus gan administratīvā kārtā, gan 
tiesā un jo īpaši attiecībā uz tiem datu 
subjektiem, kas dzīvo Savienībā un kuru 
datus nosūta.

Or. en

Pamatojums

Horizontāls grozījums, saskaņā ar kuru visi īstenošanas akti tiek aizstāti ar deleģētajiem 
aktiem, lai nodrošinātu Eiropas Parlamenta pilnīgu iesaistīšanos lēmumu pieņemšanas 
procesā.

Grozījums Nr. 2404
Dimitrios Droutsas

Regulas priekšlikums
41. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija var nolemt, ka trešā valsts vai 
trešās valsts teritorija vai apstrādes nozare, 
vai starptautiska organizācija nenodrošina 
pietiekamu aizsardzības līmeni šā panta 
2. punkta nozīmē, jo īpaši gadījumos, kad 
attiecīgie trešā valstī vai starptautiskā 
organizācijā spēkā esošie tiesību akti – gan 
vispārīgie, gan nozaru – negarantē 
efektīvas un īstenojamas tiesības, ietverot 
efektīvus datu subjektu tiesībaizsardzības 
līdzekļus gan administratīvā kārtā, gan 
tiesā un jo īpaši attiecībā uz tiem datu 
subjektiem, kas dzīvo Savienībā un kuru 
datus nosūta. Šos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, 
kas minēta 87. panta 2. punktā, vai 

5. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu, lai 
nolemtu, ka trešā valsts vai trešās valsts 
teritorija, vai starptautiska organizācija 
nenodrošina pietiekamu aizsardzības 
līmeni šā panta 2. punkta izpratnē, jo īpaši 
gadījumos, kad attiecīgie trešā valstī vai 
starptautiskā organizācijā spēkā esošie 
tiesību akti negarantē efektīvas un 
īstenojamas tiesības, ietverot efektīvus datu 
subjektu tiesībaizsardzības līdzekļus gan 
administratīvā kārtā, gan tiesā un jo īpaši 
attiecībā uz tiem datu subjektiem, kas 
dzīvo Savienībā un kuru datus nosūta.
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saskaņā ar procedūru, kas minēta 
87. panta 3. punktā, ja tas ir ārkārtīgi 
steidzami saistībā ar personas tiesībām uz
personas datu aizsardzību.

Or. en

Grozījums Nr. 2405
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Regulas priekšlikums
41. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ja Komisija pieņem lēmumu saskaņā ar 
5. punktu, personas datu nosūtīšana uz 
attiecīgo trešo valsti, trešās valsts teritoriju 
vai apstrādes nozari vai starptautisko 
organizāciju ir aizliegta, neskarot 42. un 
44. pantu. Atbilstīgā laikā Komisija sāk 
sarunas ar trešo valsti vai starptautisko 
organizāciju ar nolūku labot situāciju, kas 
izriet no lēmuma, kas pieņemts saskaņā ar 
šā panta 5. punktu.

6. Ja Komisija pieņem lēmumu saskaņā ar 
5. punktu, personas datu nosūtīšana uz 
attiecīgo trešo valsti, trešās valsts teritoriju 
vai apstrādes nozari vai starptautisko 
organizāciju ir ierobežota saskaņā ar 42.–
44. pantu. Atbilstīgā laikā Komisija sāk 
sarunas ar trešo valsti vai starptautisko 
organizāciju ar nolūku labot situāciju, kas 
izriet no lēmuma, kas pieņemts saskaņā ar 
šā panta 5. punktu.

Or. es

Grozījums Nr. 2406
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Regulas priekšlikums
41. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ja Komisija pieņem lēmumu saskaņā ar 
5. punktu, personas datu nosūtīšana uz 
attiecīgo trešo valsti, trešās valsts teritoriju 
vai apstrādes nozari vai starptautisko 
organizāciju ir aizliegta, neskarot 42. un 
44. pantu. Atbilstīgā laikā Komisija sāk 
sarunas ar trešo valsti vai starptautisko 
organizāciju ar nolūku labot situāciju, kas 

6. Ja Komisija pieņem lēmumu saskaņā ar 
5. punktu, personas datu nosūtīšana uz 
attiecīgo trešo valsti, trešās valsts teritoriju 
vai apstrādes nozari vai starptautisko 
organizāciju ir aizliegta, neskarot 
42. pantu. Atbilstīgā laikā Komisija sāk 
sarunas ar trešo valsti vai starptautisko 
organizāciju ar nolūku labot situāciju, kas 
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izriet no lēmuma, kas pieņemts saskaņā ar 
šā panta 5. punktu.

izriet no lēmuma, kas pieņemts saskaņā ar 
šā panta 5. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 2407
Axel Voss

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Komisijas lēmumu par aizsardzības 
līmeņa pietiekamību saskaņā ar šo pantu 
var pārskatīt, kad trešā valstī vairs nav 
attiecīgais aizsardzības līmenis.

Or. en

Grozījums Nr. 2408
Alexander Alvaro

Regulas priekšlikums
41. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Komisija publicē Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī sarakstu ar tām trešām 
valstīm, trešās valsts teritorijām un 
apstrādes nozarēm un starptautiskām 
organizācijām, par kurām ir pieņemts 
lēmums par aizsardzības līmeņa 
pietiekamību vai nepietiekamību.

7. Komisija publicē Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī un savā tīmekļa vietnē
sarakstu ar tām trešām valstīm, trešās valsts 
teritorijām un apstrādes nozarēm un 
starptautiskām organizācijām, par kurām ir 
pieņemts lēmums par aizsardzības līmeņa 
pietiekamību vai nepietiekamību.

Or. en

Grozījums Nr. 2409
Dimitrios Droutsas
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Regulas priekšlikums
41. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Komisija publicē Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī sarakstu ar tām trešām 
valstīm, trešās valsts teritorijām un 
apstrādes nozarēm un starptautiskām 
organizācijām, par kurām ir pieņemts 
lēmums par aizsardzības līmeņa 
pietiekamību vai nepietiekamību.

7. Komisija publicē Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī un savā tīmekļa vietnē
sarakstu ar tām trešām valstīm, trešās valsts 
teritorijām un apstrādes nozarēm un 
starptautiskām organizācijām, par kurām ir 
pieņemts lēmums par aizsardzības līmeņa 
pietiekamību vai nepietiekamību.

Or. en

Grozījums Nr. 2410
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
41. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Komisija publicē Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī sarakstu ar tām trešām 
valstīm, trešās valsts teritorijām un 
apstrādes nozarēm un starptautiskām 
organizācijām, par kurām ir pieņemts 
lēmums par aizsardzības līmeņa 
pietiekamību vai nepietiekamību.

7. Komisija publicē Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī un savā tīmekļa vietnē
sarakstu ar tām trešām valstīm, trešās valsts 
teritorijām un apstrādes nozarēm un 
starptautiskām organizācijām, par kurām ir 
pieņemts lēmums par aizsardzības līmeņa 
pietiekamību vai nepietiekamību.

Or. en

Grozījums Nr. 2411
Csaba Sógor

Regulas priekšlikums
41. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Lēmumi, ko Komisija pieņēmusi, 
pamatojoties uz Direktīvas 95/46/EK 
25. panta 6. punktu un 26. panta 4. punktu, 

8. Lēmumi, ko Komisija pieņēmusi, 
pamatojoties uz Direktīvas 95/46/EK 
25. panta 6. punktu un 26. panta 4. punktu, 
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ir spēkā, kamēr Komisija tos negroza, 
neaizstāj vai neatceļ.

ir spēkā divus gadus, sākot no šīs regulas 
stāšanās spēkā.

Or. hu

Grozījums Nr. 2412
Monika Hohlmeier

Regulas priekšlikums
41. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Lēmumi, ko Komisija pieņēmusi, 
pamatojoties uz Direktīvas 95/46/EK 
25. panta 6. punktu un 26. panta 4. punktu,
ir spēkā, kamēr Komisija tos negroza, 
neaizstāj vai neatceļ.

8. Lēmumus, ko Komisija pieņēmusi, 
pamatojoties uz Direktīvas 95/46/EK 
25. panta 6. punktu un 26. panta 4. punktu,
pārskata pēc šīs regulas stāšanās spēkā.
Komisija pēc tam, kad ir pagājuši divi 
gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā, 
iesniedz Padomei un Parlamentam 
ziņojumu par tās pārskata rezultātiem un 
īstenotajiem pasākumiem. Eiropas Datu 
aizsardzības kolēģijai dod iespēju iepriekš 
pieņemt nostāju par šo ziņojumu.

Or. de

Grozījums Nr. 2413
Dimitrios Droutsas

Regulas priekšlikums
41. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Lēmumi, ko Komisija pieņēmusi, 
pamatojoties uz Direktīvas 95/46/EK 
25. panta 6. punktu un 26. panta 4. punktu, 
ir spēkā, kamēr Komisija tos negroza, 
neaizstāj vai neatceļ.

8. Lēmumi, ko Komisija pieņēmusi, 
pamatojoties uz Direktīvas 95/46/EK 
25. panta 6. punktu un 26. panta 4. punktu, 
ir spēkā divus gadus, sākot no šīs regulas 
stāšanās spēkā.

Or. en
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Grozījums Nr. 2414
Axel Voss

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a Šā panta izpratnē aizsardzības līmeni 
uzskata par pietiekamu, ja starp ES vai 
dalībvalsti un trešo valsti ir starptautiski 
nolīgumi vai vienošanās.

Or. en

Pamatojums

Vajadzētu būt noslēgtiem starptautiskiem nolīgumiem vai panāktai vienošanās starp ES vai 
dalībvalsti un trešo valsti, jo īpaši ja tie noteikti laikā, kad spēkā jau bija Direktīva 95/46/EK.

Grozījums Nr. 2415
Alexander Alvaro

Regulas priekšlikums
42. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja Komisija nav pieņēmusi lēmumu 
saskaņā ar 41. pantu, pārzinis vai 
apstrādātājs var nosūtīt personas datus uz 
trešo valsti vai starptautisku organizāciju 
tikai tad, ja pārzinis vai apstrādātājs 
juridiski saistošā aktā ir nodrošinājis 
atbilstošus personas datu aizsardzības 
pasākumus.

1. Ja Komisija nav pieņēmusi lēmumu 
saskaņā ar 41. pantu vai ja tā izlemj, ka 
trešā valsts, teritorija vai apstrādes nozare 
attiecīgajā trešā valstī, vai starptautiska
organizācija nenodrošina aizsardzības 
līmeņa pietiekamību saskaņā ar 41. panta 
5. punktu, pārzinis vai apstrādātājs var 
nosūtīt personas datus uz trešo valsti vai 
starptautisku organizāciju tikai tad, ja 
pārzinis vai apstrādātājs juridiski saistošā 
aktā ir nodrošinājis atbilstošus personas 
datu aizsardzības pasākumus.

Or. en
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Grozījums Nr. 2416
Axel Voss

Regulas priekšlikums
42. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja Komisija nav pieņēmusi lēmumu 
saskaņā ar 41. pantu, pārzinis vai 
apstrādātājs var nosūtīt personas datus uz 
trešo valsti vai starptautisku organizāciju 
tikai tad, ja pārzinis vai apstrādātājs 
juridiski saistošā aktā ir nodrošinājis 
atbilstošus personas datu aizsardzības 
pasākumus.

1. Ja Komisija nav pieņēmusi lēmumu 
saskaņā ar 41. pantu, pārzinis vai 
apstrādātājs var nosūtīt personas datus uz 
trešo valsti, uzņēmumu grupas filiāli 
ārvalstīs vai starptautisku organizāciju 
tikai tad, ja pārzinis vai apstrādātājs 
juridiski saistošā aktā ir nodrošinājis 
atbilstošus personas datu aizsardzības 
pasākumus.

Or. en

Grozījums Nr. 2417
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
42. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja Komisija nav pieņēmusi lēmumu 
saskaņā ar 41. pantu, pārzinis vai 
apstrādātājs var nosūtīt personas datus uz 
trešo valsti vai starptautisku organizāciju 
tikai tad, ja pārzinis vai apstrādātājs 
juridiski saistošā aktā ir nodrošinājis 
atbilstošus personas datu aizsardzības 
pasākumus.

1. Ja Komisija nav pieņēmusi lēmumu 
saskaņā ar 41. pantu, pārzinis vai 
apstrādātājs var nosūtīt personas datus uz 
trešo valsti vai starptautisku organizāciju 
tikai tad, ja pārzinis vai apstrādātājs 
juridiski saistošā aktā ir nodrošinājis 
atbilstošus personas datu aizsardzības 
pasākumus.

Šie atbilstošie aizsardzības pasākumi:
a) nodrošina personas datu apstrādes 
principu ievērošanu, kā paredzēts 
5. pantā;
b) nodrošina datu subjektu tiesības, kā 
paredzēts III nodaļā.
Šādos gadījumos ir obligāti jāapspriežas 
ar atbildīgo datu aizsardzības iestādi.
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Or. en

Grozījums Nr. 2418
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
42. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja Komisija nav pieņēmusi lēmumu 
saskaņā ar 41. pantu, pārzinis vai 
apstrādātājs var nosūtīt personas datus uz 
trešo valsti vai starptautisku organizāciju 
tikai tad, ja pārzinis vai apstrādātājs 
juridiski saistošā aktā ir nodrošinājis 
atbilstošus personas datu aizsardzības 
pasākumus.

1. Ja Komisija nav pieņēmusi lēmumu 
saskaņā ar 41. pantu vai ja tā izlemj, ka 
trešā valsts, teritorija vai apstrādes nozare 
attiecīgajā trešā valstī, vai starptautiska 
organizācija nenodrošina aizsardzības 
līmeņa pietiekamību saskaņā ar 41. panta 
5. punktu, pārzinis vai apstrādātājs var 
nosūtīt personas datus uz trešo valsti vai 
starptautisku organizāciju tikai tad, ja 
pārzinis vai apstrādātājs juridiski saistošā 
aktā ir nodrošinājis atbilstošus personas 
datu aizsardzības pasākumus.

Or. en

Grozījums Nr. 2419
Timothy Kirkhope
ECR grupas vārdā

Regulas priekšlikums
42. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja Komisija nav pieņēmusi lēmumu 
saskaņā ar 41. pantu, pārzinis vai 
apstrādātājs var nosūtīt personas datus uz 
trešo valsti vai starptautisku organizāciju 
tikai tad, ja pārzinis vai apstrādātājs
juridiski saistošā aktā ir nodrošinājis 
atbilstošus personas datu aizsardzības 
pasākumus.

1. Ja Komisija nav pieņēmusi lēmumu 
saskaņā ar 41. pantu, pārzinis vai 
apstrādātājs var nosūtīt personas datus uz 
trešo valsti vai starptautisku organizāciju 
tikai tad, ja pārzinis vai apstrādātājs ir 
nodrošinājis atbilstošus aizsardzības 
pasākumus.

Or. en
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Grozījums Nr. 2420
Louis Michel

Regulas priekšlikums
42. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja Komisija nav pieņēmusi lēmumu 
saskaņā ar 41. pantu, pārzinis vai 
apstrādātājs var nosūtīt personas datus uz 
trešo valsti vai starptautisku organizāciju 
tikai tad, ja pārzinis vai apstrādātājs 
juridiski saistošā aktā ir nodrošinājis 
atbilstošus personas datu aizsardzības 
pasākumus.

1. Ja Komisija nav pieņēmusi lēmumu 
saskaņā ar 41. pantu, pārzinis vai 
apstrādātājs var nosūtīt personas datus datu 
pārzinim vai apstrādātājam trešā valstī vai
uz starptautisku organizāciju tikai tad, ja 
pārzinis vai apstrādātājs juridiski saistošā 
aktā ir nodrošinājis atbilstošus personas 
datu aizsardzības pasākumus.

Or. en

Grozījums Nr. 2421
Axel Voss

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) saistošiem uzņēmuma noteikumiem 
saskaņā ar 43. pantu; vai

a) saistošiem uzņēmuma noteikumiem 
saskaņā ar 38.b pantu; vai

Or. en

Grozījums Nr. 2422
Alexander Alvaro

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) derīgu Eiropas datu aizsardzības 
zīmogu saskaņā ar 39. pantu;
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Or. en

Pamatojums

Eiropas datu aizsardzības zīmogam būtu jāveicina datu subjektu uzticība un juridiskā 
noteiktība datu pārziņiem, kā arī vienlaikus jāeksportē Eiropas datu aizsardzības standarti, 
ļaujot ārpuskopienas uzņēmumiem vieglāk iekļūt Eiropas tirgos, ja tie ir sertificēti.

Grozījums Nr. 2423
Dimitrios Droutsas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) derīgu Eiropas datu aizsardzības 
zīmogu saskaņā ar 39. pantu;

Or. en

Grozījums Nr. 2424
Alexander Alvaro

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tipveida datu aizsardzības 
noteikumiem, ko pieņēmusi Komisija. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 
87. panta 2. punktā; vai

svītrots

Or. en

Pamatojums

Horizontāls grozījums, saskaņā ar kuru visi īstenošanas akti tiek aizstāti ar deleģētajiem 
aktiem, lai nodrošinātu Eiropas Parlamenta pilnīgu iesaistīšanos lēmumu pieņemšanas 
procesā.
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Grozījums Nr. 2425
Dimitrios Droutsas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tipveida datu aizsardzības 
noteikumiem, ko pieņēmusi Komisija. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 
87. panta 2. punktā; vai

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 2426
Axel Voss

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tipveida datu aizsardzības noteikumiem, 
ko pieņēmusi Komisija. Šos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes 
procedūru, kas minēta 87. panta 2. punktā; 
vai

b) tipveida tādu datu aizsardzības 
noteikumiem starp datu pārzini vai 
apstrādātāju un saņēmēju, kas var būt 
apakšapstrādātājs, par datiem ārpus EEZ, 
kuri var ietvert tipveida noteikumus 
turpmākai datu nosūtīšanai ārpus EEZ, 
ko pieņēmusi Komisija. Šos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes 
procedūru, kas minēta 87. panta 2. punktā; 
vai

Or. en

Pamatojums

Ievērots ITRE atzinums.

Grozījums Nr. 2427
Monika Hohlmeier
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Regulas priekšlikums
42. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tipveida datu aizsardzības noteikumiem, 
ko pieņēmusi Komisija. Šos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes 
procedūru, kas minēta 87. panta 2. punktā; 
vai

b) tipveida datu aizsardzības noteikumiem, 
ko pieņēmusi Komisija, starp datu pārzini 
vai datu apstrādātāju un datu saņēmēju, 
kurš var būt arī apakšapstrādātājs, ārpus 
EEZ, un kas var ietvert arī tipveida 
nosacījumus par datu nosūtīšanu ārpus 
EEZ. Šos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas 
minēta 87. panta 2. punktā; vai

Or. de

Grozījums Nr. 2428
Petru Constantin Luhan

Regulas priekšlikums
42. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) tipveida datu aizsardzības noteikumiem, 
ko pieņem uzraudzības iestāde saskaņā ar 
konsekvences mehānismu, kā minēts 
57. pantā, ja Komisija tos saskaņā ar 
62. panta 1. punkta b) apakšpunktu ir 
pasludinājusi par vispārēji piemērojamiem;
vai

c) tipveida datu aizsardzības noteikumiem, 
ko pieņem uzraudzības iestāde saskaņā ar 
konsekvences mehānismu, kā minēts 
57. pantā, ja Komisija tos saskaņā ar 
62. panta 1. punkta b) apakšpunktu ir 
pasludinājusi par vispārēji piemērojamiem;

Or. en

Grozījums Nr. 2429
Axel Voss

Regulas priekšlikums
42. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) tipveida datu aizsardzības noteikumiem, c) tipveida tādu datu aizsardzības 
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ko pieņem uzraudzības iestāde saskaņā ar 
konsekvences mehānismu, kā minēts 
57. pantā, ja Komisija tos saskaņā ar 
62. panta 1. punkta b) apakšpunktu ir 
pasludinājusi par vispārēji piemērojamiem; 
vai

noteikumiem starp datu pārzini vai 
apstrādātāju un saņēmēju, kas var būt 
apakšapstrādātājs, par datiem ārpus EEZ, 
kuri var ietvert tipveida noteikumus 
turpmākai datu nosūtīšanai ārpus EEZ, 
ko pieņem uzraudzības iestāde saskaņā ar 
konsekvences mehānismu, kā minēts 
57. pantā, ja Komisija tos saskaņā ar 
62. panta 1. punkta b) apakšpunktu ir 
pasludinājusi par vispārēji piemērojamiem; 
vai

Or. en

Pamatojums

Izdarot izmaiņas, ievērots ITRE atzinums.

