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Grozījums Nr. 2618
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
53. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Uzraudzības iestāde ir pilnvarota: 1. Kompetentā uzraudzības iestāde ir 
pilnvarota:

Or. en

Grozījums Nr. 2619
Axel Voss

Regulas priekšlikums
53. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Uzraudzības iestāde ir pilnvarota: 1. Saskaņā ar 51. pantu uzraudzības
iestāde ir pilnvarota:

Or. en

Grozījums Nr. 2620
Louis Michel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) paziņot pārzinim vai apstrādātājam, ka ir 
aizdomas par to noteikumu pārkāpumu, kas 
regulē personas datu apstrādi, un 
vajadzības gadījumā izdot rīkojumu 
pārzinim vai apstrādātājam novērst šo 

a) paziņot pārzinim vai apstrādātājam, ka ir 
aizdomas par to noteikumu pārkāpumu, kas 
regulē personas datu apstrādi, un 
vajadzības gadījumā izdot rīkojumu 
pārzinim vai apstrādātājam novērst šo 
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pārkāpumu īpašā veidā datu subjektu 
aizsardzības uzlabošanai;

pārkāpumu īpašā veidā datu subjektu 
aizsardzības uzlabošanai vai vajadzības
gadījumā uzdot pārzinim informēt datu 
subjektu par personas datu aizsardzības 
pārkāpumu;

Or. en

Grozījums Nr. 2621
Axel Voss

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) nodrošināt, ka tiek ievēroti 34. panta 
noteikumi par iepriekšēju atļauju un
iepriekšēju apspriešanos;

d) nodrošināt, ka tiek ievēroti 34. panta 
noteikumi par iepriekšēju apspriešanos;

Or. en

Pamatojums

No ITRE atzinuma.

Grozījums Nr. 2622
Alexander Alvaro

Regulas priekšlikums
53. pants – 1. punkts – ia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) apstiprināt pārziņus un apstrādātājus 
saskaņā ar 39. pantu;

Or. en

Grozījums Nr. 2623
Dimitrios Droutsas
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Regulas priekšlikums
53. pants – 1. punkts – ia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) apstiprināt pārziņus un apstrādātājus 
saskaņā ar 39. pantu;

Or. en

Grozījums Nr. 2624
Axel Voss

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ja) informēt pārzini un/vai apstrādātāju 
par tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, kas 
pieejami, lai vērstos pret tās lēmumiem;

Or. en

Pamatojums

No ITRE atzinuma.

Grozījums Nr. 2625
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ja) veikt revīziju vai izstrādāt revīzijas 
plānus par personīgo datu aizsardzību;

Or. es
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Grozījums Nr. 2626
Alexander Alvaro

Regulas priekšlikums
53. pants – 2. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uzraudzības iestādei ir pilnvaras veikt 
izmeklēšanu un panākt no pārziņa vai 
apstrādātāja:

Uzraudzības iestādei ir pilnvaras veikt 
izmeklēšanu un panākt no pārziņa vai 
apstrādātāja bez iepriekšēja paziņojuma:

Or. en

Pamatojums

Ir paredzēts, ka pilnvaras veikt datu pārziņu un apstrādātāju izmeklēšanu bez iepriekšēja 
paziņojuma pastiprinās uzraudzības iestādes lomu.

Grozījums Nr. 2627
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
53. pants – 2. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uzraudzības iestādei ir pilnvaras veikt 
izmeklēšanu un panākt no pārziņa vai 
apstrādātāja:

Kompetentajai uzraudzības iestādei ir 
pilnvaras veikt izmeklēšanu un panākt no 
pārziņa vai apstrādātāja:

Or. en

Grozījums Nr. 2628
Axel Voss

Regulas priekšlikums
53. pants – 2. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uzraudzības iestādei ir pilnvaras veikt 
izmeklēšanu un panākt no pārziņa vai 
apstrādātāja:

Saskaņā ar 51. pantu kompetentajai 
uzraudzības iestādei ir pilnvaras veikt 
izmeklēšanu un panākt no pārziņa vai 
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apstrādātāja:

Or. en

Grozījums Nr. 2629
Sophia in 't Veld

Regulas priekšlikums
53. pants – 2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) piekļuvi visiem personas datiem un visai 
informācijai, kas nepieciešama tās 
pienākumu veikšanai;

a) piekļuvi visiem personas datiem, visiem 
dokumentiem un visai informācijai, kas 
nepieciešama tās pienākumu veikšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 2630
Jan Philipp Albrecht

Regulas priekšlikums
53. pants – 2. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) piekļuvi visām telpām, ietverot datu 
apstrādes aprīkojumu un līdzekļus, ja ir 
pamatoti iemesli uzskatīt, ka notiek 
darbības, kas pārkāpj šo regulu.

b) piekļuvi visām telpām, ietverot datu 
apstrādes aprīkojumu un līdzekļus.