Grozījums Nr. 2430
Monika Hohlmeier

Regulas priekšlikums
42. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) tipveida datu aizsardzības noteikumiem, 
ko pieņem uzraudzības iestāde saskaņā ar 
konsekvences mehānismu, kā minēts 
57. pantā, ja Komisija tos saskaņā ar 
62. panta 1. punkta b) apakšpunktu ir 
pasludinājusi par vispārēji piemērojamiem; 
vai

c) tipveida datu aizsardzības noteikumiem, 
ko pieņem uzraudzības iestāde saskaņā ar 
konsekvences mehānismu, kā minēts 
57. pantā, starp datu pārzini vai datu 
apstrādātāju un datu saņēmēju, kurš var 
būt arī apakšapstrādātājs, ārpus EEZ un,
kas var ietvert arī tipveida nosacījumus 
par datu nosūtīšanu ārpus EEZ, ja 
Komisija šos tipveida datu aizsardzības 
noteikumus ir pasludinājusi par vispārēji 
piemērojamiem saskaņā ar 87. panta 
2. punktā minēto pārbaudes procedūru; 
vai

Or. de

Grozījums Nr. 2431
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Regulas priekšlikums
42. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) līguma, kas noslēgts starp pārzini vai 
apstrādātāju un datu saņēmēju, 
noteikumiem, ko apstiprinājusi 
uzraudzības iestāde saskaņā ar 4. punktu.

d) līguma noteikumiem, kas noslēgts starp 
pārzini vai apstrādātāju un datu saņēmēju 
saskaņā ar 4. punktu.

Or. es

Grozījums Nr. 2432
Petru Constantin Luhan

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) vēsturiskos, statistikas vai zinātniskos 
nolūkos ― 83. panta 4. punktā 
minētajiem pasākumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 2433
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) līguma noteikumiem starp datu 
pārzini vai apstrādātāju un datu 
saņēmēju, kas papildina tipveida datu 
aizsardzības noteikumus, kā minēts šā 
panta 2. punkta b) un c) apakšpunktā, un 
ko kompetentā uzraudzības iestāde ir 
apstiprinājusi saskaņā ar 4. punktu;

Or. en
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Pamatojums

Šis grozījums sniegtu stimulu organizācijām pārsniegt reglamentējošās pamatprasības un 
ievērot tādus režīmus kā „datu zīmogs” un „uzticības marķējums”.

Grozījums Nr. 2434
Axel Voss

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) līguma noteikumiem starp datu 
pārzini vai apstrādātāju un datu 
saņēmēju, kas papildina tipveida datu 
aizsardzības noteikumus, kā minēts šā 
panta 2. punkta b) un c) apakšpunktā, un 
ko kompetentā uzraudzības iestāde ir 
apstiprinājusi saskaņā ar 4. punktu;

Or. en

Pamatojums

Ievērots ITRE atzinums.

Grozījums Nr. 2435
Louis Michel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) sadarbības līgumiem vai valsts iestāžu 
vienpusēju apņemšanos;

Or. en

Grozījums Nr. 2436
Monika Hohlmeier
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Regulas priekšlikums
42. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) dalību starptautiskā, Komisijas atzītā 
datu aizsardzības sistēmā;

Or. de

Pamatojums

Noteikumi par paziņojumu nosūtīšanu uz trešām valstīm pašlaik nenodrošina pietiekamus 
stimulus starptautiskajām datu aizsardzības sistēmām (piemēram, APEC un ECOWAS), lai 
veicinātu darbu pie tāda datu aizsardzības līmeņa sasniegšanas, ko ES uzskata par 
pietiekamu. Jaunā e) apakšpunkta mērķis ir vismaz turpmāk dot iespēju apstiprināt, ka 
nodrošinātas atbilstīgas garantijas, pamatojoties uz dalību starptautiskā datu aizsardzības 
sistēmā.

Grozījums Nr. 2437
Sarah Ludford

Regulas priekšlikums
42. pants – 2. punkts – db apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

db) veselības nolūkos — 81. pantā 
minētajiem pasākumiem — vai 
vēsturiskos, statistikas vai zinātniskās 
pētniecības nolūkos — 83. pantā 
minētajiem pasākumiem;

Or. en

Pamatojums

Grozījums nodrošina atsauci starp 42. pantu un 81. un 83. pantu.

Grozījums Nr. 2438
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

db) vēsturiskos, statistikas vai zinātniskos 
nolūkos ― 83. panta 4. punktā 
minētajiem pasākumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 2439
Axel Voss

Regulas priekšlikums
42. pants – 2. punkts – db apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

db) vēsturiskos, statistikas vai zinātniskos 
nolūkos ― 83. panta 4. punktā 
minētajiem pasākumiem;

Or. en

Pamatojums

Ievērots ITRE atzinums.

Grozījums Nr. 2440
Louis Michel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šā panta 1. punktā minētos atbilstošos 
aizsardzības pasākumus var nodrošināt 
arī ar vienu juridiski saistošu tiesību aktu 
starp apstrādātāju un citu apstrādātāju, 
kurā apakšapstrādātājam pamatā ir 
noteiktas tādas pašas saistības, kādas ir 
noteiktas ES tipveida datu aizsardzības 
noteikumos, ko pieņēmusi Komisija, ja 
apstrādātājs sadarbojas ar vairākiem datu 
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pārziņiem, lai pamatā īstenotu līdzīgas 
apstrādes darbības saistībā ar to 
attiecīgajiem personas datiem, un ja 
apstrādātājs un/vai datu pārzinis šādus 
vairāku datu pārziņu personas datus 
nosūta citam apstrādātājam trešā valstī.

Or. en

Grozījums Nr. 2441
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
42. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Nosūtīšanai, pamatojoties uz tipveida 
datu aizsardzības noteikumiem vai 
saistošiem uzņēmuma noteikumiem, kā 
minēts 2. punkta a), b) vai 
c) apakšpunktā, nav nepieciešama nekāda 
cita atļauja.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 2442
Petru Constantin Luhan

Regulas priekšlikums
42. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Nosūtīšanai, pamatojoties uz tipveida 
datu aizsardzības noteikumiem vai 
saistošiem uzņēmuma noteikumiem, kā 
minēts 2. punkta a), b) vai c) apakšpunktā, 
nav nepieciešama nekāda cita atļauja.

3. Nosūtīšanai, pamatojoties uz 2. punkta 
a), b), c) vai e) apakšpunktu, nav 
nepieciešama nekāda cita atļauja.

Or. en
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Grozījums Nr. 2443
Alexander Alvaro

Regulas priekšlikums
42. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Nosūtīšanai, pamatojoties uz tipveida 
datu aizsardzības noteikumiem vai 
saistošiem uzņēmuma noteikumiem, kā 
minēts 2. punkta a), b) vai c) apakšpunktā, 
nav nepieciešama nekāda cita atļauja.

3. Nosūtīšanai, pamatojoties uz tipveida 
datu aizsardzības noteikumiem vai 
saistošiem uzņēmuma noteikumiem, kā 
minēts 2. punkta a) vai c) apakšpunktā, nav 
nepieciešama nekāda cita atļauja.

Or. en

Pamatojums

Izriet no 2. punkta b) apakšpunkta svītrojuma.

Grozījums Nr. 2444
Dimitrios Droutsas

Regulas priekšlikums
42. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Nosūtīšanai, pamatojoties uz tipveida 
datu aizsardzības noteikumiem vai 
saistošiem uzņēmuma noteikumiem, kā 
minēts 2. punkta a), b) vai c) apakšpunktā, 
nav nepieciešama nekāda cita atļauja.

3. Nosūtīšanai, pamatojoties uz tipveida 
datu aizsardzības noteikumiem vai 
saistošiem uzņēmuma noteikumiem, kā 
minēts 2. punkta a) vai c) apakšpunktā, nav 
nepieciešama nekāda cita atļauja.

Or. en

Grozījums Nr. 2445
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

3. Nosūtīšanai, pamatojoties uz tipveida 
datu aizsardzības noteikumiem vai 
saistošiem uzņēmuma noteikumiem, kā 
minēts 2. punkta a), b) vai c) apakšpunktā, 
nav nepieciešama nekāda cita atļauja.

3. Nosūtīšanai, pamatojoties uz 2. punkta 
a), b), c) vai e) apakšpunktu, nav 
nepieciešama nekāda cita atļauja.

Or. en

Pamatojums

Tādu kodētu datu nosūtīšana izpētes nolūkā, ko nevar identificēt un atkārtoti neidentificēs 
trešās valstīs esošie saņēmēji, būtu jāatļauj bez papildu administratīvā sloga.

Grozījums Nr. 2446
Axel Voss

Regulas priekšlikums
42. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Nosūtīšanai, pamatojoties uz tipveida 
datu aizsardzības noteikumiem vai 
saistošiem uzņēmuma noteikumiem, kā 
minēts 2. punkta a), b) vai c) apakšpunktā, 
nav nepieciešama nekāda cita atļauja.

3. Nosūtīšanai, pamatojoties uz tipveida 
datu aizsardzības noteikumiem vai 
saistošiem uzņēmuma noteikumiem, kā 
minēts 2. punkta a), b), c), d), da) vai 
db) apakšpunktā, nav nepieciešama 
nekāda cita atļauja.

Or. en

Grozījums Nr. 2447
Louis Michel

Regulas priekšlikums
42. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Nosūtīšanai, pamatojoties uz tipveida 
datu aizsardzības noteikumiem vai 
saistošiem uzņēmuma noteikumiem, kā 

3. Nosūtīšanu, pamatojoties uz tipveida 
datu aizsardzības noteikumiem vai 
saistošiem uzņēmuma noteikumiem, kā 



AM\929519LV.doc 55/142 PE506.169v02-00

LV

minēts 2. punkta a), b) vai c) apakšpunktā, 
nav nepieciešama nekāda cita atļauja.

minēts 2. punkta a), b) vai c) apakšpunktā,
vai vienu juridiski saistošu dokumentu, kā 
minēts 3. punktā, vai nosūtīšanu starp 
uzņēmumu grupām, kam ir saistoši 
uzņēmuma noteikumi, uzskata par 
atbilstīgu šā panta 1. punktam un tai nav 
nepieciešama nekāda apspriešanās ar 
uzraudzības iestādēm, dokumentu 
iesniegšana tām, to apstiprinājums vai
atļauja.

Or. en

Grozījums Nr. 2448
Sophia in 't Veld

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Šā panta 2. punktā minētie atbilstošie 
aizsardzības pasākumi ietver prasību, ka 
tiesvedība par aizsardzības pasākumiem 
pret trešās valsts valdības uzraudzības vai 
informācijas pieprasījumiem no trešo 
valstu iestādēm notiek attiecīgā datu 
pārziņa vai apstrādātāja galvenās 
reģistrācijas dalībvalsts jurisdikcijā.

Or. en

Pamatojums

Šis noteikums ir vajadzīgs, lai novērstu to, ka trešās valsts apstrādātājs neuzņemas atbildību 
trešās valsts uzraudzības tiesību aktu piekrišanas gadījumos.

Grozījums Nr. 2449
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

4. Ja nosūtīšana pamatojas uz līguma 
noteikumiem, kā minēts šā panta 2. punkta 
d) apakšpunktā, pārzinis vai apstrādātājs no 
uzraudzības iestādes saņem iepriekšēju 
līguma noteikumu apstiprinājumu saskaņā 
ar 34. panta 1. punktu. Ja nosūtīšana ir 
saistīta ar apstrādes darbībām, kas attiecas 
uz datu subjektiem citā dalībvalstī vai 
dalībvalstīs, vai būtiski skar personas datu 
brīvu apriti Savienībā, uzraudzības iestāde 
piemēro konsekvences mehānismu, kas 
minēts 57. pantā.

4. Ja nosūtīšana pamatojas uz līguma 
noteikumiem, kā minēts šā panta 2. punkta 
d) apakšpunktā, pārzinis vai apstrādātājs no 
kompetentās uzraudzības iestādes saņem 
iepriekšēju līguma noteikumu 
apstiprinājumu saskaņā ar 34. panta 
1. punktu. Ja nosūtīšana ir saistīta ar 
apstrādes darbībām, kas attiecas uz datu 
subjektiem citā dalībvalstī vai dalībvalstīs, 
vai būtiski skar personas datu brīvu apriti 
Savienībā, kompetentā uzraudzības iestāde 
piemēro konsekvences mehānismu, kas 
minēts 57. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 2450
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Regulas priekšlikums
42. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja nosūtīšana pamatojas uz līguma 
noteikumiem, kā minēts šā panta 2. punkta 
d) apakšpunktā, pārzinis vai apstrādātājs no 
uzraudzības iestādes saņem iepriekšēju 
līguma noteikumu apstiprinājumu saskaņā 
ar 34. panta 1. punktu. Ja nosūtīšana ir 
saistīta ar apstrādes darbībām, kas attiecas 
uz datu subjektiem citā dalībvalstī vai 
dalībvalstīs, vai būtiski skar personas datu 
brīvu apriti Savienībā, uzraudzības iestāde 
piemēro konsekvences mehānismu, kas 
minēts 57. pantā.

4. Ja nosūtīšana pamatojas uz līguma 
noteikumiem, kā minēts šā panta 2. punkta 
d) apakšpunktā, un ja nav iecelts datu 
aizsardzības inspektors vai nav pieejams
atbilstošs vai derīgs oficiāls sertifikāts,
pārzinis vai apstrādātājs no uzraudzības 
iestādes saņem iepriekšēju līguma 
noteikumu apstiprinājumu saskaņā ar 
34. panta 1. punktu. Ja nosūtīšana ir saistīta 
ar apstrādes darbībām, kas attiecas uz datu 
subjektiem citā dalībvalstī vai dalībvalstīs, 
vai būtiski skar personas datu brīvu apriti 
Savienībā, uzraudzības iestāde piemēro 
konsekvences mehānismu, kas minēts 
57. pantā.

Or. es
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Grozījums Nr. 2451
Axel Voss

Regulas priekšlikums
42. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja nosūtīšana pamatojas uz līguma 
noteikumiem, kā minēts šā panta 2. punkta 
d) apakšpunktā, pārzinis vai apstrādātājs no 
uzraudzības iestādes saņem iepriekšēju 
līguma noteikumu apstiprinājumu saskaņā 
ar 34. panta 1. punktu. Ja nosūtīšana ir 
saistīta ar apstrādes darbībām, kas attiecas 
uz datu subjektiem citā dalībvalstī vai 
dalībvalstīs, vai būtiski skar personas datu 
brīvu apriti Savienībā, uzraudzības iestāde 
piemēro konsekvences mehānismu, kas 
minēts 57. pantā.

4. Ja nosūtīšana pamatojas uz līguma 
noteikumiem, kā minēts šā panta 2. punkta 
d) vai da) apakšpunktā, pārzinis vai 
apstrādātājs no kompetentās uzraudzības 
iestādes saņem iepriekšēju līguma 
noteikumu apstiprinājumu saskaņā ar 
34. panta 1. punktu. Ja nosūtīšana ir saistīta 
ar apstrādes darbībām vai būtiski skar 
personas datu brīvu apriti Savienībā, 
kompetentā uzraudzības iestāde piemēro 
konsekvences mehānismu, kas minēts 
57. pantā.

Or. en

Pamatojums

Daļēji ievērots ITRE atzinums.

Grozījums Nr. 2452
Sarah Ludford

Regulas priekšlikums
42. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja nosūtīšana pamatojas uz līguma 
noteikumiem, kā minēts šā panta 2. punkta 
d) apakšpunktā, pārzinis vai apstrādātājs
no uzraudzības iestādes saņem iepriekšēju 
līguma noteikumu apstiprinājumu 
saskaņā ar 34. panta 1. punktu. Ja
nosūtīšana ir saistīta ar apstrādes 
darbībām, kas attiecas uz datu subjektiem 
citā dalībvalstī vai dalībvalstīs, vai būtiski 
skar personas datu brīvu apriti Savienībā,
uzraudzības iestāde piemēro konsekvences 

4. Ja attiecīgie aizsardzības pasākumi ir 
nodrošināti, pamatojoties uz līguma 
noteikumiem, kā minēts šā panta 2. punkta 
d) apakšpunktā, pārzinis vai apstrādātājs
nodrošina paredzētās apstrādes atbilstību 
šai regulai un mazina jebkādus saistītos 
riskus, kas skar datu subjektu. 
Uzraudzības iestāde atbalsta regulas 
ievērošanu, sniedzot norādes un 
konsultācijas saskaņā ar šo noteikumu. Ja
apstrāde attiecas uz datu subjektiem citā 
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mehānismu, kas minēts 57. pantā. dalībvalstī vai dalībvalstīs, vai būtiski skar 
personas datu brīvu apriti Savienībā,
Eiropas Datu aizsardzības kolēģija sniedz 
norādes, lai nodrošinātu regulas 
konsekventu piemērošanu, ņemot vērā 
atsevišķu dalībvalstu konkrētos apstākļus.

Or. en

Pamatojums

Ārpus EEZ apstrādātiem datiem ir jānodrošina atbilstīgi aizsardzības pasākumi. Nosūtīšanas 
jēdziens ir novecojis, jo datiem no vietas ārpus EEZ var piekļūt arī tad, ja datu pārzinis tos 
nenosūta. Līguma noteikuma iepriekšēja apstiprināšana, visticamāk, radīs nesamērīgus 
slogus uzraudzības iestādēm, kuras labāk vajadzētu izmantot kā konsultāciju un norāžu 
sniedzējas. Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas koordinācijas funkcija nodrošinātu norāžu 
konsekvenci.

Grozījums Nr. 2453
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Datu pārzinis vai apstrādātājs var 
izvēlēties pamatot nosūtīšanu ar tipveida 
datu aizsardzības noteikumiem, kā minēts 
šā panta 2. punkta b) un c) apakšpunktā, 
un papildus šiem tipveida noteikumiem 
piedāvāt papildu, juridiski saistošas 
saistības, ko attiecina uz nosūtītajiem 
datiem. Šādos gadījumos šīs papildu 
saistības tiek iepriekš apspriestas ar 
kompetento uzraudzības iestādi, un tās 
papildina tipveida noteikumus un nav 
pretrunā tiem ne tieši, ne netieši. 
Dalībvalstis, uzraudzības iestādes un 
Komisija mudina izmantot papildu un 
juridiski saistošas saistības, piedāvājot 
tiem datu pārziņiem un apstrādātājiem, 
kuri pieņem šos pastiprinātos aizsardzības 
pasākumus, datu aizsardzības zīmogu, 
marķējumu vai mehānismu, kas pieņemts 
atbilstoši 39. pantam.
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Or. en

Pamatojums

Datu pārziņiem un apstrādātājiem bieži vien ir tieša un praktiska pieredze, kas uzskatāmi 
apliecina, ka papildu aizsardzības pasākumi var būt atbilstoši attiecībā uz tiem personas 
datiem, ko viņi nosūta. Regulai būtu jāmudina šie pārziņi un apstrādātāji piedāvāt papildu 
aizsardzības pasākumus, ja tie ir atbilstoši. Šīs papildu saistības nedrīkstētu būt pretrunā 
tipveida noteikumiem.

Grozījums Nr. 2454
Axel Voss

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Datu pārzinis vai apstrādātājs var 
izvēlēties pamatot nosūtīšanu ar tipveida 
datu aizsardzības noteikumiem, kā minēts 
šā panta 2. punkta attiecīgajos 
noteikumos, un papildus šiem tipveida 
noteikumiem piedāvāt papildu, juridiski 
saistošas saistības, ko attiecina uz 
nosūtītajiem datiem. Šādos gadījumos šīs 
papildu saistības tiek iepriekš apspriestas 
ar kompetento uzraudzības iestādi, un tās 
papildina tipveida noteikumus un nav 
pretrunā tiem ne tieši, ne netieši. 
Dalībvalstis, uzraudzības iestādes un 
Komisija mudina izmantot papildu un 
juridiski saistošas saistības, piedāvājot 
tiem datu pārziņiem un apstrādātājiem, 
kuri pieņem šos pastiprinātos aizsardzības 
pasākumus, datu aizsardzības zīmogu, 
marķējumu vai mehānismu, kas pieņemts 
atbilstoši 39. pantam.

Or. en

Pamatojums

Daļēji ievērots ITRE atzinums.
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Grozījums Nr. 2455
Axel Voss

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.b Lai mudinātu izmantot papildu līguma 
noteikumus, kā minēts šā panta 2. punkta 
attiecīgajos noteikumos, kompetentās 
iestādes var piedāvāt tiem datu pārziņiem 
un apstrādātājiem, kuri pieņem šos 
aizsardzības pasākumus, datu 
aizsardzības zīmogu, marķējumu vai 
mehānismu, kas pieņemts atbilstoši 
39. pantam.

Or. en

Pamatojums

Daļēji ievērots ITRE atzinums.

Grozījums Nr. 2456
Dimitrios Droutsas

Regulas priekšlikums
42. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja atbilstoši personas datu aizsardzības 
pasākumi nav paredzēti juridiski saistošā 
aktā, pārzinis vai apstrādātājs saņem 
iepriekšēju atļauju nosūtīšanai vai 
vairākkārtējai nosūtīšanai, vai 
noteikumiem, kas jāpievieno pārvaldības 
norunām, kas ir šādas nosūtīšanas 
pamatā. Šādu atļauju uzraudzības iestāde 
sniedz saskaņā 34. panta 1. punktu. Ja 
nosūtīšana ir saistīta ar apstrādes 
darbībām, kas attiecas uz datu subjektiem 
citā dalībvalstī vai dalībvalstīs, vai būtiski 
skar personas datu brīvu apriti Savienībā, 
uzraudzības iestāde piemēro konsekvences 

svītrots
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mehānismu, kas minēts 57. pantā. 
Uzraudzības iestādes atļaujas, kas 
izsniegtas saskaņā ar Direktīvas 95/46/EK 
26. panta 2. punktu, ir spēkā, kamēr 
uzraudzības iestāde tās negroza, neaizstāj 
vai neatceļ.

Or. en

Grozījums Nr. 2457
Timothy Kirkhope
ECR grupas vārdā

Regulas priekšlikums
42. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja atbilstoši personas datu aizsardzības 
pasākumi nav paredzēti juridiski saistošā 
aktā, pārzinis vai apstrādātājs saņem 
iepriekšēju atļauju nosūtīšanai vai 
vairākkārtējai nosūtīšanai, vai 
noteikumiem, kas jāpievieno pārvaldības 
norunām, kas ir šādas nosūtīšanas 
pamatā. Šādu atļauju uzraudzības iestāde 
sniedz saskaņā 34. panta 1. punktu. Ja 
nosūtīšana ir saistīta ar apstrādes 
darbībām, kas attiecas uz datu subjektiem 
citā dalībvalstī vai dalībvalstīs, vai būtiski 
skar personas datu brīvu apriti Savienībā, 
uzraudzības iestāde piemēro konsekvences 
mehānismu, kas minēts 57. pantā. 
Uzraudzības iestādes atļaujas, kas 
izsniegtas saskaņā ar Direktīvas 95/46/EK 
26. panta 2. punktu, ir spēkā, kamēr 
uzraudzības iestāde tās negroza, neaizstāj 
vai neatceļ.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 2458
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Regulas priekšlikums
42. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja atbilstoši personas datu aizsardzības 
pasākumi nav paredzēti juridiski saistošā 
aktā, pārzinis vai apstrādātājs saņem 
iepriekšēju atļauju nosūtīšanai vai 
vairākkārtējai nosūtīšanai, vai 
noteikumiem, kas jāpievieno pārvaldības 
norunām, kas ir šādas nosūtīšanas 
pamatā. Šādu atļauju uzraudzības iestāde 
sniedz saskaņā 34. panta 1. punktu. Ja 
nosūtīšana ir saistīta ar apstrādes 
darbībām, kas attiecas uz datu subjektiem 
citā dalībvalstī vai dalībvalstīs, vai būtiski 
skar personas datu brīvu apriti Savienībā, 
uzraudzības iestāde piemēro konsekvences 
mehānismu, kas minēts 57. pantā. 
Uzraudzības iestādes atļaujas, kas 
izsniegtas saskaņā ar Direktīvas 95/46/EK 
26. panta 2. punktu, ir spēkā, kamēr 
uzraudzības iestāde tās negroza, neaizstāj 
vai neatceļ.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 2459
Csaba Sógor

Regulas priekšlikums
42. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja atbilstoši personas datu aizsardzības 
pasākumi nav paredzēti juridiski saistošā 
aktā, pārzinis vai apstrādātājs saņem 
iepriekšēju atļauju nosūtīšanai vai 
vairākkārtējai nosūtīšanai, vai 
noteikumiem, kas jāpievieno pārvaldības 
norunām, kas ir šādas nosūtīšanas 
pamatā. Šādu atļauju uzraudzības iestāde 
sniedz saskaņā 34. panta 1. punktu. Ja 
nosūtīšana ir saistīta ar apstrādes 

5. Uzraudzības iestādes atļaujas, kas 
izsniegtas saskaņā ar Direktīvas 95/46/EK 
26. panta 2. punktu, ir spēkā ne ilgāk kā 
divus gadus, sākot no šīs regulas stāšanās 
spēkā, vai kamēr uzraudzības iestāde tās 
negroza, neaizstāj vai neatceļ.
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darbībām, kas attiecas uz datu subjektiem 
citā dalībvalstī vai dalībvalstīs, vai būtiski 
skar personas datu brīvu apriti Savienībā, 
uzraudzības iestāde piemēro konsekvences
mehānismu, kas minēts 57. pantā.
Uzraudzības iestādes atļaujas, kas 
izsniegtas saskaņā ar Direktīvas 95/46/EK 
26. panta 2. punktu, ir spēkā, kamēr 
uzraudzības iestāde tās negroza, neaizstāj 
vai neatceļ.

Or. hu

Grozījums Nr. 2460
Sophia in 't Veld

Regulas priekšlikums
42. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja atbilstoši personas datu aizsardzības 
pasākumi nav paredzēti juridiski saistošā 
aktā, pārzinis vai apstrādātājs saņem 
iepriekšēju atļauju nosūtīšanai vai 
vairākkārtējai nosūtīšanai, vai 
noteikumiem, kas jāpievieno pārvaldības 
norunām, kas ir šādas nosūtīšanas 
pamatā. Šādu atļauju uzraudzības iestāde 
sniedz saskaņā 34. panta 1. punktu. Ja 
nosūtīšana ir saistīta ar apstrādes 
darbībām, kas attiecas uz datu subjektiem 
citā dalībvalstī vai dalībvalstīs, vai būtiski 
skar personas datu brīvu apriti Savienībā, 
uzraudzības iestāde piemēro konsekvences 
mehānismu, kas minēts 57. pantā.
Uzraudzības iestādes atļaujas, kas 
izsniegtas saskaņā ar Direktīvas 95/46/EK 
26. panta 2. punktu, ir spēkā, kamēr 
uzraudzības iestāde tās negroza, neaizstāj 
vai neatceļ.

5. Uzraudzības iestādes atļaujas, kas 
izsniegtas saskaņā ar Direktīvas 95/46/EK 
26. panta 2. punktu, ir spēkā, kamēr 
uzraudzības iestāde tās negroza, neaizstāj 
vai neatceļ.

Or. en



PE506.169v02-00 64/142 AM\929519LV.doc

LV

Grozījums Nr. 2461
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Regulas priekšlikums
42. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja atbilstoši personas datu aizsardzības 
pasākumi nav paredzēti juridiski saistošā 
aktā, pārzinis vai apstrādātājs saņem 
iepriekšēju atļauju nosūtīšanai vai 
vairākkārtējai nosūtīšanai, vai 
noteikumiem, kas jāpievieno pārvaldības 
norunām, kas ir šādas nosūtīšanas pamatā. 
Šādu atļauju uzraudzības iestāde sniedz 
saskaņā 34. panta 1. punktu. Ja nosūtīšana 
ir saistīta ar apstrādes darbībām, kas 
attiecas uz datu subjektiem citā dalībvalstī 
vai dalībvalstīs, vai būtiski skar personas 
datu brīvu apriti Savienībā, uzraudzības 
iestāde piemēro konsekvences mehānismu, 
kas minēts 57. pantā. Uzraudzības iestādes 
atļaujas, kas izsniegtas saskaņā ar 
Direktīvas 95/46/EK 26. panta 2. punktu, ir 
spēkā, kamēr uzraudzības iestāde tās 
negroza, neaizstāj vai neatceļ.

5. Ja atbilstoši personas datu aizsardzības 
pasākumi nav paredzēti juridiski saistošā 
aktā un ja nav iecelts datu aizsardzības 
inspektors vai nav pieejams atbilstošs vai 
derīgs oficiāls sertifikāts, pārzinis vai 
apstrādātājs saņem iepriekšēju atļauju 
nosūtīšanai vai vairākkārtējai nosūtīšanai, 
vai noteikumiem, kas jāpievieno 
pārvaldības norunām, kas ir šādas 
nosūtīšanas pamatā. Šādu atļauju 
uzraudzības iestāde sniedz saskaņā 
34. panta 1. punktu. Ja nosūtīšana ir saistīta 
ar apstrādes darbībām, kas attiecas uz datu 
subjektiem citā dalībvalstī vai dalībvalstīs, 
vai būtiski skar personas datu brīvu apriti 
Savienībā, uzraudzības iestāde piemēro 
konsekvences mehānismu, kas minēts 
57. pantā. Uzraudzības iestādes atļaujas, 
kas izsniegtas saskaņā ar Direktīvas 
95/46/EK 26. panta 2. punktu, ir spēkā, 
kamēr uzraudzības iestāde tās negroza, 
neaizstāj vai neatceļ.

Or. es

Grozījums Nr. 2462
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
42. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja atbilstoši personas datu aizsardzības 
pasākumi nav paredzēti juridiski saistošā 
aktā, pārzinis vai apstrādātājs saņem 
iepriekšēju atļauju nosūtīšanai vai 
vairākkārtējai nosūtīšanai, vai 

5. Uzraudzības iestādes atļaujas, kas 
izsniegtas saskaņā ar Direktīvas 95/46/EK 
26. panta 2. punktu, ir spēkā, kamēr 
uzraudzības iestāde tās negroza, neaizstāj 
vai neatceļ.
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noteikumiem, kas jāpievieno pārvaldības 
norunām, kas ir šādas nosūtīšanas 
pamatā. Šādu atļauju uzraudzības iestāde 
sniedz saskaņā 34. panta 1. punktu. Ja 
nosūtīšana ir saistīta ar apstrādes 
darbībām, kas attiecas uz datu subjektiem 
citā dalībvalstī vai dalībvalstīs, vai būtiski 
skar personas datu brīvu apriti Savienībā, 
uzraudzības iestāde piemēro konsekvences 
mehānismu, kas minēts 57. pantā.
Uzraudzības iestādes atļaujas, kas 
izsniegtas saskaņā ar Direktīvas 95/46/EK 
26. panta 2. punktu, ir spēkā, kamēr 
uzraudzības iestāde tās negroza, neaizstāj 
vai neatceļ.

Or. en

Grozījums Nr. 2463
Louis Michel

Regulas priekšlikums
42. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja atbilstoši personas datu aizsardzības
pasākumi nav paredzēti juridiski saistošā 
aktā, pārzinis vai apstrādātājs saņem 
iepriekšēju atļauju nosūtīšanai vai 
vairākkārtējai nosūtīšanai, vai 
noteikumiem, kas jāpievieno pārvaldības 
norunām, kas ir šādas nosūtīšanas pamatā. 
Šādu atļauju uzraudzības iestāde sniedz 
saskaņā 34. panta 1. punktu. Ja nosūtīšana 
ir saistīta ar apstrādes darbībām, kas 
attiecas uz datu subjektiem citā dalībvalstī 
vai dalībvalstīs, vai būtiski skar personas 
datu brīvu apriti Savienībā, uzraudzības 
iestāde piemēro konsekvences mehānismu,
kas minēts 57. pantā. Uzraudzības iestādes 
atļaujas, kas izsniegtas saskaņā ar 
Direktīvas 95/46/EK 26. panta 2. punktu, ir 
spēkā, kamēr uzraudzības iestāde tās 
negroza, neaizstāj vai neatceļ.

5. Ja valsts iestādes piemēro atbilstošus
personas datu aizsardzības pasākumus, bet 
ja tie nav paredzēti juridiski saistošā aktā,
kā minēts 2. punkta da) apakšpunktā, tās
saņem iepriekšēju atļauju nosūtīšanai vai 
vairākkārtējai nosūtīšanai, vai 
noteikumiem, kas jāpievieno pārvaldības 
norunām, kas ir šādas nosūtīšanas pamatā. 
Šādu atļauju uzraudzības iestāde sniedz 
saskaņā 34. panta 1. punktu. Ja nosūtīšana 
ir saistīta ar apstrādes darbībām, kas 
attiecas uz datu subjektiem citā dalībvalstī 
vai dalībvalstīs, vai būtiski skar personas 
datu brīvu apriti Savienībā, uzraudzības 
iestāde piemēro konsekvences mehānismu, 
kas minēts 57. pantā. Uzraudzības iestādes 
atļaujas, kas izsniegtas saskaņā ar 
Direktīvas 95/46/EK 26. panta 2. punktu, ir 
spēkā, kamēr uzraudzības iestāde tās 
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negroza, neaizstāj vai neatceļ.

Or. en

Grozījums Nr. 2464
Sarah Ludford

Regulas priekšlikums
42. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja atbilstoši personas datu aizsardzības 
pasākumi nav paredzēti juridiski saistošā 
aktā, pārzinis vai apstrādātājs saņem 
iepriekšēju atļauju nosūtīšanai vai 
vairākkārtējai nosūtīšanai, vai 
noteikumiem, kas jāpievieno pārvaldības 
norunām, kas ir šādas nosūtīšanas 
pamatā. Šādu atļauju uzraudzības iestāde
sniedz saskaņā 34. panta 1. punktu. Ja
nosūtīšana ir saistīta ar apstrādes 
darbībām, kas attiecas uz datu subjektiem 
citā dalībvalstī vai dalībvalstīs, vai būtiski 
skar personas datu brīvu apriti Savienībā,
uzraudzības iestāde piemēro konsekvences 
mehānismu, kas minēts 57. pantā. 
Uzraudzības iestādes atļaujas, kas 
izsniegtas saskaņā ar Direktīvas 95/46/EK 
26. panta 2. punktu, ir spēkā, kamēr 
uzraudzības iestāde tās negroza, neaizstāj 
vai neatceļ.

5. Ja atbilstoši personas datu aizsardzības 
pasākumi nav paredzēti juridiski saistošā 
aktā, piemēram, saprašanās memorandā,
pārzinis nodrošina paredzētās 
apstrādāšanas atbilstību šai regulai un 
mazina jebkādus saistītos riskus, kas skar 
datu subjektu. Uzraudzības iestāde
atbalsta regulas ievērošanu, sniedzot 
norādes un konsultācijas saskaņā ar šo 
noteikumu. Ja apstrāde attiecas uz datu 
subjektiem citā dalībvalstī vai dalībvalstīs, 
vai būtiski skar personas datu brīvu apriti 
Savienībā, Eiropas Datu aizsardzības 
kolēģija sniedz norādes, lai nodrošinātu 
regulas konsekventu piemērošanu, ņemot 
vērā atsevišķu dalībvalstu konkrētos 
apstākļus.

Uzraudzības iestādes atļaujas, kas 
izsniegtas saskaņā ar Direktīvas 95/46/EK 
26. panta 2. punktu, ir spēkā, kamēr 
uzraudzības iestāde tās negroza, neaizstāj 
vai neatceļ.

Or. en

Pamatojums

Iepriekšējas atļaujas saņemšanas prasība nozīmētu pārmērīgu slogu uzraudzības iestādēm. 
Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas uzdevums būtu lietderīgs.
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Grozījums Nr. 2465
Axel Voss

Regulas priekšlikums
43. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nosūtīšana, pamatojoties uz saistošiem 
uzņēmuma noteikumiem

svītrots

1. Uzraudzības iestāde saskaņā ar 
58. pantā minēto konsekvences 
mehānismu apstiprina saistošos 
uzņēmuma noteikumus ar nosacījumu, ka 
tie:
a) ir juridiski saistoši un tos piemēro un 
izpilda visi pārziņa vai apstrādātāja 
uzņēmumu grupas locekļi, un attiecas arī 
uz darbiniekiem;
b) skaidri piešķir īstenojamas tiesības datu 
subjektiem;
c) atbilst 2. punktā paredzētajām 
prasībām.
2. Saistošajos uzņēmuma noteikumos 
vismaz norāda:
a) uzņēmumu grupas un tās locekļu 
struktūru un kontaktinformāciju;
b) datu nosūtīšanu vai vairākkārtēju 
nosūtīšanu, ietverot personas datu 
kategorijas, apstrādes veidu un nolūkus, 
attiecīgo datu subjektu veidu un attiecīgās 
trešās valsts vai valstu identifikāciju;
c) to juridiski gan iekšēji, gan ārēji 
saistošo raksturu;
d) vispārīgos datu aizsardzības principus, 
jo īpaši ierobežojumus saistībā ar nolūku, 
datu kvalitāte, apstrādes juridiskais 
pamats, sensitīvu personas datu apstrāde, 
pasākumi datu drošības nodrošināšanai 
un prasības tālākai datu nosūtīšanai 
organizācijām, kurām vadlīnijas nav 
saistošas;
e) datu subjektu tiesības un līdzekļus šo 
tiesību izmantošanai, ietverot tiesības 
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nebūt tāda pasākuma subjektam, kas 
pamatojas uz profilēšanu, saskaņā ar 
20. pantu, tiesības iesniegt sūdzību 
kompetentai uzraudzības iestādei un 
kompetentai tiesai dalībvalstī saskaņā ar 
75. pantu un tiesības uz nodarījuma 
izlīdzināšanu un attiecīgos gadījumos uz 
kompensāciju saistošo uzņēmuma 
noteikumu pārkāpuma gadījumā;
f) pārziņa un apstrādātāja, kas atrodas 
dalībvalsts teritorijā, piekrišanu, ka tas 
uzņemas atbildību par uzņēmuma saistošo 
noteikumu pārkāpumu, ko izdara 
uzņēmumu grupas loceklis, kas neatrodas 
Savienībā; pārzini vai apstrādātāju var 
pilnībā vai daļēji atbrīvot no šīs atbildības, 
ja tas pierāda, ka uzņēmumu grupas 
loceklis nav atbildīgs par notikumu, kurš 
izraisījis kaitējumu;
g) kā saskaņā ar 11. pantu datu 
subjektam tiek sniegta informācija par 
saistošiem uzņēmuma noteikumiem, jo 
īpaši par noteikumiem, kas minēti šā 
punkta d), e) un f) apakšpunktā;
h) saskaņā ar 35. pantu ieceltā datu 
aizsardzības inspektora uzdevumus, 
ietverot uzdevumu uzraudzīt, kā 
uzņēmumu grupas ietvaros tiek ievēroti 
saistošie uzņēmuma noteikumi, kā arī 
uzdevumu uzraudzīt mācības un sūdzību 
izskatīšanu;
i) mehānismus, kas izveidoti uzņēmumu 
grupas ietvaros un kuru mērķis ir 
nodrošināt uzņēmuma saistošo noteikumu 
ievērošanas pārbaudi;
j) mehānismus, kas izveidoti, lai ziņotu 
par izmaiņām vadlīnijās un fiksētu tās, un 
lai paziņotu šīs izmaiņas uzraudzības 
iestādei;
k) sadarbības mehānismus ar uzraudzības 
iestādi, kas nodrošina, ka visi uzņēmuma 
grupas locekļi ievēro noteikumus, jo īpaši 
darot uzraudzības iestādei pieejamus šā 
punkta i) apakšpunktā minēto pasākumu 
pārbaužu rezultātus.
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3. Komisijai piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt kritērijus un 
prasības attiecībā uz saistošiem 
uzņēmuma noteikumiem šā panta 
izpratnē, jo īpaši attiecībā uz kritērijiem to 
apstiprināšanai, kritērijiem 2. punkta b), 
d), e) un f) apakšpunktu piemērošanai 
apstrādātāju uzņēmuma saistošajiem 
noteikumiem un citām nepieciešamām 
prasībām attiecīgo datu subjektu personas 
datu aizsardzības nodrošināšanai.
4. Komisija var noteikt formātu un 
procedūras informācijas apmaiņai 
elektroniskā veidā starp pārziņiem, 
apstrādātājiem un uzraudzības iestādēm 
saistībā ar saistošiem uzņēmuma 
noteikumiem šā panta izpratnē. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 
87. panta 2. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 2466
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
43. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Uzraudzības iestāde saskaņā ar
58. pantā minēto konsekvences 
mehānismu apstiprina saistošos uzņēmuma 
noteikumus ar nosacījumu, ka tie:

1. Uzraudzības iestāde ar vienu 
apstiprinājuma aktu apstiprina saistošos 
uzņēmuma noteikumus uzņēmumu grupai
ar nosacījumu, ka tie:

Or. en

Pamatojums

Nav pamata izmantot konsekvences mehānismu saistošu uzņēmuma noteikumu 
apstiprināšanai. Tas tā nav saskaņā ar pašreizējo datu aizsardzības regulējumu.
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Grozījums Nr. 2467
Axel Voss

Regulas priekšlikums
43. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Uzraudzības iestāde saskaņā ar
58. pantā minēto konsekvences 
mehānismu apstiprina saistošos uzņēmuma 
noteikumus ar nosacījumu, ka tie:

1. Kompetentā uzraudzības iestāde ar
vienu apstiprinājuma aktu apstiprina 
saistošos uzņēmuma noteikumus
uzņēmumu grupai. Šādi noteikumi ļaus 
veikt daudzkārtēju starptautisko 
nosūtīšanu starp uzņēmumiem Eiropā un 
ārpus tās ar nosacījumu, ka tie:

Or. en

Pamatojums

Ievērots ITRE atzinums.

Grozījums Nr. 2468
Louis Michel

Regulas priekšlikums
43. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Uzraudzības iestāde saskaņā ar 
58. pantā minēto konsekvences 
mehānismu apstiprina saistošos 
uzņēmuma noteikumus ar nosacījumu, ka 
tie:

1. Datu pārziņi un/vai apstrādātāji, kas 
vēlas nodrošināt atbilstošus aizsardzības 
pasākumus ar saistošiem uzņēmuma 
noteikumiem, kā minēts 42. panta 
2. punkta a) apakšpunktā, paziņo
atbilstīgajām uzraudzības iestādēm par 
saviem saistošajiem uzņēmuma 
noteikumiem; uzskata, ka uzraudzības 
iestādes ir apstiprinājušas saistošos 
uzņēmuma noteikumus ar nosacījumu, ka 
tie:

Or. en
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Grozījums Nr. 2469
Sarah Ludford

Regulas priekšlikums
43. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Uzraudzības iestāde saskaņā ar 
58. pantā minēto konsekvences 
mehānismu apstiprina saistošos
uzņēmuma noteikumus ar nosacījumu, ka 
tie:

1. Ja atbilstošus aizsardzības pasākumus 
nodrošina ar saistošiem uzņēmuma 
noteikumiem, datu pārziņi ievēro šo 
regulu, nodrošinot, ka saistošie
uzņēmuma noteikumi:

a) ir juridiski saistoši un tos piemēro un 
izpilda visi pārziņa vai apstrādātāja 
uzņēmumu grupas locekļi, un attiecas arī 
uz darbiniekiem;

a) ir juridiski saistoši un tos piemēro un 
izpilda visi pārziņa vai apstrādātāja 
uzņēmumu grupas locekļi, un attiecas arī 
uz darbiniekiem;

b) skaidri piešķir īstenojamas tiesības datu 
subjektiem;

b) skaidri piešķir īstenojamas tiesības datu 
subjektiem;

c) atbilst 2. punktā paredzētajām prasībām. c) atbilst 2. punktā paredzētajām prasībām.