Or. en

Pamatojums

Ja šī teikuma daļa netiks svītrota, datu pārziņi var izvairīties no pārbaudēm uz vietas, 
apstrīdot to, vai ir „pamatoti iemesli”. Tādos gadījumos pārbaudes var veikt tikai saskaņā ar 
tiesas lēmumu, bet tikmēr pierādījumi var tikt iznīcināti.

Grozījums Nr. 2631
Josef Weidenholzer
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Regulas priekšlikums
53. pants – 2. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) piekļuvi visām telpām, ietverot datu 
apstrādes aprīkojumu un līdzekļus, ja ir 
pamatoti iemesli uzskatīt, ka notiek 
darbības, kas pārkāpj šo regulu.

b) piekļuvi visām telpām, ietverot datu 
apstrādes aprīkojumu un līdzekļus.

Or. en

Grozījums Nr. 2632
Kinga Gál

Regulas priekšlikums
53. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Uzraudzības iestādei ir pilnvaras 
pievērst tiesu iestāžu uzmanību šīs regulas 
pārkāpumiem un iesaistīties procesuālās 
darbībās, jo īpaši saskaņā ar 74. panta 
4. punktu un 75. panta 2. punktu.

3. Uzraudzības iestādei ir pilnvaras 
pievērst tiesu iestāžu uzmanību šīs regulas 
pārkāpumiem un iesaistīties procesuālās 
darbībās, jo īpaši saskaņā ar 75. panta 
2. punktu

Or. hu

Grozījums Nr. 2633
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
53. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Uzraudzības iestādei ir pilnvaras 
pievērst tiesu iestāžu uzmanību šīs regulas 
pārkāpumiem un iesaistīties procesuālās
darbībās, jo īpaši saskaņā ar 74. panta 
4. punktu un 75. panta 2. punktu.

3. Kompetentajai uzraudzības iestādei ir 
pilnvaras pievērst tiesu iestāžu uzmanību 
šīs regulas pārkāpumiem un iesaistīties 
procesuālās darbībās, jo īpaši saskaņā ar 
74. panta 4. punktu un 75. panta 2. punktu.

Or. en
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Grozījums Nr. 2634
Axel Voss

Regulas priekšlikums
53. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Uzraudzības iestādei ir pilnvaras 
pievērst tiesu iestāžu uzmanību šīs regulas 
pārkāpumiem un iesaistīties procesuālās 
darbībās, jo īpaši saskaņā ar 74. panta 
4. punktu un 75. panta 2. punktu.

3. Saskaņā ar 51. pantu kompetentajai 
uzraudzības iestādei ir pilnvaras pievērst 
tiesu iestāžu uzmanību šīs regulas 
pārkāpumiem un iesaistīties procesuālās 
darbībās, jo īpaši saskaņā ar 74. panta 
4. punktu un 75. panta 2. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 2635
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
53. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Uzraudzības iestādei ir pilnvaras sodīt 
par administratīviem pārkāpumiem, jo īpaši 
par tiem, kas minēti 79. panta 4., 5. un 
6. punktā.

4. Kompetentajai uzraudzības iestādei ir 
pilnvaras sodīt par administratīviem 
pārkāpumiem, jo īpaši par tiem, kas minēti 
79. panta 4., 5. un 6. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 2636
Axel Voss

Regulas priekšlikums
53. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Uzraudzības iestādei ir pilnvaras sodīt 
par administratīviem pārkāpumiem, jo īpaši 

4. Saskaņā ar 51. pantu kompetentajai 
uzraudzības iestādei ir pilnvaras sodīt par 
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par tiem, kas minēti 79. panta 4., 5. un 
6. punktā.

administratīviem pārkāpumiem, jo īpaši par 
tiem, kas minēti 79. panta 4., 5. un 
6. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 2637
Cornelia Ernst