Uzraudzības iestāde atbalsta regulas 
ievērošanu, sniedzot norādes un 
konsultācijas saskaņā ar šo noteikumu.

Or. en

Pamatojums

Tieši datu pārziņiem vajadzētu būt atbildīgiem par saistošo uzņēmuma noteikumu atbilstību 
saskaņā ar regulu. Prasība apstiprināt visus saistošos uzņēmuma noteikumus būtu pārmērīgs 
slogs uzraudzības iestādēm, kuras labāk vajadzētu izmantot norāžu sniegšanai.

Grozījums Nr. 2470
Alexander Alvaro

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ir juridiski saistoši un tos piemēro un 
izpilda visi pārziņa vai apstrādātāja 
uzņēmumu grupas locekļi, un attiecas arī 
uz darbiniekiem;

a) ir juridiski saistoši un tos piemēro un 
izpilda visi pārziņa vai apstrādātāja 
uzņēmumu grupas locekļi un viņu ārējie 
apakšuzņēmēji, un attiecas arī uz 
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darbiniekiem;

Or. en

Grozījums Nr. 2471
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ir juridiski saistoši un tos piemēro un 
izpilda visi pārziņa vai apstrādātāja 
uzņēmumu grupas locekļi, un attiecas arī 
uz darbiniekiem;

a) ir juridiski saistoši un tos piemēro un 
izpilda visi pārziņa vai apstrādātāja 
uzņēmumu grupas locekļi un viņu ārējie 
apakšuzņēmēji, un attiecas arī uz 
darbiniekiem;

Or. en

Grozījums Nr. 2472
Axel Voss

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ir juridiski saistoši un tos piemēro un 
izpilda visi pārziņa vai apstrādātāja 
uzņēmumu grupas locekļi, un attiecas arī 
uz darbiniekiem;

a) ir juridiski saistoši un tos piemēro un 
izpilda visi pārziņa vai apstrādātāja 
uzņēmumu grupas locekļi un to ārējie 
apakšuzņēmēji, un attiecas arī uz 
darbiniekiem;

Or. en

Pamatojums

Ievērots ITRE atzinums.

Grozījums Nr. 2473
Louis Michel
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Regulas priekšlikums
43. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ir juridiski saistoši un tos piemēro un 
izpilda visi pārziņa vai apstrādātāja 
uzņēmumu grupas locekļi, un attiecas arī 
uz darbiniekiem;

a) ir juridiski saistoši un tos piemēro un 
izpilda visi pārziņa vai apstrādātāja 
uzņēmumu grupas locekļi un to ārējie 
apakšuzņēmēji, kas ir ietverti saistošo 
uzņēmuma noteikumu darbības jomā, un 
attiecas arī uz darbiniekiem;

Or. en

Grozījums Nr. 2474
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Regulas priekšlikums
43. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) ir izstrādāti pēc uzņēmuma darbinieku 
pārstāvju un datu aizsardzības inspektora 
piekrišanas attiecīgajā vietā, kur atrodas 
uzņēmuma filiāle;

Or. de

Grozījums Nr. 2475
Alexander Alvaro

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) uzņēmumu grupas un tās locekļu 
struktūru un kontaktinformāciju;

a) uzņēmumu grupas un tās locekļu 
struktūru un kontaktinformāciju, kā arī to 
ārējos apakšuzņēmējus;

Or. en
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Grozījums Nr. 2476
Dimitrios Droutsas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) uzņēmumu grupas un tās locekļu 
struktūru un kontaktinformāciju;

a) uzņēmumu grupas un tās locekļu 
struktūru un kontaktinformāciju, kā arī to 
ārējos apakšuzņēmējus;

Or. en

Grozījums Nr. 2477
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) uzņēmumu grupas un tās locekļu 
struktūru un kontaktinformāciju;

a) uzņēmumu grupas un tās locekļu 
struktūru un kontaktinformāciju, kā arī to 
ārējos apakšuzņēmējus;

Or. en

Grozījums Nr. 2478
Axel Voss

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) uzņēmumu grupas un tās locekļu 
struktūru un kontaktinformāciju;

a) uzņēmumu grupas un tās locekļu 
struktūru un kontaktinformāciju, kā arī to 
ārējos apakšuzņēmējus;

Or. en
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Pamatojums

Ievērots ITRE atzinums.

Grozījums Nr. 2479
Louis Michel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) uzņēmumu grupas un tās locekļu 
struktūru un kontaktinformāciju;

a) uzņēmumu grupas un tās locekļu 
struktūru un kontaktinformāciju, kā arī to 
apakšuzņēmējus;

Or. en

Grozījums Nr. 2480
Axel Voss

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) datu nosūtīšanu vai vairākkārtēju 
nosūtīšanu, ietverot personas datu 
kategorijas, apstrādes veidu un nolūkus, 
attiecīgo datu subjektu veidu un attiecīgās 
trešās valsts vai valstu identifikāciju;

b) datu nosūtīšanu vai vairākkārtēju 
nosūtīšanu, ietverot personas datu 
kategorijas, apstrādes veidu un nolūkus, 
attiecīgo datu subjektu veidu un —
konkrētos gadījumos — attiecīgās trešās 
valsts vai valstu identifikāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 2481
Timothy Kirkhope
ECR grupas vārdā

Regulas priekšlikums
43. pants – 2. punkts – f apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) pārziņa un apstrādātāja, kas atrodas 
dalībvalsts teritorijā, piekrišanu, ka tas 
uzņemas atbildību par uzņēmuma saistošo 
noteikumu pārkāpumu, ko izdara 
uzņēmumu grupas loceklis, kas neatrodas 
Savienībā; pārzini vai apstrādātāju var 
pilnībā vai daļēji atbrīvot no šīs atbildības, 
ja tas pierāda, ka uzņēmumu grupas 
loceklis nav atbildīgs par notikumu, kurš 
izraisījis kaitējumu;

f) pārziņa un apstrādātāja piekrišanu, ka tas 
uzņemas atbildību par uzņēmuma saistošo 
noteikumu pārkāpumu, ko izdara 
uzņēmumu grupas loceklis, kas neatrodas 
Savienībā; pārzini vai apstrādātāju var 
pilnībā vai daļēji atbrīvot no šīs atbildības, 
ja tas pierāda, ka uzņēmumu grupas 
loceklis nav atbildīgs par notikumu, kurš 
izraisījis kaitējumu;

Or. en

Grozījums Nr. 2482
Louis Michel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) saskaņā ar 35. pantu ieceltā datu 
aizsardzības inspektora uzdevumus, 
ietverot uzdevumu uzraudzīt, kā 
uzņēmumu grupas ietvaros tiek ievēroti 
saistošie uzņēmuma noteikumi, kā arī 
uzdevumu uzraudzīt mācības un sūdzību 
izskatīšanu;

h) saskaņā ar 35. pantu ieceltā datu 
aizsardzības inspektora uzdevumus, 
ietverot uzdevumu uzraudzīt, kā 
uzņēmumu grupas ietvaros tiek ievēroti 
saistošie uzņēmuma noteikumi;

Or. en

Grozījums Nr. 2483
Louis Michel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja datu apstrādātājs vēlas nodrošināt 
atbilstošus aizsardzības pasākumus ar 
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saistošiem uzņēmuma noteikumiem, kā 
minēts 42. panta 2. punkta 
a) apakšpunktā, tad 43. panta 2. punkta 
a)–k) apakšpunktā minētos nosacījumus:
a) piemēro, tikai ciktāl tie attiecas uz datu 
apstrādātāju un ir būtiski datu subjektam, 
un
b) var noteikt saistībā ar katru datu 
pārzini.

Or. en

Grozījums Nr. 2484
Louis Michel

Regulas priekšlikums
43. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisijai piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt kritērijus un 
prasības attiecībā uz saistošiem 
uzņēmuma noteikumiem šā panta 
izpratnē, jo īpaši attiecībā uz kritērijiem to 
apstiprināšanai, kritērijiem 2. punkta b), 
d), e) un f) apakšpunktu piemērošanai
apstrādātāju uzņēmuma saistošajiem 
noteikumiem un citām nepieciešamām 
prasībām attiecīgo datu subjektu personas 
datu aizsardzības nodrošināšanai.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 2485
Dimitrios Droutsas

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

3. Komisijai piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt kritērijus un prasības 
attiecībā uz saistošiem uzņēmuma 
noteikumiem šā panta izpratnē, jo īpaši 
attiecībā uz kritērijiem to apstiprināšanai, 
kritērijiem 2. punkta b), d), e) un 
f) apakšpunktu piemērošanai apstrādātāju 
uzņēmuma saistošajiem noteikumiem un 
citām nepieciešamām prasībām attiecīgo 
datu subjektu personas datu aizsardzības 
nodrošināšanai.

3. Eiropas Datu aizsardzības kolēģijai 
uztic uzdevumu sīkāk precizēt kritērijus un 
prasības attiecībā uz saistošiem uzņēmuma 
noteikumiem šā panta izpratnē, jo īpaši 
attiecībā uz kritērijiem to apstiprināšanai, 
kritērijiem 2. punkta b), d), e) un 
f) apakšpunktu piemērošanai apstrādātāju 
uzņēmuma saistošajiem noteikumiem un 
citām nepieciešamām prasībām attiecīgo 
datu subjektu personas datu aizsardzības 
nodrošināšanai saskaņā ar 66. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 2486
Louis Michel

Regulas priekšlikums
43. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija var noteikt formātu un 
procedūras informācijas apmaiņai 
elektroniskā veidā starp pārziņiem, 
apstrādātājiem un uzraudzības iestādēm 
saistībā ar saistošiem uzņēmuma 
noteikumiem šā panta izpratnē. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 
87. panta 2. punktā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 2487
Alexander Alvaro

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

4. Komisija var noteikt formātu un 
procedūras informācijas apmaiņai 
elektroniskā veidā starp pārziņiem, 
apstrādātājiem un uzraudzības iestādēm 
saistībā ar saistošiem uzņēmuma 
noteikumiem šā panta izpratnē. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 
87. panta 2. punktā.

4. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu, lai 
noteiktu formātu un procedūras 
informācijas apmaiņai elektroniskā veidā 
starp pārziņiem, apstrādātājiem un 
uzraudzības iestādēm saistībā ar saistošiem 
uzņēmuma noteikumiem šā panta izpratnē.

Or. en

Pamatojums

Horizontāls grozījums, saskaņā ar kuru visi īstenošanas akti tiek aizstāti ar deleģētajiem 
aktiem, lai nodrošinātu Eiropas Parlamenta pilnīgu iesaistīšanos lēmumu pieņemšanas 
procesā.

Grozījums Nr. 2488
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Regulas priekšlikums
43. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija var noteikt formātu un 
procedūras informācijas apmaiņai
elektroniskā veidā starp pārziņiem, 
apstrādātājiem un uzraudzības iestādēm 
saistībā ar saistošiem uzņēmuma 
noteikumiem šā panta izpratnē. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 87. panta 
2. punktā.

4. Komisija var noteikt formātu un 
procedūras informācijas apmaiņai starp 
pārziņiem, apstrādātājiem un uzraudzības 
iestādēm saistībā ar saistošiem uzņēmuma 
noteikumiem šā panta izpratnē. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 87. panta 
2. punktā.

Or. es

Grozījums Nr. 2489
Dimitrios Droutsas
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Regulas priekšlikums
43. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija var noteikt formātu un 
procedūras informācijas apmaiņai 
elektroniskā veidā starp pārziņiem, 
apstrādātājiem un uzraudzības iestādēm 
saistībā ar saistošiem uzņēmuma 
noteikumiem šā panta izpratnē. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 
87. panta 2. punktā.

4. Komisija ir pilnvarota pēc Eiropas Datu 
aizsardzības kolēģijas atzinuma 
pieprasīšanas pieņemt deleģētos aktus 
saskaņā ar 86. pantu, lai noteiktu formātu 
un procedūras informācijas apmaiņai 
elektroniskā veidā starp pārziņiem, 
apstrādātājiem un uzraudzības iestādēm 
saistībā ar saistošiem uzņēmuma 
noteikumiem šā panta izpratnē.

Or. en

Grozījums Nr. 2490
Axel Voss

Regulas priekšlikums
43.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

43.a pants
Nosūtīšana, pamatojoties uz saistošiem 

uzņēmuma noteikumiem
Attiecīgi piemēro 38.b panta noteikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 2491
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Regulas priekšlikums
43.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

43.a pants
Savienības tiesību aktos neatļauta 



AM\929519LV.doc 81/142 PE506.169v02-00

LV

nosūtīšana
1. Trešās valsts tiesas spriedums un trešās 
valsts administratīvās iestādes lēmums, 
kas prasa datu pārzinim vai 
apstrādātājam izpaust personas datus, tiek 
atzīts un ir piemērojams, tikai 
pamatojoties uz vai saskaņā ar 
savstarpējās palīdzības līgumu vai 
starptautisku nolīgumu, kurš ir spēkā 
starp pieprasītāju trešo valsti un 
Savienību vai dalībvalsti.
2. Ja trešās valsts tiesas spriedums vai 
administratīvās iestādes lēmums prasa 
datu pārzinim vai apstrādātājam izpaust 
personas datus, datu pārzinis vai 
apstrādātājs un pārziņa pārstāvis, ja tāds 
ir, bez nepamatotas kavēšanās informē 
uzraudzības iestādi par šo pieprasījumu, 
un tam saskaņā ar 34. pantu ir jāsaņem 
uzraudzības iestādes iepriekšēja atļauja, 
lai nodotu datus.
3. Uzraudzības iestāde novērtē pieprasītās 
izpaušanas atbilstību šai regulai un jo
īpaši to, vai izpaušana ir vajadzīga un 
likumīgi pieprasīta saskaņā ar 44. panta 
5. punktu un 1. punkta d) un 
e) apakšpunktu.
4. Uzraudzības iestāde informē valsts 
kompetento iestādi par šo pieprasījumu. 
Datu pārzinis vai apstrādātājs informē arī 
datu subjektu par šo pieprasījumu un par 
uzraudzības iestādes sniegto atļauju.
5. Komisija īstenošanas aktos var noteikt 
2. punktā minētā uzraudzības iestādei 
sniedzamā paziņojuma un 4. punktā
minētās datu subjektam sniedzamās 
informācijas standartveidlapu, kā arī 
procedūras, kas piemērojamas 
paziņojumiem un informācijai. Šos 
īstenošanas aktus pieņem pēc Eiropas 
Datu aizsardzības kolēģijas atzinuma 
pieprasīšanas un saskaņā ar 87. panta 
2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Or. en
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Grozījums Nr. 2492
Axel Voss

Regulas priekšlikums
44. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atkāpes Citi likumīgi pamatojumi starptautiskai 
nosūtīšanai

Or. en

Pamatojums

Ievērots ITRE atzinums.

Grozījums Nr. 2493
Sophia in 't Veld

Regulas priekšlikums
44. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja nav pieņemts lēmums par aizsardzības 
līmeņa pietiekamību saskaņā ar 41. pantu 
vai nav nodrošināti atbilstoši aizsardzības 
pasākumi saskaņā ar 42. pantu, personas 
datus var nosūtīt vai vairākkārtīgi nosūtīt 
uz trešo valsti vai starptautisku 
organizāciju tikai ar nosacījumu, ka:

1. Ja nav pieņemts lēmums par aizsardzības 
līmeņa pietiekamību saskaņā ar 41. pantu 
vai nav nodrošināti atbilstoši aizsardzības 
pasākumi saskaņā ar 42. pantu, personas 
datus var nosūtīt vai vairākkārtīgi nosūtīt 
uz trešo valsti vai starptautisku 
organizāciju, ciktāl šāda apstrāde nav 
masveida, daudzkārtēja un strukturāla,
tikai ar nosacījumu, ka:

Or. en

Grozījums Nr. 2494
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
44. pants – 1. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja nav pieņemts lēmums par aizsardzības 
līmeņa pietiekamību saskaņā ar 41. pantu
vai nav nodrošināti atbilstoši aizsardzības 
pasākumi saskaņā ar 42. pantu, personas 
datus var nosūtīt vai vairākkārtīgi nosūtīt 
uz trešo valsti vai starptautisku 
organizāciju tikai ar nosacījumu, ka:

1. Ja nav pieņemts lēmums par aizsardzības 
līmeņa pietiekamību saskaņā ar 41. pantu;
ja Komisija izlemj, ka trešā valsts, 
teritorija vai apstrādes nozare attiecīgajā 
trešā valstī, vai starptautiska organizācija 
nenodrošina aizsardzības līmeņa 
pietiekamību saskaņā ar 41. panta 
5. punktu vai ja nav nodrošināti atbilstoši 
aizsardzības pasākumi saskaņā ar 
42. pantu, personas datus var nosūtīt vai 
vairākkārtīgi nosūtīt uz trešo valsti vai 
starptautisku organizāciju tikai ar 
nosacījumu, ka:

Or. en

Grozījums Nr. 2495
Axel Voss

Regulas priekšlikums
44. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja nav pieņemts lēmums par aizsardzības 
līmeņa pietiekamību saskaņā ar 41. pantu
vai nav nodrošināti atbilstoši aizsardzības 
pasākumi saskaņā ar 42. pantu, personas 
datus var nosūtīt vai vairākkārtīgi nosūtīt 
uz trešo valsti vai starptautisku 
organizāciju tikai ar nosacījumu, ka:

1. Ja nav pieņemts lēmums par aizsardzības 
līmeņa pietiekamību saskaņā ar 41. pantu;
ja Komisija izlemj, ka trešā valsts, 
teritorija vai apstrādes nozare attiecīgajā 
trešā valstī, vai starptautiska organizācija 
nenodrošina aizsardzības līmeņa 
pietiekamību saskaņā ar 41. panta 
5. punktu vai ja nav nodrošināti atbilstoši 
aizsardzības pasākumi saskaņā ar 
42. pantu, personas datus var nosūtīt vai 
vairākkārtīgi nosūtīt uz trešo valsti vai 
starptautisku organizāciju tikai ar 
nosacījumu, ka:

Or. en

Pamatojums

Ievērots ITRE atzinums.
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Grozījums Nr. 2496
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Regulas priekšlikums
44. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja nav pieņemts lēmums par aizsardzības 
līmeņa pietiekamību saskaņā ar 41. pantu 
vai nav nodrošināti atbilstoši aizsardzības 
pasākumi saskaņā ar 42. pantu, personas 
datus var nosūtīt vai vairākkārtīgi nosūtīt 
uz trešo valsti vai starptautisku 
organizāciju tikai ar nosacījumu, ka:

1. Ja nav pieņemts lēmums par aizsardzības 
līmeņa pietiekamību saskaņā ar 41. pantu 
vai nav nodrošināti atbilstoši aizsardzības 
pasākumi saskaņā ar 42. pantu, neskarot 
6., 14., 15., 16. un 17. pantu, personas 
datus var nosūtīt vai vairākkārtīgi nosūtīt 
uz trešo valsti vai starptautisku 
organizāciju tikai ar nosacījumu, ka:

Or. en

Grozījums Nr. 2497
Sophia in 't Veld

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) datu subjekts ir piekritis ierosinātajai 
nosūtīšanai pēc tam, kad ir ticis informēts 
par šādas nosūtīšanas riskiem 
pietiekamības lēmuma un atbilstošu 
aizsardzības pasākumu trūkuma dēļ; vai

a) datu subjekts ir piekritis ierosinātajai 
nosūtīšanai pēc tam, kad ir ticis informēts 
par šādas nosūtīšanas riskiem 
pietiekamības lēmuma un atbilstošu 
aizsardzības pasākumu trūkuma dēļ; un

Or. en

Grozījums Nr. 2498
Sophia in 't Veld

Regulas priekšlikums
44. pants – 1. punkts – d apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) nosūtīšana ir nepieciešama 
pamatojoties uz svarīgām sabiedrības 
interesēm; vai

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 2499
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) nosūtīšana ir vajadzīga, lai celtu, 
īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības; 
vai

e) nosūtīšana ir vajadzīga, lai celtu, 
īstenotu vai aizstāvētu likumīgas vai 
administratīvas prasības; vai

Or. es

Grozījums Nr. 2500
Dimitrios Droutsas

Regulas priekšlikums
44. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) nosūtīšana ir nepieciešama, 
pamatojoties uz pārziņa vai apstrādātāja 
likumīgajām interesēm, ja to nevar 
kvalificēt kā biežu vai masveida un ja 
pārzinis vai apstrādātājs ir novērtējis visus 
apstākļus saistībā ar datu nosūtīšanas 
darbību vai vairākkārtējām datu 
nosūtīšanas darbībām un pamatojoties uz 
šo novērtējumu, ja nepieciešams, ir 
nodrošinājis atbilstošus personas datu 
aizsardzības pasākumus.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 2501
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Regulas priekšlikums
44. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) nosūtīšana ir nepieciešama, 
pamatojoties uz pārziņa vai apstrādātāja 
likumīgajām interesēm, ja to nevar 
kvalificēt kā biežu vai masveida un ja 
pārzinis vai apstrādātājs ir novērtējis visus 
apstākļus saistībā ar datu nosūtīšanas 
darbību vai vairākkārtējām datu 
nosūtīšanas darbībām un pamatojoties uz 
šo novērtējumu, ja nepieciešams, ir 
nodrošinājis atbilstošus personas datu 
aizsardzības pasākumus.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 2502
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Regulas priekšlikums
44. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) nosūtīšana ir nepieciešama, 
pamatojoties uz pārziņa vai apstrādātāja 
likumīgajām interesēm, ja to nevar 
kvalificēt kā biežu vai masveida un ja 
pārzinis vai apstrādātājs ir novērtējis visus 
apstākļus saistībā ar datu nosūtīšanas 
darbību vai vairākkārtējām datu 
nosūtīšanas darbībām un pamatojoties uz 
šo novērtējumu, ja nepieciešams, ir 
nodrošinājis atbilstošus personas datu 
aizsardzības pasākumus.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 2503
Judith Sargentini

Regulas priekšlikums
44. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) nosūtīšana ir nepieciešama, 
pamatojoties uz pārziņa vai apstrādātāja 
likumīgajām interesēm, ja to nevar 
kvalificēt kā biežu vai masveida un ja 
pārzinis vai apstrādātājs ir novērtējis visus 
apstākļus saistībā ar datu nosūtīšanas 
darbību vai vairākkārtējām datu 
nosūtīšanas darbībām un pamatojoties uz 
šo novērtējumu, ja nepieciešams, ir 
nodrošinājis atbilstošus personas datu 
aizsardzības pasākumus.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Tikai likumīgas intereses nav pietiekams pamatojums veikt jebkādu personas datu nosūtīšanu. 
Ir vajadzīgs stabilāks likumīgs pamats, kā paredzēts citās 44. panta daļās.

Grozījums Nr. 2504
Axel Voss

Regulas priekšlikums
44. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) nosūtīšana ir nepieciešama, pamatojoties 
uz pārziņa vai apstrādātāja likumīgajām 
interesēm, ja to nevar kvalificēt kā biežu 
vai masveida un ja pārzinis vai 
apstrādātājs ir novērtējis visus apstākļus 
saistībā ar datu nosūtīšanas darbību vai 
vairākkārtējām datu nosūtīšanas darbībām 
un pamatojoties uz šo novērtējumu, ja 
nepieciešams, ir nodrošinājis atbilstošus 

h) nosūtīšana ir nepieciešama, pamatojoties 
uz pārziņa vai apstrādātāja likumīgajām 
interesēm, ja pārzinis vai apstrādātājs ir 
novērtējis visus apstākļus saistībā ar datu 
nosūtīšanas darbību vai vairākkārtējām 
datu nosūtīšanas darbībām un pamatojoties 
uz šo novērtējumu, ja nepieciešams, ir 
nodrošinājis atbilstošus personas datu 
aizsardzības pasākumus.
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personas datu aizsardzības pasākumus.

Or. en

Pamatojums

Ievērots ITRE atzinums.

Grozījums Nr. 2505
Louis Michel

Regulas priekšlikums
44. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) nosūtīšana ir nepieciešama, pamatojoties 
uz pārziņa vai apstrādātāja likumīgajām 
interesēm, ja to nevar kvalificēt kā biežu 
vai masveida un ja pārzinis vai apstrādātājs 
ir novērtējis visus apstākļus saistībā ar datu 
nosūtīšanas darbību vai vairākkārtējām 
datu nosūtīšanas darbībām un pamatojoties 
uz šo novērtējumu, ja nepieciešams, ir 
nodrošinājis atbilstošus personas datu 
aizsardzības pasākumus.

h) nosūtīšana ir nepieciešama, pamatojoties 
uz pārziņa vai apstrādātāja likumīgajām 
interesēm, ja to nevar kvalificēt kā biežu 
vai masveida un ja pārzinis vai apstrādātājs 
ir novērtējis visus apstākļus saistībā ar datu 
nosūtīšanas darbību vai vairākkārtējām 
datu nosūtīšanas darbībām un pamatojoties 
uz šo novērtējumu, ja nepieciešams, ir 
nodrošinājis atbilstošus personas datu 
aizsardzības pasākumus, ko apstiprinājusi 
uzraudzības iestāde.

Or. en

Grozījums Nr. 2506
Sarah Ludford

Regulas priekšlikums
44. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) nosūtīšana ir nepieciešama, 
pamatojoties uz pārziņa vai apstrādātāja
likumīgajām interesēm, ja to nevar 
kvalificēt kā biežu vai masveida un ja
pārzinis vai apstrādātājs ir novērtējis visus 
apstākļus saistībā ar datu nosūtīšanas 

h) apstrāde ir nepieciešama, pamatojoties 
uz pārziņa likumīgajām interesēm, ja 
pārzinis vajadzīgajā gadījumā ir 
nodrošinājis atbilstošus personas datu 
aizsardzības pasākumus.
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darbību vai vairākkārtējām datu 
nosūtīšanas darbībām un pamatojoties uz 
šo novērtējumu, ja nepieciešams, ir 
nodrošinājis atbilstošus personas datu 
aizsardzības pasākumus.

Or. en

Pamatojums

„Nosūtīšana” ir novecojis jēdziens. Svarīgāks ir jautājums par aizsardzības pasākumu 
kvalitāti.

Grozījums Nr. 2507
Axel Voss

Regulas priekšlikums
44. pants – 1. punkts – ha apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ha) nosūtīšana ir nepieciešama, 
pamatojoties uz datu subjekta 
likumīgajām interesēm, jo īpaši ja tas ir 
prasīts vai vajadzīgs, lai ieceļotu trešā 
valstī;

Or. en

Grozījums Nr. 2508
Sarah Ludford

Regulas priekšlikums
44. pants – 1. punkts – ha apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ha) personas dati ir anonimizēti;

Or. en

Pamatojums

Tā ir pamatota atkāpe.
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Grozījums Nr. 2509
Ewald Stadler

Regulas priekšlikums
44. pants – 1. punkts – ha apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ha) ja nav nodrošināts atbilstošs datu 
aizsardzības līmenis saskaņā ar 41. vai 
42. pantu, personas datu nosūtīšana vai 
nosūtīšanas kategorija uz trešo valsti vai 
starptautisku organizāciju, vai iestādi ir 
atļauta tikai tad, ja nosūtīšana notiek, lai 
pildītu likumā noteiktu pienākumu vai 
atļauju, prasību, kas attiecas uz 
uzraudzību, vai citu tiesību aktu 
noteikumu, kurš attiecas uz datu pārzini;

Or. de

Grozījums Nr. 2510
Sarah Ludford

Regulas priekšlikums
44. pants – 1. punkts – hb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

hb) personas dati ir pseidonimizēti, kods 
un dati tiek turēti atsevišķi, un līguma 
noteikumi aizliedz datu pārzinim piekļūt 
kodam;

Or. en

Pamatojums

Tā ir pamatota atkāpe.

Grozījums Nr. 2511
Dimitrios Droutsas
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Regulas priekšlikums
44. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja apstrāde pamatojas uz 1. punkta 
h) apakšpunktu, pārzinis vai apstrādātājs 
īpaši apsver datu būtību, ierosinātās 
apstrādes darbības vai darbību nolūku un 
ilgumu, kā arī situāciju datu izcelsmes 
valstī, trešā valstī vai galamērķa valstī un, 
ja nepieciešams, nodrošina atbilstošus 
personas datu aizsardzības pasākumus.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 2512
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Regulas priekšlikums
44. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja apstrāde pamatojas uz 1. punkta 
h) apakšpunktu, pārzinis vai apstrādātājs 
īpaši apsver datu būtību, ierosinātās 
apstrādes darbības vai darbību nolūku un 
ilgumu, kā arī situāciju datu izcelsmes 
valstī, trešā valstī vai galamērķa valstī un, 
ja nepieciešams, nodrošina atbilstošus 
personas datu aizsardzības pasākumus.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 2513
Claude Moraes, Glenis Willmott

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

4. Šā panta 1. punkta b), c) un 
h) apakšpunktu nepiemēro valsts iestāžu 
darbībai, īstenojot savas publiskās 
pilnvaras.

4. Šā panta 1. punkta b), c) un 
h) apakšpunktu nepiemēro valsts iestāžu 
darbībai, īstenojot savas publiskās 
pilnvaras, vai citai struktūrai, kam ir 
uzticēts sabiedrisko interešu uzdevums.

Or. en

Pamatojums

Šajā regulā ir arī jāparedz gadījumi, kad privātām organizācijām ir uzticēts sabiedrisko 
pakalpojumu sniegšanas uzdevums. Sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas jomā vajadzētu 
piemērot vienu vienotu pieeju neatkarīgi no tā, vai struktūra, kas sniedz šo pakalpojumu, ir 
valsts iestāde vai struktūra, vai nolīgta privāta organizācija.

Grozījums Nr. 2514
Dimitrios Droutsas

Regulas priekšlikums
44. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šā panta 1. punkta b), c) un
h) apakšpunktu nepiemēro valsts iestāžu 
darbībai, īstenojot savas publiskās 
pilnvaras.

4. Šā panta 1. punkta b) un c) apakšpunktu 
nepiemēro valsts iestāžu darbībai, īstenojot 
savas publiskās pilnvaras.

Or. en

Grozījums Nr. 2515
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Regulas priekšlikums
44. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šā panta 1. punkta b), c) un
h) apakšpunktu nepiemēro valsts iestāžu 
darbībai, īstenojot savas publiskās 

4. Šā panta 1. punkta b) un c) apakšpunktu 
nepiemēro valsts iestāžu darbībai, īstenojot 
savas publiskās pilnvaras.
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pilnvaras.

Or. en

Grozījums Nr. 2516
Sophia in 't Veld

Regulas priekšlikums
44. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Sabiedrības interesēm, kas minētas 
1. punkta d) apakšpunktā, jābūt atzītām 
Savienības tiesībās vai dalībvalsts tiesībās, 
kas ir piemērojamas pārzinim.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 2517
Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
44. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Sabiedrības interesēm, kas minētas 
1. punkta d) apakšpunktā, jābūt atzītām 
Savienības tiesībās vai dalībvalsts tiesībās, 
kas ir piemērojamas pārzinim.

5. Sabiedrības interesēm, kas minētas 
1. punkta d) apakšpunktā, jābūt atzītām 
Savienības tiesībās vai dalībvalsts tiesībās, 
kas ir piemērojamas pārzinim. Šo atkāpi 
piemēro tikai neregulārai nosūtīšanai. 
Ikvienā gadījumā jāveic visu nosūtīšanas 
apstākļu rūpīga novērtēšana.

Or. en

Grozījums Nr. 2518
Wim van de Camp

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

5. Sabiedrības interesēm, kas minētas 
1. punkta d) apakšpunktā, jābūt atzītām 
Savienības tiesībās vai dalībvalsts tiesībās, 
kas ir piemērojamas pārzinim.

5. Sabiedrības interesēm, kas minētas 
1. punkta d) apakšpunktā, jābūt atzītām
starptautiskās konvencijās, Savienības 
tiesībās vai dalībvalsts tiesībās, kas ir 
piemērojamas pārzinim.

Or. en

Pamatojums

Sabiedrības intereses var paust arī starptautiskās konvencijās, pat ja nav konkrēto valsts vai 
ES tiesību aktu. Šādās konvencijās arī būtu jāievēro tiesību uz personas datu aizsardzību 
būtība un tām vajadzētu būt samērīgām savam likumīgajam mērķim. Turklāt datu apstrādei 
uz šāda pamata noteikti būtu jāatbilst arī citiem regulas aspektiem.

Grozījums Nr. 2519
Axel Voss

Regulas priekšlikums
44. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Sabiedrības interesēm, kas minētas 
1. punkta d) apakšpunktā, jābūt atzītām 
Savienības tiesībās vai dalībvalsts tiesībās, 
kas ir piemērojamas pārzinim.

5. Sabiedrības interesēm, kas minētas 
1. punkta d) apakšpunktā, jābūt atzītām 
Savienības tiesībās vai dalībvalsts tiesībās,
vai spēkā esošos starptautiskos nolīgumos 
vai pasākumos, kas ir piemērojami
pārzinim.

Or. en

Pamatojums

Precizitātes labad. Neraugoties uz to, ka 87. apsvērumā ir atzīts, ka datu starptautiska 
nosūtīšana starp regulatīvām iestādēm ir pamatota, „lai aizsargātu svarīgas sabiedrības 
intereses,” 45. panta 5. punktā šis termins būtu noteikts tikai un vienīgi, atsaucoties uz ES vai
dalībvalstu tiesību aktiem. Ir jāprecizē, ka „svarīgas sabiedrības intereses” ietver arī 
starptautiskus nolīgumus, pamatojoties uz kuriem, ārvalstu regulatīvās iestādes pašlaik veic 
šādas datu nosūtīšanas.
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Grozījums Nr. 2520
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
44. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Sabiedrības interesēm, kas minētas 
1. punkta d) apakšpunktā, jābūt atzītām 
Savienības tiesībās vai dalībvalsts tiesībās, 
kas ir piemērojamas pārzinim.

5. Sabiedrības interesēm, kas minētas 
1. punkta d) apakšpunktā, jābūt atzītām
starptautiskās konvencijās, Savienības 
tiesībās vai dalībvalsts tiesībās, kas ir 
piemērojamas pārzinim.

Or. en

Grozījums Nr. 2521
Dimitrios Droutsas

Regulas priekšlikums
44. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Pārzinis un apstrādātājs dokumentē 
novērtējumu un nodrošinātos atbilstošos 
aizsardzības pasākumus, kas minēti šā 
panta 1. punkta h) apakšpunktā, saskaņā 
ar 28. pantu par dokumentāciju un 
informē uzraudzības iestādi par 
nosūtīšanu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 2522
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Regulas priekšlikums
44. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Pārzinis un apstrādātājs dokumentē 
novērtējumu un nodrošinātos atbilstošos 

svītrots
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aizsardzības pasākumus, kas minēti šā 
panta 1. punkta h) apakšpunktā, saskaņā 
ar 28. pantu par dokumentāciju un 
informē uzraudzības iestādi par 
nosūtīšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 2523
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Regulas priekšlikums
44. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Pārzinis un apstrādātājs dokumentē 
novērtējumu un nodrošinātos atbilstošos 
aizsardzības pasākumus, kas minēti šā 
panta 1. punkta h) apakšpunktā, saskaņā ar 
28. pantu par dokumentāciju un informē 
uzraudzības iestādi par nosūtīšanu.

6. Pārzinis un apstrādātājs dokumentē 
novērtējumu un nodrošinātos atbilstošos 
aizsardzības pasākumus, kas minēti šā 
panta 1. punkta h) apakšpunktā, saskaņā ar 
28. pantu par dokumentāciju, ja tas ir 
atbilstīgi saskaņā ar minēto noteikumu,
un informē uzraudzības iestādi par 
nosūtīšanu.

Or. es

Grozījums Nr. 2524
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Regulas priekšlikums
44. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Pārzinis un apstrādātājs dokumentē 
novērtējumu un nodrošinātos atbilstošos 
aizsardzības pasākumus, kas minēti šā 
panta 1. punkta h) apakšpunktā, saskaņā ar 
28. pantu par dokumentāciju un informē
uzraudzības iestādi par nosūtīšanu.

6. Pārzinis un apstrādātājs dokumentē 
novērtējumu un nodrošinātos atbilstošos 
aizsardzības pasākumus, kas minēti šā 
panta 1. punkta h) apakšpunktā, saskaņā ar 
28. pantu par dokumentāciju un saņem 
iepriekšēju uzraudzības iestādes 
apstiprinājumu nosūtīšanai.

Or. en



AM\929519LV.doc 97/142 PE506.169v02-00

LV

Grozījums Nr. 2525
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Regulas priekšlikums
44. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Komisijai piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt terminu "svarīgas 
sabiedrības intereses" 1. punkta 
d) apakšpunkta nozīmē, kā arī kritērijus 
un prasības attiecībā uz atbilstošiem 
aizsardzības pasākumiem, kas minēti 
1. punkta h) apakšpunktā.

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 2526
Axel Voss

Regulas priekšlikums
44. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Komisijai piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt terminu "svarīgas 
sabiedrības intereses" 1. punkta 
d) apakšpunkta nozīmē, kā arī kritērijus 
un prasības attiecībā uz atbilstošiem 
aizsardzības pasākumiem, kas minēti 
1. punkta h) apakšpunktā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 2527
Sophia in 't Veld
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Regulas priekšlikums
44. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Komisijai piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt terminu "svarīgas 
sabiedrības intereses" 1. punkta 
d) apakšpunkta nozīmē, kā arī kritērijus 
un prasības attiecībā uz atbilstošiem 
aizsardzības pasākumiem, kas minēti 
1. punkta h) apakšpunktā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 2528
Dimitrios Droutsas

Regulas priekšlikums
44. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Komisijai piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt terminu "svarīgas 
sabiedrības intereses" 1. punkta 
d) apakšpunkta nozīmē, kā arī kritērijus un 
prasības attiecībā uz atbilstošiem 
aizsardzības pasākumiem, kas minēti 
1. punkta h) apakšpunktā.

7. Komisijai piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt terminu „svarīgas 
sabiedrības intereses” 1. punkta 
d) apakšpunkta izpratnē.

Or. en

Grozījums Nr. 2529
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
44.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

44.a pants
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Savienības tiesību aktos paredzētā 
neatļauta izpaušana

1. Neskarot savstarpējās palīdzības
līgumu vai starptautisku nolīgumu, kurš 
ir spēkā starp pieprasītāju trešo valsti un 
Savienību vai kādu dalībvalsti, netiek 
atzīts un nekādā veidā nav piemērojams 
neviens trešās valsts tiesas spriedums un 
neviens trešās valsts administratīvās 
iestādes lēmums, kas prasa pārzinim vai 
apstrādātājam izpaust personas datus.
2. Ja trešās valsts tiesas spriedums vai 
administratīvās iestādes lēmums prasa 
datu pārzinim vai apstrādātājam izpaust 
personas datus, datu pārzinis vai 
apstrādātājs un pārziņa pārstāvis, ja tāds 
ir, bez nepamatotas kavēšanās informē 
uzraudzības iestādi par šo pieprasījumu, 
un tam ir jāsaņem uzraudzības iestādes 
iepriekšēja atļauja, lai nodotu datus.
3. Uzraudzības iestāde novērtē pieprasītās 
izpaušanas atbilstību regulai un jo īpaši 
to, vai izpaušana ir vajadzīga un juridiski 
nepieciešama saskaņā ar 44. panta 
1. punkta d) un e) apakšpunktu un 
5. punktu.
4. Uzraudzības iestāde informē valsts 
kompetento iestādi par šo pieprasījumu. 
Datu pārzinis vai apstrādātājs informē arī 
datu subjektu par šo pieprasījumu un par 
uzraudzības iestādes sniegto atļauju.
5. Komisija var noteikt 2. punktā minēto 
uzraudzības iestādei sniedzamo 
paziņojumu un 4. punktā minētās datu 
subjektam sniedzamās informācijas 
standartveidlapu, kā arī procedūras, kas 
piemērojamas paziņojumiem un 
informācijai. Šos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar 87. panta 2. punktā 
minēto pārbaudes procedūru.

Or. en

Pamatojums

Ar šo ierosināto grozījumu atkārtoti ievieš EK projekta 42. pantu, jo šie noteikumi 
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nodrošinātu labāku aizsardzību pret trešo valstu tiesību aktu piemērošanu ārpus trešo valstu 
teritorijas.