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Uzraudzības iestāde maksā atlīdzību 
informētājam, kurš sniedz informāciju 
saistībā ar aizdomām par nelikumīgu datu 
apstrādi, divdesmit procentu apmērā no 
naudas soda, kas noteikts saskaņā ar 
4. punktu un kas izriet no saņemtās 
informācijas izmeklēšanas. Samaksas 
procedūras aizsargā informētāja identitāti 
pret izpaušanu un paredz samaksāt 
anonīmiem informētājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 2638
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Regulas priekšlikums
54. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uzraudzības iestāde sagatavo ikgadēju 
ziņojumu par savu darbību. Ziņojumu 
iesniedz valsts parlamentam un dara 
pieejamu sabiedrībai, Komisijai un Eiropas 
Datu aizsardzības kolēģijai.

Uzraudzības iestāde sagatavo ikgadēju 
ziņojumu par savu darbību. Ziņojumu 
iesniedz attiecīgās valsts parlamentam 
un/vai pārējām valsts tiesību aktos 
noteiktajām iestādēm, un dara pieejamu 
sabiedrībai, Komisijai un Eiropas Datu 
aizsardzības kolēģijai.

Or. es
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Grozījums Nr. 2639
Dimitrios Droutsas

Regulas priekšlikums
54. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uzraudzības iestāde sagatavo ikgadēju
ziņojumu par savu darbību. Ziņojumu 
iesniedz valsts parlamentam un dara 
pieejamu sabiedrībai, Komisijai un Eiropas 
Datu aizsardzības kolēģijai.

Uzraudzības iestāde ziņojumu par savu 
darbību sagatavo vismaz reizi divos gados. 
Ziņojumu iesniedz valsts parlamentam un 
dara pieejamu sabiedrībai, Komisijai un 
Eiropas Datu aizsardzības kolēģijai.

Or. en

Grozījums Nr. 2640
Dimitrios Droutsas

Regulas priekšlikums
54.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

54.a pants
Vadošā iestāde

1. Ja personas datu apstrāde notiek 
saistībā ar darbībām, kuras veic pārziņa 
vai apstrādātāja uzņēmums Savienībā, un 
pārziņa vai apstrādātāja uzņēmumi 
atrodas vairāk nekā vienā dalībvalstī, vai 
ja tie apstrādā dažādu dalībvalstu 
iedzīvotāju personas datus, uzraudzības 
iestāde pārziņa vai apstrādātāja galvenā 
uzņēmuma atrašanās vietā ir pārziņa vai 
apstrādātāja vienotais kontaktpunkts.
2. Vadošā iestāde nodrošina koordināciju 
ar tām iestādēm, kuras ir iesaistītas 
jebkurā uzraudzības procedūru posmā 
attiecībā uz pārzini vai apstrādātāju 
1. punkta izpratnē. Šajā nolūkā tā jo īpaši 
sniedz jebkādu attiecīgu informāciju un 
apspriežas ar citām iestādēm pirms 
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pieņem pasākumu, kura mērķis ir radīt 
tiesiskas sekas attiecībā uz pārzini vai 
apstrādātāju 1. punkta izpratnē.
3. Ja pārzinis neatrodas Savienībā un ja 
dažādu dalībvalstu iedzīvotājus ietekmē 
apstrādes darbības šīs regulas darbības 
jomā, attiecīgo dalībvalstu uzraudzības 
iestādes norīko uzraudzības iestādi, kas 
darbojas kā pārziņa vai apstrādātāja 
vienotais kontaktpunkts.

Or. en

Grozījums Nr. 2641
Axel Voss

Regulas priekšlikums
54.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

54.a pants

Vadošā iestāde un konsekvence
1. Ja datu subjekts iesniedz sūdzību par 
šajā regulā noteikto viņa vai viņas tiesību 
pārkāpumu saistībā ar personas datu 
apstrādi vai ja šī regula ir konsekventi 
jāpiemēro saskaņā ar 46. pantu, ir 
jāievēro šāda procedūra:

a) ja ir iesaistīts datu subjekts: vadošā 
iestāde ir datu subjekta attiecīgā 
uzraudzības iestāde;
b) ja datu subjekts nav iesaistīts: ja 
personas datu apstrāde notiek saistībā ar 
Savienībā reģistrēta pārziņa vai 
apstrādātāja iestādes darbību, ja pārzinis 
vai apstrādātājs ir reģistrēts vairāk nekā
vienā dalībvalstī vai ja tas apstrādā tādu 
personu personas datus, kas dzīvo 
vairākās dalībvalstīs, pārziņa vai 
apstrādātāja vienīgais kontaktpunkts un 
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vadošā iestāde ir tās dalībvalsts 
uzraudzības iestāde, kurā atrodas pārziņa 
vai apstrādātāja galvenā institūcija.