Grozījums Nr. 2530
Dimitrios Droutsas

Regulas priekšlikums
44.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

44.a pants
Savienības tiesību aktos paredzētā 

neatļauta izpaušana
1. Neskarot savstarpējās palīdzības 
līgumu vai starptautisku nolīgumu, kurš 
ir spēkā starp pieprasītāju trešo valsti un 
Savienību vai kādu dalībvalsti, netiek 
atzīts un nekādā veidā nav piemērojams 
neviens trešās valsts tiesas spriedums un 
neviens trešās valsts administratīvās 
iestādes lēmums, kas prasa pārzinim vai 
apstrādātājam izpaust personas datus.
2. Ja trešās valsts tiesas spriedums vai 
administratīvās iestādes lēmums prasa 
datu pārzinim vai apstrādātājam izpaust 
personas datus, datu pārzinis vai 
apstrādātājs un pārziņa pārstāvis, ja tāds 
ir, bez nepamatotas kavēšanās informē 
uzraudzības iestādi par šo pieprasījumu, 
un tam ir jāsaņem uzraudzības iestādes 
iepriekšēja atļauja, lai nodotu datus.
3. Uzraudzības iestāde novērtē pieprasītās 
izpaušanas atbilstību šai regulai un jo 
īpaši to, vai izpaušana ir vajadzīga un 
likumīgi pieprasīta saskaņā ar 44. panta 
5. punktu un 1. punkta d) un 
e) apakšpunktu.
4. Uzraudzības iestāde informē valsts 
kompetento iestādi par šo pieprasījumu. 
Datu pārzinis vai apstrādātājs informē arī 
datu subjektu par šo pieprasījumu un par 
uzraudzības iestādes sniegto atļauju.
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5. Komisija var noteikt 2. punktā minēto 
uzraudzības iestādei sniedzamo 
paziņojumu un 4. punktā minētās datu 
subjektam sniedzamās informācijas 
standartveidlapu, kā arī procedūras, kas 
piemērojamas paziņojumiem un 
informācijai. Šos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar 87. panta 2. punktā 
minēto pārbaudes procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 2531
Sophia in 't Veld

Regulas priekšlikums
44.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

44.a pants
Nosūtīšana uz mākoņpakalpojumiem 

trešās valsts jurisdikcijā
Personas datu nosūtīšana uz 
mākoņpakalpojumiem trešās valsts 
jurisdikcijā ir aizliegta, izņemot 
gadījumus, kad:
a) tiek piemērots viens no šajā nodaļā 
uzskaitītajiem juridiskajiem pamatiem 
personas datu nosūtīšanai uz trešām 
valstīm;
b) datu subjekts ir devis savu piekrišanu;
c) datu subjekts ir devis savu piekrišanu 
pēc tam, kad ir saņēmis skaidru, 
nepārprotamu un brīdinošu informāciju 
ar atsevišķu un uzskatāmu atsauci uz:
i) to, ka trešo valstu iestādes varētu 
personas datus izmantot informācijas 
apkopošanai vai uzraudzībai,
ii) risku, ka nav iespējams garantēt 
personas datu un pamattiesību 
aizsardzību saskaņā ar Savienības un 
dalībvalstu tiesību aktiem, neraugoties uz 
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nodošanas juridisko pamatu.

Or. en

Grozījums Nr. 2532
Marie-Christine Vergiat

Regulas priekšlikums
45. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Attiecībā uz trešām valstīm un 
starptautiskām organizācijām Komisija un 
uzraudzības iestādes veic atbilstošus 
pasākumus, lai:

1. Attiecībā uz trešām valstīm un 
starptautiskām organizācijām Komisija un 
uzraudzības iestādes, sadarbojoties ar 
Eiropas Padomes Konvencijas Nr. 108 
konsultatīvo komiteju, veic atbilstošus 
pasākumus, lai:

Or. fr

Grozījums Nr. 2533
Sophia in 't Veld

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) izstrādātu efektīvus starptautiskās 
sadarbības mehānismus, kas veicina
personas datu aizsardzības tiesību aktu 
izpildi;

a) izstrādātu efektīvus starptautiskās 
sadarbības mehānismus, kas nodrošina
personas datu aizsardzības tiesību aktu 
izpildi;

Or. en

Grozījums Nr. 2534
Sophia in 't Veld

Regulas priekšlikums
45. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) noskaidrotu un atrisinātu ar 
jurisdikcijām saistītus konfliktus ar 
trešām valstīm;

Or. en

Grozījums Nr. 2535
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Regulas priekšlikums
45. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Nolūkos, kas minēti 1. punktā, Komisija 
īsteno atbilstošus pasākumus, lai 
veicinātu attiecības ar trešām valstīm vai 
starptautiskām organizācijām un jo īpaši 
to uzraudzības iestādēm, ja Komisija ir 
pieņēmusi lēmumu, ka tās nodrošina 
pietiekamu aizsardzības līmeni 41. panta 
3. punkta nozīmē.

2. Nolūkos, kas minēti 1. punkta a) un 
b) apakšpunktā, uzraudzības iestādes var 
apmainīties ar informāciju un sadarboties 
saistībā ar darbībām, kuras attiecas uz to 
pilnvaru īstenošanu un šajā regulā 
noteikto tiesību aizsardzību.

Or. es

Grozījums Nr. 2536
Marie-Christine Vergiat

Regulas priekšlikums
45. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Nolūkos, kas minēti 1. punktā, Komisija 
īsteno atbilstošus pasākumus, lai veicinātu 
attiecības ar trešām valstīm vai 
starptautiskām organizācijām un jo īpaši to 
uzraudzības iestādēm, ja Komisija ir 
pieņēmusi lēmumu, ka tās nodrošina 
pietiekamu aizsardzības līmeni 41. panta 
3. punkta nozīmē.

2. Nolūkos, kas minēti 1. punktā, Komisija, 
sadarbojoties ar Eiropas Padomes 
Konvencijas Nr. 108 konsultatīvo 
komiteju, īsteno atbilstošus pasākumus, lai 
veicinātu attiecības ar trešām valstīm vai 
starptautiskām organizācijām un jo īpaši to 
uzraudzības iestādēm, ja Komisija ir 
pieņēmusi lēmumu, ka tās nodrošina 



PE506.169v02-00 104/142 AM\929519LV.doc

LV

pietiekamu aizsardzības līmeni 41. panta 
3. punkta izpratnē.

Or. fr

Pamatojums

Saskaņā ar iepriekšējā punkta grozījumu.

Grozījums Nr. 2537
Csaba Sógor

Regulas priekšlikums
45.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

45.a pants
Komisija pēc tam, kad ir pagājuši četri 
gadi pēc 91. panta 1. punktā minētā 
datuma (šīs regulas spēkā stāšanās 
datums), reizi divos gados iesniedz 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
ziņojumu par 40. un 45. panta 
piemērošanu. Šajā saistībā Komisija var 
dalībvalstīm un uzraudzības iestādēm 
prasīt informāciju, kas ir nekavējoties 
jāsniedz. Ziņojumi tiks publicēti.

Or. hu

Pamatojums

Atbilst citām ziņojumu sniegšanas saistībām.

Grozījums Nr. 2538
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Regulas priekšlikums
45.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

45.a pants
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Sadarbība var notikt ar nosacījumu, ka:
a) trešo valstu kompetentās iestādes ir 
kompetentas aizsargāt personas datus 
jomās, ko tās pārzina saskaņā ar spēkā 
esošajiem tiesību aktiem;
b) attiecīgās kompetentās iestādes ir 
vienojušās par sadarbības noteikumiem 
uz savstarpēja izmantojuma pamata;
c) personas datu nosūtīšana uz trešo valsti 
notiek saskaņā ar šīs regulas V nodaļu.

Or. es

Grozījums Nr. 2539
Marie-Christine Vergiat

Regulas priekšlikums
45.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

45.a pants
Komisijas ziņojums

Komisija Eiropas Parlamentam un 
Padomei regulāri, sākot ne vēlāk kā pēc 
tam, kad ir pagājuši četri gadi pēc 
91. panta 1. punktā minētā datuma [šīs 
regulas spēkā stāšanās datums], iesniedz 
ziņojumu par 40. un 45. panta 
piemērošanu. Šajā saistībā Komisija var 
dalībvalstīm, uzraudzības iestādēm un 
Eiropas Padomes Konvencijas Nr. 108 
konsultatīvajai komitejai prasīt 
informāciju, ko sniedz bez liekas 
kavēšanās. Ziņojumu dara zināmu 
atklātībai.

Or. fr

Pamatojums

Šis grozījums ietver referenta grozījuma Nr. 263 papildinājumu.
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Grozījums Nr. 2540
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Regulas priekšlikums
45.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

45.b pants
Sadarbības noteikumi, kas minēti 
3. punkta b) apakšpunktā, nodrošina, ka:
a) kompetentās iestādes sniedz sadarbības 
pieprasījuma mērķa pamatojumu;
b) uz personām, kas nodarbinātas vai 
kādreiz bijušas nodarbinātas trešās valsts 
kompetentajās iestādēs, kuras saņem 
attiecīgo informāciju, attiecas dienesta 
noslēpuma saistības;
c) trešās valsts kompetentās iestādes drīkst 
izmantot sadarbības rezultātus vienīgi ar 
personas datu aizsardzību saistītu 
funkciju veikšanai;
d) gadījumā, ja trešās valsts kompetentā 
iestāde cenšas nodot kādai trešai pusei 
informāciju, ko tā ir saņēmusi sadarbības 
ietvaros, tai iepriekš jāsaņem konkrēta, 
rakstiska atļauja no iestādes, kura šai 
trešās valsts kompetentajai iestādei ir 
sniegusi attiecīgo informāciju, izņemot, ja 
informācija ir jānodod saskaņā ar šīs 
trešās valsts tiesību aktiem vai tiesas 
iestādes rīkojumu un ir nepieciešama tādu 
būtisku sabiedrības interešu aizstāvībai, 
kas ir saistītas ar:
i) kriminālnoziegumu novēršanu, 
izmeklēšanu vai ar tiem saistītu 
kriminālvajāšanu,
ii) uzraudzību, pārbaudēm vai normatīvo 
funkciju, kas saistīta (arī neregulāri) ar 
valsts pārvaldes funkcijas īstenošanu 
sadarbības noteikumu darbības jomā;
šādā gadījumā pirms informācijas 
nodošanas par to paziņo iestādei, kas to 
sniegusi;
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e) tiek noteikti atbilstīgi tehniskie un 
organizatoriskie drošības pasākumi 
personas datu aizsardzībai pret nejaušu 
vai tīšu iznīcināšanu, nejaušu 
nozaudēšanu, mainīšanu, neatļautu 
izplatīšanu vai piekļuvi tiem un pret 
jebkura veida personas datu nelikumīgu 
apstrādi;
f) trešās valsts kompetentās iestādes 
sadarbības pieprasījumu noraida, ja:
i) tas negatīvi ietekmētu Kopienas vai 
attiecīgās dalībvalsts suverenitāti, drošību 
vai sabiedrisko kārtību;
ii) tās dalībvalsts iestādēs, kurai iesniedz 
pieprasījumu, jau ir sākti tiesas procesi 
tajās pašās lietās un pret tām pašām 
personām.

Or. es

Grozījums Nr. 2541
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Regulas priekšlikums
45.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

45.c pants
Dalībvalstis paziņo Komisijai par 3. un 
4. punktā minētajiem sadarbības 
noteikumiem.

Or. es

Grozījums Nr. 2542
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Regulas priekšlikums
45.d pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

45.d pants
Nolūkos, kas minēti 1. punktā, Komisija 
īsteno atbilstošus pasākumus, lai 
veicinātu attiecības ar trešām valstīm vai 
starptautiskām organizācijām un jo īpaši 
to uzraudzības iestādēm, ja Komisija ir 
pieņēmusi lēmumu, ka tās nodrošina 
pietiekamu aizsardzības līmeni 41. panta 
3. punkta izpratnē.

Or. es

Grozījums Nr. 2543
Axel Voss

Regulas priekšlikums
46. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai aizsargātu fizisku personu 
pamattiesības un brīvības attiecībā uz viņu 
personas datu apstrādi un atvieglotu 
personas datu brīvu apriti Savienībā, katra 
dalībvalsts paredz, ka viena vai vairākas
valsts iestādes atbild par šīs regulas 
piemērošanas uzraudzību un par tās 
konsekventu piemērošanas veicināšanu 
visā Savienībā. Šajā nolūkā uzraudzības 
iestādes sadarbojas viena ar otru un ar 
Komisiju.

1. Lai aizsargātu fizisku personu 
pamattiesības un brīvības attiecībā uz viņu 
personas datu apstrādi un atvieglotu
personas datu brīvu apriti Savienībā, katra 
dalībvalsts paredz, ka vadošā valsts
uzraudzības iestāde atbild par šīs regulas 
piemērošanas uzraudzību un par tās 
konsekventu piemērošanas veicināšanu 
visā Savienībā. Šajā nolūkā uzraudzības 
iestādes sadarbojas viena ar otru un ar 
Komisiju.

Or. en

Pamatojums

Ievērots ITRE atzinums.

Grozījums Nr. 2544
Alexander Alvaro
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Regulas priekšlikums
46. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Visas uzraudzības iestādes ir 
pilnvarotas piemērot sankcijas par 
administratīviem pārkāpumiem. 
Uzraudzības iestādes var piemērot 
sankcijas tikai datu pārziņiem vai 
apstrādātājiem, kuru galvenā reģistrācijas 
vieta ir tajā pašā dalībvalstī, vai saskaņā 
ar 56. un 57. pantu gadījumā, ja galvenās 
reģistrācijas vietas uzraudzības iestāde 
nerīkojas.

Or. en

Grozījums Nr. 2545
Alexander Alvaro

Regulas priekšlikums
47. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Uzraudzības iestāde, pildot tai uzticētos 
pienākumus un īstenojot savas pilnvaras, 
rīkojas pilnīgi neatkarīgi.

1. Uzraudzības iestāde, pildot tai uzticētos 
pienākumus un īstenojot savas pilnvaras, 
rīkojas pilnīgi neatkarīgi, neraugoties uz 
sadarbības un konsekvences noteikumiem 
saistībā ar VII nodaļu.

Or. en

Grozījums Nr. 2546
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Regulas priekšlikums
47. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Uzraudzības iestāde, pildot tai uzticētos 
pienākumus un īstenojot savas pilnvaras, 

1. Uzraudzības iestādes, pildot tām
uzticētos pienākumus un īstenojot savas 
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rīkojas pilnīgi neatkarīgi. pilnvaras, rīkojas pilnīgi neatkarīgi.

Or. es

Grozījums Nr. 2547
Axel Voss

Regulas priekšlikums
47. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Uzraudzības iestāde, pildot tai uzticētos 
pienākumus un īstenojot savas pilnvaras, 
rīkojas pilnīgi neatkarīgi.

1. Uzraudzības iestāde, pildot tai uzticētos 
pienākumus un īstenojot savas pilnvaras, 
rīkojas pilnīgi neatkarīgi, neraugoties uz 
sadarbības un konsekvences noteikumiem 
saistībā ar šīs regulas VII nodaļu, un
savas dalībvalsts juridiskās un 
administratīvās kompetences jomās.

Or. en

Pamatojums

Daļēji ievērots ITRE atzinums.

Grozījums Nr. 2548
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Regulas priekšlikums
47. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Uzraudzības iestāde, veicot savus 
pienākumus, ne no viena nelūdz un 
nepieņem norādījumus.

2. Uzraudzības iestādes, veicot savus 
pienākumus, ne no viena nelūdz un 
nepieņem norādījumus.

Or. es

Grozījums Nr. 2549
Timothy Kirkhope
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ECR grupas vārdā

Regulas priekšlikums
47. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Uzraudzības iestāde, veicot savus 
pienākumus, ne no viena nelūdz un 
nepieņem norādījumus.

2. Uzraudzības iestāde, veicot savus 
pienākumus, ne no viena nelūdz un 
nepieņem norādījumus, kā arī saglabā 
pilnīgu neatkarību un objektivitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 2550
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Regulas priekšlikums
47. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Uzraudzības iestādes locekļi atturas 
veikt jebkādas darbības, kas nav 
savienojamas ar viņu pienākumiem, un 
esot amatā, neuzņemas nekādu citu 
nesavienojamu algotu vai nealgotu darbu.

3. Uzraudzības iestāžu locekļi atturas veikt 
jebkādas darbības, kas nav savienojamas ar 
viņu pienākumiem, un esot amatā, 
neuzņemas nekādu citu nesavienojamu 
algotu vai nealgotu darbu.

Or. es

Grozījums Nr. 2551
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Regulas priekšlikums
47. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Uzraudzības iestādes locekļi pēc 
pilnvaru laika beigām izturas godīgi un 
apdomīgi attiecībā uz amatu un 
priekšrocību pieņemšanu.

4. Uzraudzības iestāžu locekļi pēc pilnvaru 
laika beigām izturas godīgi un apdomīgi 
attiecībā uz amatu un priekšrocību 
pieņemšanu.

Or. es
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Grozījums Nr. 2552
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Regulas priekšlikums
47. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Katra dalībvalsts nodrošina, ka 
uzraudzības iestādei ir piešķirti atbilstoši 
cilvēkresursi, tehniskie un finanšu resursi, 
telpas un infrastruktūra, kas nepieciešami 
efektīvai uzdevumu izpildei un pilnvaru 
īstenošanai, tostarp arī to uzdevumu 
izpildei, ko veic saistībā ar savstarpējo 
palīdzību, sadarbību un dalību Eiropas 
Datu aizsardzības kolēģijā.

5. Katra dalībvalsts atbilstoši savam 
iekšējam kompetences sadalījumam
nodrošina, ka uzraudzības iestādēm ir 
piešķirti atbilstoši cilvēkresursi, tehniskie 
un finanšu resursi, telpas un infrastruktūra, 
kas nepieciešami efektīvai uzdevumu 
izpildei un pilnvaru īstenošanai, tostarp arī 
to uzdevumu izpildei, ko tās veic saistībā 
ar savstarpējo palīdzību, sadarbību un 
dalību Eiropas Datu aizsardzības kolēģijā.

Or. es

Grozījums Nr. 2553
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
47. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Katra dalībvalsts nodrošina, ka 
uzraudzības iestādei ir piešķirti atbilstoši 
cilvēkresursi, tehniskie un finanšu resursi, 
telpas un infrastruktūra, kas nepieciešami 
efektīvai uzdevumu izpildei un pilnvaru 
īstenošanai, tostarp arī to uzdevumu 
izpildei, ko veic saistībā ar savstarpējo 
palīdzību, sadarbību un dalību Eiropas 
Datu aizsardzības kolēģijā.

5. Katra dalībvalsts nodrošina, ka 
uzraudzības iestādei ir piešķirti atbilstoši 
cilvēkresursi, tehniskie un finanšu resursi, 
telpas un infrastruktūra, kas nepieciešami 
efektīvai uzdevumu izpildei un pilnvaru 
īstenošanai, tostarp arī to uzdevumu 
izpildei, ko veic saistībā ar savstarpējo 
palīdzību, sadarbību un dalību Eiropas 
Datu aizsardzības kolēģijā. Dalībvalstis 
nodrošina, ka uzraudzības iestāžu rīcībā 
ir vismaz viens loceklis uz katriem 
200 000 iedzīvotājiem vai 100 locekļi 
atkarībā no tā, kurš skaits ir mazāks. 
Vismaz vienam no pieciem locekļiem 
jābūt grādam tiesību zinātnēs.
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Or. en

Pamatojums

Pašlaik katrā dalībvalstī ir ļoti atšķirīgs datu aizsardzības līmenis ne tikai dažādo valsts 
tiesību aktu dēļ, bet arī ļoti atšķirīgo resursu, spēju un valstu datu aizsardzības komisiju
personāla dēļ. Pašreizējā priekšlikumā ir izmantotas vecajā direktīvā paredzētās ļoti 
nenoteiktās pamatnostādnes, kas sevi apliecinājušas kā neefektīvas. Grozījums nodrošina 
obligātos standartus, kam būtu jāveicina ātrākas un kvalitatīvas procedūras.

Grozījums Nr. 2554
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Regulas priekšlikums
47. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Katra dalībvalsts nodrošina, ka 
uzraudzības iestādei ir savs personāls, ko 
amatā ieceļ uzraudzības iestādes vadītājs 
un kas ir pakļauts tikai viņa vadībai.

6. Katra dalībvalsts atbilstoši savam 
iekšējam kompetences sadalījumam
nodrošina, ka uzraudzības iestādēm ir savs 
personāls, ko amatā ieceļ uzraudzības 
iestādes vadītājs un kas ir pakļauts tikai 
viņa vadībai.

Or. es

Grozījums Nr. 2555
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Regulas priekšlikums
47. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Dalībvalstis nodrošina, ka uzraudzības
iestāde ir pakļauta finanšu kontrolei, kas 
neietekmē tas neatkarību. Dalībvalstis 
nodrošina, ka uzraudzības iestādei ir 
atsevišķs gada budžets. Budžetu dara 
zināmu atklātībai.

7. Dalībvalstis atbilstoši savam iekšējam 
kompetences sadalījumam nodrošina, ka 
uzraudzības iestādes ir pakļautas finanšu 
kontrolei, kas neietekmē to neatkarību. 
Dalībvalstis atbilstoši savam iekšējam 
kompetences sadalījumam nodrošina, ka 
uzraudzības iestādēm ir atsevišķs gada 
budžets. Budžetu dara zināmu atklātībai.
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Or. es

Grozījums Nr. 2556
Csaba Sógor

Regulas priekšlikums
48. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka uzraudzības 
iestādes locekļus amatā ieceļ vai nu 
attiecīgās dalībvalsts parlaments vai 
valdība.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka uzraudzības 
iestādes locekļus amatā ieceļ vai nu 
attiecīgās dalībvalsts parlaments, vai —
pēc apspriešanās ar parlamentu —
valdība, vienmēr nodrošinot, ka tie pēc 
iespējas netiek ietekmēti politiski, ka tiek 
nodrošinātas vajadzīgās kvalifikācijas, ka 
nav interešu konfliktu un ka locekļu 
amati tiek arī regulēti.

Or. hu

Pamatojums

Saskaņā ar 95. apsvērumu.

Grozījums Nr. 2557
Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
48. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka uzraudzības 
iestādes locekļus amatā ieceļ vai nu
attiecīgās dalībvalsts parlaments vai 
valdība.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka uzraudzības 
iestādes locekļus amatā ieceļ attiecīgās 
dalībvalsts parlaments.

Or. en

Grozījums Nr. 2558
Jan Philipp Albrecht
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Regulas priekšlikums
48. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka uzraudzības 
iestādes locekļus amatā ieceļ vai nu 
attiecīgās dalībvalsts parlaments vai 
valdība.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka uzraudzības 
iestādes locekļus amatā ieceļ vai nu 
attiecīgās dalībvalsts parlaments, vai 
valdība pēc apspriešanās ar parlamentu, 
vai arī augstākā tiesu iestāde.

Or. en

Pamatojums

Vismaz vienā dalībvalstī datu aizsardzības komisijas locekļus ieceļ augstākā tiesa.

Grozījums Nr. 2559
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Regulas priekšlikums
48. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka uzraudzības 
iestādes locekļus amatā ieceļ vai nu
attiecīgās dalībvalsts parlaments vai
valdība.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka uzraudzības 
iestādes vai iestāžu locekļus amatā ieceļ 
vai nu attiecīgo dalībvalstu parlamenti, vai
valdības struktūras.

Or. es

Grozījums Nr. 2560
Louis Michel

Regulas priekšlikums
48. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka uzraudzības 
iestādes locekļus amatā ieceļ vai nu
attiecīgās dalībvalsts parlaments vai 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka uzraudzības 
iestādes locekļus amatā ieceļ attiecīgās 
dalībvalsts parlaments.
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valdība.

Or. en

Grozījums Nr. 2561
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Regulas priekšlikums
48. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Locekļu pienākumi beidzas, beidzoties 
amata pilnvaru laikam, atkāpjoties no 
amata vai atlaišanas gadījumā, ievērojot 
5. punktu.

3. Locekļu pienākumi beidzas, beidzoties 
amata pilnvaru laikam, gadījumā, ja viņi 
nespēj pildīt savus pienākumus, 
neatbilstības gadījumā, atkāpjoties no 
amata, atlaišanas gadījumā, notiesāšanas 
gadījumā par apzinātiem noziedzīgiem 
nodarījumiem vai piespiedu pensionēšanās
gadījumā, ievērojot 5. punktu.

Or. es

Grozījums Nr. 2562
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Regulas priekšlikums
48. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Kompetentā valsts tiesa var atlaist 
locekli no amata vai atņemt tam tiesības uz 
pensiju vai citas priekšrocības, ja viņš 
vairs neatbilst savu pienākumu izpildes 
nosacījumiem vai ir vainīgs smaga 
amatpārkāpuma izdarīšanā.

4. Struktūra, kas locekli iecēla, var atlaist 
locekli no amata vai pārtraukt viņa amata 
pilnvaras, ja viņš vairs neatbilst savu 
pienākumu izpildes nosacījumiem vai ir 
vainīgs nopietnā pienākumu neizpildē 
saistībā ar savu amatu.

Or. es

Grozījums Nr. 2563
Louis Michel
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Regulas priekšlikums
48. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Kompetentā valsts tiesa var atlaist
locekli no amata vai atņemt tam tiesības uz 
pensiju vai citas priekšrocības, ja viņš 
vairs neatbilst savu pienākumu izpildes 
nosacījumiem vai ir vainīgs smaga 
amatpārkāpuma izdarīšanā.

4. Locekli var atlaist no amata, ja viņš vairs 
neatbilst savu pienākumu izpildes 
nosacījumiem kā uzraudzības iestādes 
loceklis.

Or. en

Grozījums Nr. 2564
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) uzraudzības iestādes izveidi un statusu; a) uzraudzības iestādes vai iestāžu izveidi 
un statusu;

Or. es

Grozījums Nr. 2565
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) uzraudzības iestādes locekļu 
kvalifikāciju, pieredzi un prasmes, kas 
nepieciešamas pienākumu veikšanai;

b) uzraudzības iestāžu locekļu 
kvalifikāciju, pieredzi un prasmes, kas 
nepieciešamas pienākumu veikšanai;

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

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) noteikumus un procedūras uzraudzības
iestādes locekļu iecelšanai amatā, kā arī 
noteikumus par rīcību vai darbu, kas nav 
savienojams ar amata pienākumiem;

c) noteikumus un procedūras uzraudzības
iestāžu locekļu iecelšanai amatā, kā arī 
noteikumus par rīcību vai darbu, kas nav 
savienojams ar amata pienākumiem;

Or. es

Grozījums Nr. 2567
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) uzraudzības iestādes locekļu amata 
pilnvaru laiku, kas nav mazāks par četriem 
gadiem, izņemot pirmo amata pilnvaru 
laiku pēc šīs regulas stāšanās spēkā, kas 
daļēji var būt īsāks, ja tas ir nepieciešams, 
lai aizsargātu uzraudzības iestādes
neatkarību, amatā iecelšanas procedūru 
organizējot ar laika nobīdi;

d) uzraudzības iestāžu locekļu amata 
pilnvaru laiku, kas nav mazāks par četriem 
gadiem, izņemot pirmo amata pilnvaru 
laiku pēc šīs regulas stāšanās spēkā, kas 
daļēji var būt īsāks, ja tas ir nepieciešams, 
lai aizsargātu uzraudzības iestāžu
neatkarību, amatā iecelšanas procedūru 
organizējot ar laika nobīdi;

Or. es

Grozījums Nr. 2568
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) vai uzraudzības iestādes locekļus var
atkārtoti iecelt amatā;

e) vai uzraudzības iestāžu locekļus var 
atkārtoti iecelt amatā;
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Or. es

Grozījums Nr. 2569
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) noteikumus un vienotus nosacījumus 
attiecībā uz uzraudzības iestādes locekļu 
un personāla pienākumiem;

f) noteikumus un vienotus nosacījumus 
attiecībā uz uzraudzības iestāžu locekļu un 
personāla pienākumiem;

Or. es

Grozījums Nr. 2570
Alexander Alvaro

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ja šīs regulas spēkā stāšanās brīdī ir
kompetentas profesionālās uzraudzības 
struktūras attiecībā uz personām, kam ir 
likumīgas, ar amatu saistītas 
priekšrocības vai kam jāievēro dienesta 
noslēpums, šīs struktūras var izveidot 
uzraudzības iestādi attiecībā uz datu 
apstrādi, kuru veic personas, attiecībā uz 
ko šīs struktūras īsteno profesionālo 
uzraudzību.

Or. en

Pamatojums

Būtu jāpiemēro atšķirīgi noteikumi personām, kam ir likumīgas, ar amatu saistītas 
priekšrocības, kam jāievēro valsts noteikts dienesta noslēpums, kurš paredzēts tiesību aktos,
pildot viņu amata pienākumus, vai kam jāievēro jebkāds līdzīgs pienākums neatklāt personas 
datus.
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Grozījums Nr. 2571
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ja šīs regulas spēkā stāšanās brīdī ir
kompetentas profesionālās uzraudzības 
struktūras attiecībā uz personām, kam ir 
likumīgas, ar amatu saistītas 
priekšrocības vai kam jāievēro dienesta 
noslēpums, šīs struktūras var izveidot 
uzraudzības iestādi attiecībā uz datu 
apstrādi, kuru veic personas, attiecībā uz 
ko šīs struktūras īsteno profesionālo 
uzraudzību.

Or. en

Grozījums Nr. 2572
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
49.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

49.a pants
Noteikumi un procedūras, saskaņā ar ko 
uzraudzības iestādes pilda savus 
pienākumus un īsteno pilnvaras saistībā 
ar datu subjektiem, pārziņiem un 
apstrādātājiem, atbilst Eiropas 
Cilvēktiesību konvencijas 6. pantam.

Or. en

Pamatojums

Pašlaik daudzām dalībvalstīm nav rakstisku vai pietiekami dokumentētu procedūru. Dažām 
dalībvalstīm ir ieviestas procedūras, kas, iespējams, pārkāpj Eiropas Cilvēktiesību 
konvencijas 6. pantu („taisnīga tiesa”). Tas rada juridisko nenoteiktību un pieļauj patvaļīgus 
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lēmumus, kas, iespējams, kaitē datu subjektiem, pārziņiem un apstrādātājiem. Jo īpaši
neatkarīgām struktūrām, kas nav politiski pārskatatbildīgas, parasti piemēro stingrus 
procedūras noteikumus.

Grozījums Nr. 2573
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Seán Kelly, Renate Sommer, Véronique Mathieu 
Houillon, Lara Comi

Regulas priekšlikums
49.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

49.a pants
Profesionālā uzraudzība attiecībā uz 

personām, kam jāievēro dienesta 
noslēpums

Ja šīs regulas spēkā stāšanās brīdī ir
struktūras, kas ir atbildīgas par tādu 
personu profesionālo uzraudzību, kurām 
ir jāievēro dienesta noslēpums, šīs 
struktūras var izveidot uzraudzības 
iestādi.

Or. de

Grozījums Nr. 2574
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Regulas priekšlikums
50. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Esot amatā un arī pēc pilnvaru laika 
beigām, uzraudzības iestādes locekļi un 
personāls ievēro pienākumu glabāt dienesta 
noslēpumu attiecībā uz jebkādu 
konfidenciālu informāciju, ko tie ir 
ieguvuši, pildot savus amata pienākumus.

Esot amatā un arī pēc pilnvaru laika 
beigām, uzraudzības iestāžu locekļi un 
personāls ievēro pienākumu glabāt dienesta 
noslēpumu attiecībā uz jebkādu 
konfidenciālu informāciju, ko tie ir 
ieguvuši, pildot savus amata pienākumus.

Or. es
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Grozījums Nr. 2575
Frank Engel

Regulas priekšlikums
50. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Esot amatā un arī pēc pilnvaru laika 
beigām, uzraudzības iestādes locekļi un 
personāls ievēro pienākumu glabāt dienesta 
noslēpumu attiecībā uz jebkādu 
konfidenciālu informāciju, ko tie ir 
ieguvuši, pildot savus amata pienākumus.

Esot amatā un arī pēc pilnvaru laika 
beigām, uzraudzības iestādes locekļi un 
personāls ievēro pienākumu glabāt dienesta 
noslēpumu attiecībā uz jebkādu 
konfidenciālu informāciju saskaņā ar 
valsts tiesību aktiem un praksi, ko tie ir 
ieguvuši, pildot savus amata pienākumus.

Or. en

Grozījums Nr. 2576
Timothy Kirkhope
ECR grupas vārdā

Regulas priekšlikums
50. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Esot amatā un arī pēc pilnvaru laika 
beigām, uzraudzības iestādes locekļi un 
personāls ievēro pienākumu glabāt dienesta 
noslēpumu attiecībā uz jebkādu 
konfidenciālu informāciju, ko tie ir 
ieguvuši, pildot savus amata pienākumus.

Esot amatā un arī pēc pilnvaru laika 
beigām, uzraudzības iestādes locekļi un 
personāls ievēro pienākumu glabāt dienesta 
noslēpumu attiecībā uz jebkādu 
konfidenciālu informāciju, ko tie ir 
ieguvuši, pildot savus amata pienākumus, 
vienlaikus pildot savus pienākumus 
neatkarīgi un pārredzami, kā noteikts 
regulā.

Or. en

Grozījums Nr. 2577
Marie-Christine Vergiat

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

Visas personas, kas informē uzraudzības 
iestādi par jebkādiem faktiem, kuri saistīti 
ar personas datu apstrādi, tiek atbrīvotas 
no pienākumiem glabāt dienesta 
noslēpumu un tām piemēro imunitāti pret 
jebkādām tiesu procedūrām.

Or. fr

Pamatojums

Prasības glabāt dienesta noslēpumu nedrīkst kavēt personas, jo īpaši personas datu apstrādē 
iesaistītās personas, uzraudzības iestādēm atklāt jebkādus pārkāpumus attiecībā uz datu 
aizsardzību un iegūt imunitāti pret jebkādām tiesu procedūrām.

Grozījums Nr. 2578
Axel Voss

Regulas priekšlikums
51. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra uzraudzības iestāde savas 
dalībvalsts teritorijā īsteno pilnvaras, kas 
tai piešķirtas ar šo regulu.

1. Katra uzraudzības iestāde savas 
dalībvalsts teritorijā īsteno pilnvaras, kas 
tai piešķirtas ar šo regulu. Valsts iestādes 
īstenotu datu apstrādi uzrauga vienīgi 
attiecīgās dalībvalsts uzraudzības iestāde.

Or. en

Grozījums Nr. 2579
Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
51. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja personas datu apstrāde notiek 
saistībā ar darbībām, ko veic pārziņa vai 
apstrādātāja institūcija Savienībā, un 

svītrots
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pārziņa vai apstrādātāja institūcijas 
atrodas vairāk nekā vienā dalībvalstī, 
uzraudzības iestāde pārziņa vai 
apstrādātāja galvenās institūcijas 
atrašanās vietā ir kompetenta uzraudzīt 
pārziņa vai apstrādātāja veiktās apstrādes 
darbības visās dalībvalstīs, neskarot šīs 
regulas VII nodaļas noteikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 2580
Frank Engel

Regulas priekšlikums
51. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja personas datu apstrāde notiek saistībā 
ar darbībām, ko veic pārziņa vai 
apstrādātāja institūcija Savienībā, un
pārziņa vai apstrādātāja institūcijas 
atrodas vairāk nekā vienā dalībvalstī, 
uzraudzības iestāde pārziņa vai 
apstrādātāja galvenās institūcijas atrašanās 
vietā ir kompetenta uzraudzīt pārziņa vai 
apstrādātāja veiktās apstrādes darbības 
visās dalībvalstīs, neskarot šīs regulas 
VII nodaļas noteikumus.

2. Ja personas datu apstrāde notiek saistībā 
ar darbībām, ko veic pārziņa vai 
apstrādātāja institūcija Savienībā, un
pārzinis vai apstrādātājs ir noteicis 
galveno reģistrācijas vietu saskaņā ar 
22.a pantu, vienīgi uzraudzības iestāde 
pārziņa vai apstrādātāja galvenās 
institūcijas atrašanās vietā ir kompetenta 
uzraudzīt visas pārziņa vai apstrādātāja 
veiktās apstrādes darbības visās 
dalībvalstīs, neskarot šīs regulas 
VII nodaļas noteikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 2581
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
51. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja personas datu apstrāde notiek 
saistībā ar darbībām, ko veic pārziņa vai 

2. Ja regulu piemēro, pamatojoties uz 
3. panta 1. punktu, kompetentā 
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apstrādātāja institūcija Savienībā, un
pārziņa vai apstrādātāja institūcijas 
atrodas vairāk nekā vienā dalībvalstī, 
uzraudzības iestāde pārziņa vai 
apstrādātāja galvenās institūcijas 
atrašanās vietā ir kompetenta uzraudzīt 
pārziņa vai apstrādātāja veiktās apstrādes 
darbības visās dalībvalstīs, neskarot šīs 
regulas VII nodaļas noteikumus.

uzraudzības iestāde ir tās dalībvalsts vai 
teritorijas uzraudzības iestāde, kurā 
reģistrēta tā pārziņa vai apstrādātāja
galvenā iestāde, uz ko attiecas šī regula. 
Strīdus izšķir saskaņā ar 58. pantā minēto 
konsekvences mehānismu, neskarot
pārējos šīs regulas VII nodaļas 
noteikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 2582
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Regulas priekšlikums
51. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja personas datu apstrāde notiek saistībā 
ar darbībām, ko veic pārziņa vai 
apstrādātāja institūcija Savienībā, un 
pārziņa vai apstrādātāja institūcijas atrodas 
vairāk nekā vienā dalībvalstī, uzraudzības 
iestāde pārziņa vai apstrādātāja galvenās 
institūcijas atrašanās vietā ir kompetenta 
uzraudzīt pārziņa vai apstrādātāja veiktās 
apstrādes darbības visās dalībvalstīs, 
neskarot šīs regulas VII nodaļas 
noteikumus.

2. Ja personas datu apstrāde notiek saistībā 
ar darbībām, ko veic pārziņa vai 
apstrādātāja institūcija Savienībā, un 
pārziņa vai apstrādātāja institūcijas atrodas 
vairāk nekā vienā dalībvalstī, uzraudzības 
iestāde pārziņa vai apstrādātāja galvenās 
institūcijas atrašanās vietā ir kompetenta 
uzraudzīt pārziņa vai apstrādātāja veiktās 
apstrādes darbības visās dalībvalstīs,
izņemot darbības saistībā ar lēmumiem, 
kas pieņemti, reaģējot uz 73. pantā 
minētajām sūdzībām, un tādā gadījumā šī 
uzraudzības iestāde koordinē attiecīgo 
uzraudzības iestāžu darbību, neskarot šīs 
regulas VII nodaļas noteikumus.

Or. es

Grozījums Nr. 2583
Axel Voss

Regulas priekšlikums
51. pants – 2. punkts



PE506.169v02-00 126/142 AM\929519LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja personas datu apstrāde notiek 
saistībā ar darbībām, ko veic pārziņa vai 
apstrādātāja institūcija Savienībā, un
pārziņa vai apstrādātāja institūcijas 
atrodas vairāk nekā vienā dalībvalstī, 
uzraudzības iestāde pārziņa vai 
apstrādātāja galvenās institūcijas 
atrašanās vietā ir kompetenta uzraudzīt 
pārziņa vai apstrādātāja veiktās apstrādes 
darbības visās dalībvalstīs, neskarot šīs 
regulas VII nodaļas noteikumus.

2. Ja regulu piemēro, pamatojoties uz 
3. panta 1. punktu, kompetentā 
uzraudzības iestāde ir tās dalībvalsts vai 
teritorijas uzraudzības iestāde, kurā 
reģistrēta tā pārziņa vai apstrādātāja
galvenā iestāde, uz ko attiecas šī regula. 
Strīdus izšķir saskaņā ar 58. pantā minēto 
konsekvences mehānismu, neskarot
pārējos šīs regulas VII nodaļas 
noteikumus. Šis noteikums attiecas arī uz 
uzņēmumu grupas juridiskajām 
personām, ja šie uzņēmumi ir reģistrēti 
vairāk nekā vienā dalībvalstī.

Or. en

Pamatojums

Daļēji ievērots ITRE atzinums.

Grozījums Nr. 2584
Carmen Romero López

Regulas priekšlikums
51. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja personas datu apstrāde notiek saistībā 
ar darbībām, ko veic pārziņa vai 
apstrādātāja institūcija Savienībā, un 
pārziņa vai apstrādātāja institūcijas atrodas 
vairāk nekā vienā dalībvalstī, uzraudzības 
iestāde pārziņa vai apstrādātāja galvenās 
institūcijas atrašanās vietā ir kompetenta 
uzraudzīt pārziņa vai apstrādātāja veiktās 
apstrādes darbības visās dalībvalstīs, 
neskarot šīs regulas VII nodaļas 
noteikumus.

2. Ja personas datu apstrāde notiek saistībā 
ar darbībām, ko veic pārziņa vai 
apstrādātāja institūcija Savienībā, un 
pārziņa vai apstrādātāja institūcijas atrodas 
vairāk nekā vienā dalībvalstī, uzraudzības 
iestāde pārziņa vai apstrādātāja galvenās 
institūcijas atrašanās vietā ir kompetenta 
uzraudzīt pārziņa vai apstrādātāja veiktās 
apstrādes darbības visās dalībvalstīs,
izņemot darbības saistībā ar lēmumiem, 
kas pieņemti, reaģējot uz 73. pantā 
minētajām sūdzībām, un tādā gadījumā šī 
uzraudzības iestāde koordinē attiecīgo 
uzraudzības iestāžu darbību, neskarot šīs 
regulas VII nodaļas noteikumus.
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Or. es

Pamatojums

Pieņemot šo grozījumu tiks ierosināts uzraudzības iestāžu lēmumu pieņemšanas mehānisms 
visiem jautājumiem, kas izriet no ES pilsoņu ierosinātām sūdzībām. Rīcību pēc vajadzības var 
koordinēt galvenā iestāde, savukārt neatbilstības var risināt Eiropas Datu aizsardzības 
kolēģija. Tas nodrošinās sistēmas praktisko piemērošanu subjekta sūdzību gadījumā.

Grozījums Nr. 2585
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Regulas priekšlikums
51. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja personas datu apstrāde notiek saistībā 
ar darbībām, ko veic pārziņa vai 
apstrādātāja institūcija Savienībā, un 
pārziņa vai apstrādātāja institūcijas atrodas 
vairāk nekā vienā dalībvalstī, uzraudzības 
iestāde pārziņa vai apstrādātāja galvenās 
institūcijas atrašanās vietā ir kompetenta 
uzraudzīt pārziņa vai apstrādātāja veiktās 
apstrādes darbības visās dalībvalstīs, 
neskarot šīs regulas VII nodaļas 
noteikumus.

2. Ja personas datu apstrāde notiek saistībā 
ar darbībām, ko veic pārziņa vai 
apstrādātāja institūcija Savienībā, un 
pārziņa vai apstrādātāja institūcijas atrodas 
vairāk nekā vienā dalībvalstī, uzraudzības 
iestāde pārziņa vai apstrādātāja galvenās 
institūcijas atrašanās vietā ir kompetenta 
uzraudzīt pārziņa vai apstrādātāja veiktās 
apstrādes darbības visās dalībvalstīs, 
neskarot šīs regulas VII nodaļas 
noteikumus. Netiek skarti darba tiesību un 
koplīgumu noteikumi.