2. Vadošā iestāde nodrošina koordināciju 
ar citām uzraudzības iestādēm, kas ir 
iesaistītas katrā uzraudzības procedūras 
posmā. Šajā saistībā pirms jebkādu 
pasākumu ar juridiskām sekām 
īstenošanas tā nodod visu attiecīgo 
informāciju un apspriežas ar citām 
iesaistītajām uzraudzības iestādēm. 
Vadošā iestāde pilnībā ņem vērā iesaistīto 
uzraudzības iestāžu atzinumus. Vadošā 
iestāde visos uzraudzības procedūras 
posmos iesaista arī Komisiju.
Ja iesaistītā uzraudzības iestāde, kuru 
pārvalda vadošā iestāde, un Komisija 
četru nedēļu laikā vienojas par 
risinājumu, tas tiek pieņemts, neiesaistot 
Eiropas Datu aizsardzības kolēģiju. Datu 
subjektam, pārzinim vai apstrādātājam ir 
jābūt pieejamiem šajā regulā minētajiem 
tiesību aizsardzības līdzekļiem un visiem 
citiem vispārīgiem tiesību aizsardzības 
līdzekļiem.
Ja iesaistītā uzraudzības iestāde, kuru 
pārvalda vadošā iestāde, un Komisija 
četru nedēļu laikā nevienojas par 
risinājumu, lieta tiek nodota Eiropas Datu 
aizsardzības kolēģijai. Šajā saistībā 
vadošā iestāde veic nepieciešamās 
darbības saskaņā ar šo regulu.
3. Ja Eiropas Datu aizsardzības kolēģija 
un Komisija astoņu nedēļu laikā vienojas 
par risinājumu, tas tiek pieņemts. Datu 
subjektam, pārzinim vai apstrādātājam ir 
jābūt pieejamiem šajā regulā minētajiem 
tiesību aizsardzības līdzekļiem un visiem 
citiem vispārīgiem tiesību aizsardzības 
līdzekļiem.

Ja Eiropas Datu aizsardzības kolēģija un 
Komisija astoņu nedēļu laikā nevienojas 
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par risinājumu, Komisijai ir tiesības un 
pienākums turpmāko četru nedēļu laikā 
ierosināt priekšlikumu saistībā ar 
deleģētajiem aktiem, ņemot vērā Eiropas 
Datu aizsardzības kolēģijas atzinumu. 
Pretējā gadījumā visām iesaistītajām 
personām, tostarp likumdevējam, ir 
pieejami visi šajā regulā minētie tiesību 
aizsardzības līdzekļi un visi citi vispārīgie 
tiesību aizsardzības līdzekļi; tas jo īpaši 
attiecas uz datu subjektu, datu pārzini un 
apstrādātāju.

4. Ja saskaņā ar atbilstošu procedūru 
Parlaments vai Padome iebilst pret 
deleģēto aktu būtību, Komisija saskaņā ar 
atbilstošu procedūru īsteno likumdošanas 
iniciatīvu. Visām iesaistītajām personām 
ir pieejami visi šajā regulā minētie tiesību 
aizsardzības līdzekļi un visi citi vispārīgie 
tiesību aizsardzības līdzekļi; tas jo īpaši 
attiecas uz datu subjektu, datu pārzini un 
apstrādātāju.