Or. en

Grozījums Nr. 2586
Timothy Kirkhope
ECR grupas vārdā

Regulas priekšlikums
51. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja personas datu apstrāde notiek saistībā 
ar darbībām, ko veic pārziņa vai 
apstrādātāja institūcija Savienībā, un 
pārziņa vai apstrādātāja institūcijas atrodas 

2. Ja personas datu apstrāde notiek saistībā 
ar darbībām, ko veic pārziņa vai 
apstrādātāja institūcija Savienībā, un 
pārziņa vai apstrādātāja institūcijas atrodas 
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vairāk nekā vienā dalībvalstī, uzraudzības 
iestāde pārziņa vai apstrādātāja galvenās 
institūcijas atrašanās vietā ir kompetenta 
uzraudzīt pārziņa vai apstrādātāja veiktās 
apstrādes darbības visās dalībvalstīs, 
neskarot šīs regulas VII nodaļas 
noteikumus.

vairāk nekā vienā dalībvalstī, uzraudzības 
iestāde, apspriežoties ar Eiropas Datu 
aizsardzības kolēģiju, pieņem lēmumu par 
to, kura iestāde uzrauga datu pārziņu un 
apstrādātāju veiktās apstrādes darbības 
visās dalībvalstīs, neskarot šīs regulas 
VII nodaļas noteikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 2587
Monika Hohlmeier

Regulas priekšlikums
51. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šo pantu piemēro tikai tad un tiktāl, ja un 
cik lielā mērā personas datu apstrāde 
dalībvalstīs notiek konsekventi.

Or. de

Pamatojums

Regulas 51. pantā paredzētā kompetences koncentrācija nozīmē, ka ir skaidri jānorāda, ka 
pantu piemēro tikai tad, ja datus apstrādā konsekventi.

Grozījums Nr. 2588
Frank Engel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Regulas 3. panta 2. punktā minētajās 
situācijās, kā arī ja datu pārzinis ir 
Savienībā iecēlis pārstāvi saskaņā ar 
25. pantu, vienīgi pārstāvja reģistrācijas 
vietas uzraudzības iestāde ir kompetenta 
par visu šā datu pārziņa vai viņa 
uzdevumā veikto apstrādes darbību 
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uzraudzību visās dalībvalstīs.

Or. en

Grozījums Nr. 2589
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja regulu piemēro, pamatojoties uz 
3. panta 2. punktu, kompetentā 
uzraudzības iestāde ir tās dalībvalsts vai 
teritorijas uzraudzības iestāde, kurā datu 
pārzinis ir iecēlis pārstāvi Savienībā 
saskaņā 25. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 2590
Axel Voss

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja regulu piemēro, pamatojoties uz 
3. panta 2. punktu, kompetentā 
uzraudzības iestāde ir tās dalībvalsts vai 
teritorijas uzraudzības iestāde, kurā datu 
pārzinis ir iecēlis pārstāvi Savienībā 
saskaņā 25. pantu.

Or. en

Pamatojums

Ievērots ITRE atzinums.
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Grozījums Nr. 2591
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Ja regula attiecas uz vairākiem datu 
pārziņiem un/vai apstrādātājiem no 
vienas uzņēmumu grupas, pamatojoties uz 
3. panta 1. un 2. punktu, kompetenta ir 
tikai viena uzraudzības iestāde, un to 
nosaka saskaņā ar 51. panta 2. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 2592
Axel Voss

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Ja regula attiecas uz vairākiem datu 
pārziņiem un/vai apstrādātājiem no 
vienas uzņēmumu grupas, pamatojoties uz 
3. panta 1. un 2. punktu, kompetenta ir 
tikai viena uzraudzības iestāde, un to 
nosaka saskaņā ar 51. panta 2. punktu.

Or. en

Pamatojums

Ievērots ITRE atzinums.

Grozījums Nr. 2593
Kinga Gál

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

3. Uzraudzības iestāde nav kompetenta 
uzraudzīt apstrādes darbības, ko veic 
tiesa, pildot tiesas spriešanas funkciju.

svītrots

Or. hu

Grozījums Nr. 2594
Monika Hohlmeier

Regulas priekšlikums
51. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Uzraudzības iestāde nav kompetenta 
uzraudzīt apstrādes darbības, ko veic tiesa, 
pildot tiesas spriešanas funkciju.

3. Uzraudzības iestāde nav kompetenta 
uzraudzīt darbības, kas ir uzticētas tiesām 
neatkarīgai izpildei. Tas pats attiecas, 
ciktāl ir pasūtīta, apstiprināta vai atļauta 
tiesiski neatkarīga apstrāde.

Or. de

Pamatojums

Regulas priekšlikuma 51. panta 3. punktā paredzētajā izņēmumā būtu jāņem vērā tiesu 
neatkarība. Šā iemesla dēļ tas ir jāpiemēro vienmēr, kad tiesas strādā neatkarīgi. Tā tas ir ne 
tikai tiesu darbības pamatjomā, bet arī jomās, kurās tiesām ir uzticēti pienākumi, uzsverot to 
neatkarīgu izpildi.

Grozījums Nr. 2595
Dimitrios Droutsas

Regulas priekšlikums
51. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Uzraudzības iestāde nav kompetenta 
uzraudzīt apstrādes darbības, ko veic tiesa, 
pildot tiesas spriešanas funkciju.

3. Uzraudzības iestāde var būt kompetenta 
uzraudzīt apstrādes darbības, ko veic tiesa, 
pildot tiesas spriešanas funkciju.

Or. en
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Pamatojums

Saskaņā ar Konvenciju Nr. 108 un tās papildprotokolu attiecībā uz neatkarīgas uzraudzības 
prasību, uzraudzības iestādes var būt kompetentas uzraudzīt tiesu īstenotas apstrādes 
darbības. Turklāt nosacījums, ka uzraudzības iestādes nedrīkst to darīt, ir pretrunā vairāku 
dalībvalstu tradīcijām, kurās tiesu iestādēm piemēro neatkarīgu uzraudzību, izmantojot
dažādus pielāgojumus.

Grozījums Nr. 2596
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Seán Kelly, Renate Sommer, Véronique Mathieu 
Houillon, Lara Comi

Regulas priekšlikums
51. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Uzraudzības iestāde nav kompetenta 
uzraudzīt apstrādes darbības, ko veic tiesa, 
pildot tiesas spriešanas funkciju.

3. Uzraudzības iestāde nav kompetenta 
uzraudzīt apstrādes darbības, ko veic tiesa, 
pildot tiesas spriešanas funkciju, un nav 
kompetentas uzraudzīt tādu datu pārziņu 
apstrādes darbības, kuriem jāpilda 
pienākums glabāt dienesta noslēpumu.

Or. en

Grozījums Nr. 2597
Alexandra Thein

Regulas priekšlikums
51. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Uzraudzības iestāde nav kompetenta 
uzraudzīt apstrādes darbības, ko veic tiesa, 
pildot tiesas spriešanas funkciju.

3. Uzraudzības iestāde nav kompetenta 
uzraudzīt apstrādes darbības, ko veic tiesa, 
pildot tiesas spriešanas funkciju, vai notāri, 
rīkojoties saskaņā ar savām oficiālajām 
pilnvarām.

Or. en
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Pamatojums

Kā noteikts iepriekš 99. apsvērumā, tiesneša neatkarība ietver arī preventīvo justīciju. 
Vairākums dalībvalstu ir daļu tiesnešu preventīvo justīciju kompetenču nodevušas notāriem 
kā neatkarīgiem oficiālu pilnvaru turētājiem. Tādējādi notāru īstenota personas datu 
apstrāde saskaņā ar to oficiālajām pilnvarām arī ir jāatbrīvo no uzraudzības iestādes 
kompetences, lai aizsargātu notāra neatkarību.

Grozījums Nr. 2598
Sarah Ludford

Regulas priekšlikums
51. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Uzraudzības iestāde nav kompetenta 
uzraudzīt apstrādes darbības, ko veic tiesa, 
pildot tiesas spriešanas funkciju.

3. Uzraudzības iestāde nav kompetenta 
uzraudzīt apstrādes darbības, ko veic:

a) tiesnesis;
b) persona, kura rīkojas pēc tiesneša 
norādēm vai tā vārdā, vai
c) lai pildītu tiesas funkciju, tostarp 
tiesnešu iecelšanas, disciplinēšanas, 
administrēšanas vai vadības funkcijas.

Or. en

Grozījums Nr. 2599
Frank Engel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Saskaņā ar 5. punktu visas 
uzraudzības iestādes saņem un nosūta 
kompetentajai uzraudzības iestādei, kā 
noteikts 2. punktā, jebkādus
pieprasījumus, ko tām nosūtījis datu 
subjekts, kurš ir attiecīgās dalībvalsts 
pastāvīgais iedzīvotājs un kura datus 
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apstrādā vai, visticamāk, apstrādās citā 
dalībvalstī reģistrēts datu pārzinis vai 
apstrādātājs. Kompetentā uzraudzības 
iestāde informē datu subjekta uzraudzības 
iestādi un sadarbojas ar to saskaņā ar 
55. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 2600
Timothy Kirkhope
ECR grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) uzrauga un nodrošina šīs regulas 
piemērošanu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 2601
Axel Voss

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) izskata datu subjekta vai to pārstāvošas 
asociācijas sūdzības saskaņā ar 73. pantu, 
atbilstošā apjomā izmeklē jautājumu un 
saprātīgā termiņā informē datu subjektu vai 
asociāciju par lietas virzību un sūdzības 
rezultātiem, jo īpaši ja ir nepieciešama 
papildus izmeklēšana vai koordinācija ar 
citu uzraudzības iestādi.

b) izskata datu subjekta sūdzības, atbilstošā 
apjomā izmeklē jautājumu un saprātīgā 
termiņā informē datu subjektu vai 
asociāciju par lietas virzību un sūdzības 
rezultātiem, jo īpaši ja ir nepieciešama 
papildus izmeklēšana vai koordinācija ar 
citu uzraudzības iestādi;

Or. en
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Pamatojums

Datu aizsardzība ir personas pamattiesības, ko nevar nodot.

Grozījums Nr. 2602
Judith Sargentini

Regulas priekšlikums
52. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) veic izmeklēšanu vai nu pati pēc savas 
iniciatīvas, vai pamatojoties uz sūdzību vai 
citas uzraudzības iestādes pieprasījumu un 
saprātīgā termiņā informē attiecīgo datu 
subjektu, ja tas ir iesniedzis sūdzību 
uzraudzības iestādei, par izmeklēšanas 
rezultātiem;

d) veic izmeklēšanu vai nu pati pēc savas 
iniciatīvas, vai pamatojoties uz sūdzību vai
uz konkrētu un dokumentētu informāciju, 
kas saņemta saistībā ar iespējamu 
nelikumīgu apstrādi, vai citas uzraudzības 
iestādes pieprasījumu un saprātīgā termiņā 
informē attiecīgo datu subjektu, ja tas ir 
iesniedzis sūdzību uzraudzības iestādei, par 
izmeklēšanas rezultātiem;

Or. en

Pamatojums

Nepārprotami pilnvaro uzraudzības struktūras veikt izmeklēšanas, pamatojoties uz ziņotāju 
sniegto informāciju (nevis datu subjektu sūdzībām).

Grozījums Nr. 2603
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Regulas priekšlikums
52. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) veic izmeklēšanu vai nu pati pēc savas 
iniciatīvas, vai pamatojoties uz sūdzību vai
citas uzraudzības iestādes pieprasījumu un 
saprātīgā termiņā informē attiecīgo datu 
subjektu, ja tas ir iesniedzis sūdzību 
uzraudzības iestādei, par izmeklēšanas 
rezultātiem;

d) veic izmeklēšanu vai nu pati pēc savas 
iniciatīvas, vai pamatojoties uz sūdzību,
citas uzraudzības iestādes pieprasījumu vai 
policijas sūdzību, un saprātīgā termiņā 
informē attiecīgo datu subjektu, ja tas ir 
iesniedzis sūdzību uzraudzības iestādei, par 
izmeklēšanas rezultātiem;
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Or. es

Grozījums Nr. 2604
Carmen Romero López

Regulas priekšlikums
52. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) veic izmeklēšanu vai nu pati pēc savas 
iniciatīvas, vai pamatojoties uz sūdzību vai 
citas uzraudzības iestādes pieprasījumu un 
saprātīgā termiņā informē attiecīgo datu 
subjektu, ja tas ir iesniedzis sūdzību 
uzraudzības iestādei, par izmeklēšanas 
rezultātiem;

d) veic izmeklēšanu vai nu pati pēc savas 
iniciatīvas, vai pamatojoties uz sūdzību vai
uz informāciju, kas saņemta saistībā ar 
personas datu nelikumīgu apstrādi, vai
citas uzraudzības iestādes pieprasījumu un 
saprātīgā termiņā informē attiecīgo datu 
subjektu, ja tas ir iesniedzis sūdzību 
uzraudzības iestādei, par izmeklēšanas 
rezultātiem;

Or. es

Pamatojums

Uzraudzības iestādes pienākumi konkrēti ietver izmeklēšanu, pamatojoties uz saņemtajām 
ziņotāju, kā arī pašu datu subjektu sūdzībām.

Grozījums Nr. 2605
Timothy Kirkhope
ECR grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) konsultē dalībvalsts iestādes un 
struktūras par leģislatīviem un 
administratīviem pasākumiem saistībā ar
fizisku personu tiesību un brīvību 
aizsardzību attiecībā uz personas datu 
apstrādi;

f) konsultē dalībvalsts iestādes un 
struktūras par tiesību aktiem un 
administratīviem pasākumiem attiecībā uz
fizisku personu tiesību un brīvību 
aizsardzību attiecībā uz personas datu 
apstrādi;

Or. en
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Grozījums Nr. 2606
Louis Michel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) pieņem lēmumu par to, kuros 
gadījumos ir jāveic 33. pantā minētais 
ietekmes uz privātuma novērtējums, jo 
īpaši ja to konsultē dalībvalsts iestādes un 
struktūras par tiesību aktiem un 
administratīviem pasākumiem saistībā ar 
fizisku personu tiesību un brīvību 
aizsardzību attiecībā uz personas datu 
apstrādi;

Or. en

Grozījums Nr. 2607
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) uztur publisku reģistru ar visiem 
iepriekšējiem paziņojumiem, ko saņēmuši 
datu pārziņi vai apstrādātāji par plānotām 
apstrādes darbībām saskaņā ar 6. panta 
1.c punktu;

Or. en

Grozījums Nr. 2608
Sarah Ludford

Regulas priekšlikums
52. pants – 1. punkts – ja apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ja) nodrošina datu apstrādātājiem un 
pārziņiem, kas ir mikrouzņēmumi vai
mazie un vidējie uzņēmumi, visaptverošu 
sarakstu ar to pienākumiem un saistībām
saskaņā ar šo regulu;

Or. en

Pamatojums

MVU rīcībā nav resursu, lai iepazītos ar visiem attiecīgajiem jaunajiem tiesību aktu 
noteikumiem. Lai novērstu nejaušu neatbilstību, datu aizsardzības iestādei būtu jānodrošina 
atbilstības kontrolsaraksti.

Grozījums Nr. 2609
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Regulas priekšlikums
52. pants – 1. punkts – ja apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ja) koordinē sertifikācijas politikas 
nostādnes teritorijā, par ko tās ir 
atbildīgas, saskaņā ar 39. panta 
noteikumiem;

Or. es

Grozījums Nr. 2610
Alexander Alvaro

Regulas priekšlikums
52. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Katra uzraudzības iestāde uzlabo 
sabiedrības informētību par riskiem, 
noteikumiem, aizsardzības pasākumiem un 
tiesībām saistībā ar personas datu apstrādi. 
Īpašu uzmanību pievērš darbībām, kas 
īpaši attiecas uz bērniem.

2. Katra uzraudzības iestāde uzlabo 
sabiedrības informētību par riskiem, 
noteikumiem, aizsardzības pasākumiem un 
tiesībām saistībā ar personas datu apstrādi, 
kā arī par atbilstīgiem personas 
aizsardzības pasākumiem. Īpašu uzmanību 
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pievērš darbībām, kas īpaši attiecas uz 
bērniem.

Or. en

Pamatojums

Tā kā datu drošība ir svarīgs datu aizsardzības elements, ir piemēroti pantam pievienot šo 
daļu.

Grozījums Nr. 2611
Jan Philipp Albrecht

Regulas priekšlikums
52. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Katra uzraudzības iestāde uzlabo 
sabiedrības informētību par riskiem, 
noteikumiem, aizsardzības pasākumiem un 
tiesībām saistībā ar personas datu apstrādi. 
Īpašu uzmanību pievērš darbībām, kas 
īpaši attiecas uz bērniem.

2. Katra uzraudzības iestāde uzlabo 
sabiedrības informētību par riskiem, 
noteikumiem, aizsardzības pasākumiem un 
tiesībām saistībā ar personas datu apstrādi, 
kā arī par atbilstīgiem personas 
aizsardzības pasākumiem. Īpašu uzmanību 
pievērš darbībām, kas īpaši attiecas uz 
bērniem.

Or. en

Pamatojums

Kā ierosināts Vācijas datu aizsardzības iestāžu 2012. gada konferences rezolūcijā.

Grozījums Nr. 2612
Axel Voss

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Visas uzraudzības iestādes kopā ar 
Eiropas Datu aizsardzības kolēģiju 
veicina datu pārziņu un apstrādātāju 
informētību par riskiem, noteikumiem, 
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aizsardzības pasākumiem un tiesībām 
saistībā ar personas datu apstrādi. Tas 
ietver sankciju un pārkāpumu reģistru. 
Reģistrā pēc iespējas sīkāk jāizklāsta gan 
brīdinājumi, gan sankcijas, kā arī 
pārkāpumu atrisinājumi.

Or. en

Pamatojums

Tas nodrošina datu pārziņu un apstrādātāju informētību un konsekventu piemērošanu ES.

Grozījums Nr. 2613
Jan Mulder

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Uzraudzības iestāde neizpauž tai 
sniegto informāciju, ja šāda izpaušana 
varētu negatīvi ietekmēt citu personu, 
tostarp datu pārziņa vai apstrādātāja, 
tiesības un brīvības. Tas jo īpaši attiecas 
uz:
a) informāciju, kas saistīta ar datu 
pārziņa vai apstrādātāja saimnieciskajām
interesēm un komercnoslēpumiem;
b) drošības pasākumiem, kas īstenoti 
saskaņā ar 30. pantu, un
c) informāciju, ko Savienība vai 
dalībvalsts ir noteikusi kā konfidenciālu.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir nodrošināt, ka tiek saglabāta uzraudzības iestādēm izpaustās 
informācijas konfidencialitāte.
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Grozījums Nr. 2614
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
52. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Uzraudzības iestāde pēc pieprasījuma 
konsultē datu subjektu par tiesību 
izmantošanu saskaņā ar šo regulu un šajā 
sakarā attiecīgā gadījumā sadarbojas ar
uzraudzības iestādēm citas dalībvalstīs.

3. Kompetentā uzraudzības iestāde pēc 
pieprasījuma konsultē datu subjektu par 
tiesību izmantošanu saskaņā ar šo regulu 
un šajā sakarā attiecīgā gadījumā 
sadarbojas ar uzraudzības iestādēm citas 
dalībvalstīs.

Or. en

Grozījums Nr. 2615
Axel Voss

Regulas priekšlikums
52. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Uzraudzības iestāde pēc pieprasījuma 
konsultē datu subjektu par tiesību 
izmantošanu saskaņā ar šo regulu un šajā 
sakarā attiecīgā gadījumā sadarbojas ar 
uzraudzības iestādēm citas dalībvalstīs.

3. Kompetentā uzraudzības iestāde pēc 
pieprasījuma konsultē datu subjektu par 
tiesību izmantošanu saskaņā ar šo regulu 
un šajā sakarā attiecīgā gadījumā 
sadarbojas ar uzraudzības iestādēm citas 
dalībvalstīs.

Or. en

Pamatojums

Ievērots ITRE atzinums.

Grozījums Nr. 2616
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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

6. Ja pieprasījumi ir acīmredzami 
pārmērīgi, jo īpaši to regulāras atkārtošanās 
dēļ, uzraudzības iestāde var pieprasīt 
samaksu vai neveikt datu subjekta 
pieprasīto darbību. Uzraudzības iestādei ir 
pienākums pierādīt, ka pieprasījums ir 
acīmredzami pārmērīgs.

6. Ja pieprasījumi ir acīmredzami 
pārmērīgi, jo īpaši to regulāras atkārtošanās 
dēļ, uzraudzības iestāde var pieprasīt 
samaksu, lai veiktu datu subjekta 
pieprasīto darbību. Šādas maksas līmenis 
nepārsniedz pieprasītās darbības 
veikšanas izmaksas. Uzraudzības iestādei 
ir pienākums pierādīt, ka pieprasījums ir 
acīmredzami pārmērīgs.

Or. en

Grozījums Nr. 2617
Timothy Kirkhope
ECR grupas vārdā

Regulas priekšlikums
52. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ja pieprasījumi ir acīmredzami 
pārmērīgi, jo īpaši to regulāras atkārtošanās 
dēļ, uzraudzības iestāde var pieprasīt 
samaksu vai neveikt datu subjekta 
pieprasīto darbību. Uzraudzības iestādei ir 
pienākums pierādīt, ka pieprasījums ir 
acīmredzami pārmērīgs.

6. Ja pieprasījumi ir acīmredzami 
pārmērīgi, jo īpaši to regulāras atkārtošanās 
dēļ, uzraudzības iestāde var pieprasīt 
samaksu vai neveikt datu subjekta 
pieprasīto darbību. Uzraudzības iestāde pēc 
pieprasījuma pierāda, ka pieprasījums ir 
acīmredzami pārmērīgs.

Or. en