Or. de

Grozījums Nr. 2642
Carmen Romero López

Regulas priekšlikums
54.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

54.a pants
Vadošā iestāde

1. Ja rodas sūdzības, izmeklēšanas un 
citas uzraudzības darbības, kas attiecas uz 
personas datu apstrādi pārziņa vai 
apstrādātāja, kuri darbojas vairākās 
dalībvalstīs, darbību ietvaros, vai ja 
apstrāde skar iedzīvotājus vairākās 
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dalībvalstīs, jebkura attiecīgā uzraudzības 
iestāde pirms jebkādas procedūras 
uzsākšanas informē citas attiecīgās 
uzraudzības iestādes. Jebkura no šīm 
uzraudzības iestādēm var pieprasīt 
papildu informāciju, kā arī sadarbību ar 
informējošo iestādi atbilstoši 55. un 
56. panta nosacījumiem, vai visu attiecīgo 
pārraudzības iestāžu koordinētu darbību,
kā noteikts 3. punktā.
2. Attiecīgā pārraudzības iestāde pirms 
pasākuma pieņemšanas, lai izbeigtu 
atklātu procedūru attiecībā uz sūdzībām, 
izmeklēšanām un citām uzraudzības 
darbībām, kam ir tiesiskas sekas attiecībā 
uz pārzini, apstrādātāju vai datu 
subjektiem, iesniedz attiecīgajām iestādēm 
pasākuma projektu un būtisku 
informāciju, ieskaitot notikumu izklāstu 
un juridisku ziņojumu.
3. Ja attiecīgā uzraudzības iestāde 
pieprasa visu attiecīgo uzraudzības iestāžu 
koordinētu darbību, tad tās dalībvalsts, 
kurā atrodas pārziņa vai apstrādātāja 
galvenā institūcija, uzraudzības iestāde 
rīkojas kā vadošā iestāde un to dara visu 
attiecīgo uzraudzības iestāžu vārdā un 
saskaņā ar tām ikvienā uzraudzības 
procedūras posmā.
Tālab īpaši jāizsūta pasākumu 
priekšlikums attiecīgām pārraudzības 
iestādēm.
4. Ja kāda attiecīgā uzraudzības iestāde 
iebilst pret pasākumu priekšlikumu trīs 
nedēļu laikā pēc minētā priekšlikuma 
iesniegšanas, tad šo jautājumu skata 
Eiropas Datu uzraudzības kolēģijā 
saskaņā ar 58. pantu.
5. Ja nevienai pārraudzības iestādei nav 
iebildumu, tad piedāvāto lēmumu pieņem 
visas attiecīgās pārraudzības iestādes un 
to piemēro valsts līmenī.
6. Ja vadošā iestāde mēneša laikā pēc 
prasības saņemšanas no vienas vai 
vairākām attiecīgajām iestādēm nerīkojas, 
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tad tās ir kompetentas veikt atbilstošus 
pagaidu pasākumus un nodot jautājumu 
Eiropas Datu uzraudzības kolēģijai 
saskaņā ar 58. pantā noteikto procedūru.

Or. es

Pamatojums

Ierosina izveidot pārraudzības iestāžu lēmumu pieņemšanas mehānismu par visiem 
jautājumiem, kas izriet no dalībvalsts pilsoņu sūdzībām. Ja nepieciešams, izmanto kādas 
vadošās iestādes koordinētu rīcību, un nesaskaņas risina Eiropas Datu uzraudzības kolēģijā. 
Tas veicinās sistēmas, kas sāk darboties saņemot datu subjekta sūdzību, praktisko īstenošanu.

Grozījums Nr. 2643
Alexander Alvaro

Regulas priekšlikums
55. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Uzraudzības iestādes sniedz visu 
attiecīgo informāciju un palīdz viena otrai, 
lai konsekventi īstenotu un piemērotu šo 
regulu, un īsteno pasākumus efektīvai 
savstarpējai sadarbībai. Savstarpējā 
palīdzība ietver, jo īpaši, informācijas 
pieprasījumus un uzraudzības pasākumus, 
piemēram, iepriekšējas atļaujas un
apspriešanās pieprasījumus, pārbaudes un 
laicīgu informāciju par lietas uzsākšanu un 
turpmāko gaitu, ja apstrādes darbības 
varētu skart datu subjektus vairākās 
dalībvalstīs.

1. Uzraudzības iestādes sniedz visu 
attiecīgo informāciju un palīdz viena otrai, 
lai konsekventi īstenotu un piemērotu šo 
regulu, un īsteno pasākumus efektīvai 
savstarpējai sadarbībai. Savstarpējā 
palīdzība ietver, jo īpaši, informācijas 
pieprasījumus un uzraudzības pasākumus, 
piemēram, iepriekšējas apspriešanās 
pieprasījumus, pārbaudes un laicīgu 
informāciju par lietas uzsākšanu un 
turpmāko gaitu, ja apstrādes darbības 
varētu skart datu subjektus vairākās 
dalībvalstīs.

Or. en

Pamatojums

Šī frāze ir svītrota 34. panta grozījuma rezultātā.

Grozījums Nr. 2644
Axel Voss
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Regulas priekšlikums
55. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Uzraudzības iestādes sniedz visu 
attiecīgo informāciju un palīdz viena otrai, 
lai konsekventi īstenotu un piemērotu šo 
regulu, un īsteno pasākumus efektīvai 
savstarpējai sadarbībai. Savstarpējā 
palīdzība ietver, jo īpaši, informācijas 
pieprasījumus un uzraudzības pasākumus, 
piemēram, iepriekšējas atļaujas un 
apspriešanās pieprasījumus, pārbaudes un 
laicīgu informāciju par lietas uzsākšanu un 
turpmāko gaitu, ja apstrādes darbības 
varētu skart datu subjektus vairākās 
dalībvalstīs.

1. Uzraudzības iestādes sniedz visu 
attiecīgo informāciju un palīdz viena otrai, 
lai konsekventi īstenotu un piemērotu šo 
regulu, un īsteno pasākumus efektīvai 
savstarpējai sadarbībai. Savstarpējā 
palīdzība ietver, jo īpaši, informācijas 
pieprasījumus un uzraudzības pasākumus, 
piemēram, iepriekšējas atļaujas un 
apspriešanās pieprasījumus, pārbaudes un 
laicīgu informāciju par lietas uzsākšanu un 
turpmāko gaitu, ja apstrādes darbības 
varētu skart datu subjektus vairākās 
dalībvalstīs. Vadošā uzraudzības iestāde 
saskaņā ar 51. panta 2. punktu nodrošina 
koordināciju ar attiecīgajām iesaistītajām 
iestādēm un darbojas kā pārziņa un 
apstrādātāja galvenais kontaktpunkts.

Or. en

Grozījums Nr. 2645
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
55. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Uzraudzības iestādes sniedz visu 
attiecīgo informāciju un palīdz viena otrai, 
lai konsekventi īstenotu un piemērotu šo 
regulu, un īsteno pasākumus efektīvai 
savstarpējai sadarbībai. Savstarpējā 
palīdzība ietver, jo īpaši, informācijas 
pieprasījumus un uzraudzības pasākumus, 
piemēram, iepriekšējas atļaujas un
apspriešanās pieprasījumus, pārbaudes un 
laicīgu informāciju par lietas uzsākšanu un 
turpmāko gaitu, ja apstrādes darbības 
varētu skart datu subjektus vairākās 

1. Uzraudzības iestādes sniedz visu 
attiecīgo informāciju un palīdz viena otrai, 
lai konsekventi īstenotu un piemērotu šo 
regulu, un īsteno pasākumus efektīvai 
savstarpējai sadarbībai. Savstarpējā 
palīdzība ietver, jo īpaši, informācijas 
pieprasījumus un uzraudzības pasākumus, 
piemēram, iepriekšējas apspriešanās 
pieprasījumus, pārbaudes un savlaicīgu 
informāciju par lietas uzsākšanu un 
turpmāko gaitu, ja datu subjekti vairākās 
dalībvalstīs varētu radīt tiesiskas sekas, 
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dalībvalstīs. kaitējot datu subjektiem.

Or. en

Grozījums Nr. 2646
Dimitrios Droutsas

Regulas priekšlikums
55. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Uzraudzības iestādes sniedz visu 
attiecīgo informāciju un palīdz viena otrai, 
lai konsekventi īstenotu un piemērotu šo 
regulu, un īsteno pasākumus efektīvai 
savstarpējai sadarbībai. Savstarpējā 
palīdzība ietver, jo īpaši, informācijas 
pieprasījumus un uzraudzības pasākumus, 
piemēram, iepriekšējas atļaujas un 
apspriešanās pieprasījumus, pārbaudes un 
laicīgu informāciju par lietas uzsākšanu un 
turpmāko gaitu, ja apstrādes darbības 
varētu skart datu subjektus vairākās 
dalībvalstīs.

1. Uzraudzības iestādes sniedz visu 
attiecīgo informāciju un palīdz viena otrai, 
lai konsekventi īstenotu un piemērotu šo 
regulu, un īsteno pasākumus efektīvai 
savstarpējai sadarbībai. Savstarpējā 
palīdzība ietver, jo īpaši, informācijas 
pieprasījumus un uzraudzības pasākumus, 
piemēram, iepriekšējas atļaujas un 
apspriešanās pieprasījumus, pārbaudes un 
laicīgu informāciju par lietas uzsākšanu un 
turpmāko gaitu, ja pārzinim un 
apstrādātājam ir uzņēmumi vairākās 
dalībvalstīs vai ja apstrādes darbības varētu 
skart datu subjektus vairākās dalībvalstīs.
Saskaņā ar 54.a pantu vadošā iestāde 
nodrošina koordināciju ar iesaistītajām 
uzraudzības iestādēm un darbojas kā 
pārziņa vai apstrādātāja vienotais 
kontaktpunkts.

Or. en

Grozījums Nr. 2647
Axel Voss

Regulas priekšlikums
55. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Katra uzraudzības iestāde veic 
atbilstīgus pasākumus, kas nepieciešami, 

2. Katra uzraudzības iestāde veic 
atbilstīgus pasākumus, kas nepieciešami, 
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lai nekavējoties un ne vēlāk kā mēneša 
laikā atbildētu uz otras uzraudzības 
iestādes pieprasījumu. Šādi pasākumi var 
jo īpaši ietvert attiecīgās informācijas par 
izmeklēšanas gaitu nosūtīšanu vai izpildes 
pasākumus, lai pārtrauktu vai aizliegtu 
apstrādes darbības, kas ir pretrunā ar šo 
regulu.

lai nekavējoties un ne vēlāk kā mēneša 
laikā atbildētu uz otras uzraudzības 
iestādes pieprasījumu.

Or. en

Grozījums Nr. 2648
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
55. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Katra uzraudzības iestāde veic 
atbilstīgus pasākumus, kas nepieciešami, 
lai nekavējoties un ne vēlāk kā mēneša 
laikā atbildētu uz otras uzraudzības 
iestādes pieprasījumu. Šādi pasākumi var 
jo īpaši ietvert attiecīgās informācijas par 
izmeklēšanas gaitu nosūtīšanu vai izpildes 
pasākumus, lai pārtrauktu vai aizliegtu 
apstrādes darbības, kas ir pretrunā ar šo 
regulu.

2. Katra uzraudzības iestāde veic 
atbilstīgus pasākumus, kas nepieciešami, 
lai nekavējoties un ne vēlāk kā mēneša 
laikā atbildētu uz otras uzraudzības 
iestādes pieprasījumu. Šādi pasākumi var 
jo īpaši ietvert attiecīgās informācijas par 
izmeklēšanas gaitu nosūtīšanu vai izpildes 
pasākumus, lai pārtrauktu vai aizliegtu 
apstrādes darbības, kas, kā pierādīts, ir 
pretrunā šai regulai.

Or. en

Grozījums Nr. 2649
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Regulas priekšlikums
55. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Katra uzraudzības iestāde veic 
atbilstīgus pasākumus, kas nepieciešami, 
lai nekavējoties un ne vēlāk kā mēneša
laikā atbildētu uz otras uzraudzības 

2. Katra uzraudzības iestāde veic 
atbilstīgus pasākumus, kas nepieciešami, 
lai nekavējoties un ne vēlāk kā piecpadsmit 
dienu laikā atbildētu uz otras uzraudzības 
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iestādes pieprasījumu. Šādi pasākumi var 
jo īpaši ietvert attiecīgās informācijas par 
izmeklēšanas gaitu nosūtīšanu vai izpildes 
pasākumus, lai pārtrauktu vai aizliegtu 
apstrādes darbības, kas ir pretrunā ar šo 
regulu.

iestādes pieprasījumu. Šādi pasākumi var 
jo īpaši ietvert attiecīgās informācijas par 
izmeklēšanas gaitu nosūtīšanu vai izpildes 
pasākumus, lai pārtrauktu vai aizliegtu 
apstrādes darbības, kas ir pretrunā šai
regulai.

Or. es

Grozījums Nr. 2650
Axel Voss

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Gadījumos, kas minēti 55. panta 
4. punktā, ar palīdzības pieprasījumu 
saistītā pasākuma pieņemamību nosaka 
saskaņā ar tās iestādes tiesību aktiem, 
kura iesniedza pieprasījumu; palīdzības 
sniegšanas likumību nosaka saskaņā ar 
tās iestādes tiesību aktiem, kurai pieprasa 
palīdzību;

Or. de

Grozījums Nr. 2651
Axel Voss

Regulas priekšlikums
55. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Uzraudzības iestāde sniedz otras 
uzraudzības iestādes pieprasīto informāciju 
elektroniskā veidā un visīsākajā iespējamā 
termiņā, izmantojot standartizētu formātu.

6. Uzraudzības iestāde sniedz otras 
uzraudzības iestādes pieprasīto informāciju 
elektroniskā veidā un visīsākajā iespējamā 
termiņā, izmantojot standartizētu formātu.
Informāciju pieprasa un elektroniski 
nosūta, izmantojot Iekšējā tirgus 
informācijas sistēmu.
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Or. de

Grozījums Nr. 2652
Axel Voss

Regulas priekšlikums
55. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Par darbībām, kas veiktas pēc 
savstarpējās palīdzības pieprasījuma, 
neprasa nekāda veida samaksu.

7. Par darbībām, kas veiktas pēc 
savstarpējās palīdzības pieprasījuma, 
pieprasītājai uzraudzības iestādei neprasa 
nekāda veida samaksu.

Or. de

Grozījums Nr. 2653
Axel Voss

Regulas priekšlikums
55. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Ja uzraudzības iestāde nerīkojas viena 
mēneša laikā pēc otras uzraudzības iestādes 
pieprasījuma saņemšanas, uzraudzības 
iestāde, kas izteikusi pieprasījumu, ir 
kompetenta savas dalībvalsts teritorijā 
īstenot pagaidu pasākumu saskaņā ar 
51. panta 1. punktu un iesniedz jautājumu 
izskatīšanai Eiropas Datu aizsardzības 
kolēģijai saskaņā ar procedūru, kas minēta 
57. pantā.

8. Ja uzraudzības iestāde nerīkojas viena 
mēneša laikā pēc 2. punktā minētā 
termiņa pēc otras uzraudzības iestādes 
pieprasījuma saņemšanas, uzraudzības 
iestāde, kas izteikusi pieprasījumu, ir 
kompetenta savas dalībvalsts teritorijā 
īstenot pagaidu pasākumu saskaņā ar 
51. panta 1. punktu un iesniedz jautājumu 
izskatīšanai Eiropas Datu aizsardzības 
kolēģijai saskaņā ar procedūru, kas minēta 
57. pantā. Ja konkrēti pasākumi vēl nav 
iespējami, jo palīdzības sniegšana vēl nav 
pabeigta, pieprasītāja uzraudzības iestāde 
attiecīgās dalībvalsts teritorijā var īstenot 
pagaidu pasākumus saskaņā ar 53. pantu.

Or. en
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Grozījums Nr. 2653
Axel Voss

Regulas priekšlikums
55. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Ja uzraudzības iestāde nerīkojas viena 
mēneša laikā pēc otras uzraudzības iestādes 
pieprasījuma saņemšanas, uzraudzības 
iestāde, kas izteikusi pieprasījumu, ir 
kompetenta savas dalībvalsts teritorijā 
īstenot pagaidu pasākumu saskaņā ar 
51. panta 1. punktu un iesniedz jautājumu 
izskatīšanai Eiropas Datu aizsardzības 
kolēģijai saskaņā ar procedūru, kas minēta 
57. pantā.

8. Ja uzraudzības iestāde nerīkojas viena 
mēneša laikā pēc 2. punktā minētā 
termiņa pēc otras uzraudzības iestādes 
pieprasījuma saņemšanas, uzraudzības 
iestāde, kas izteikusi pieprasījumu, ir 
kompetenta savas dalībvalsts teritorijā 
īstenot pagaidu pasākumu saskaņā ar 
51. panta 1. punktu un iesniedz jautājumu 
izskatīšanai Eiropas Datu aizsardzības 
kolēģijai saskaņā ar procedūru, kas minēta 
57. pantā. Ja konkrēti pasākumi vēl nav 
iespējami, jo palīdzības sniegšana vēl nav 
pabeigta, pieprasītāja uzraudzības iestāde 
attiecīgās dalībvalsts teritorijā var īstenot 
pagaidu pasākumus saskaņā ar 53. pantu.

Or. de

Grozījums Nr. 2654
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Regulas priekšlikums
55. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Ja uzraudzības iestāde nerīkojas viena 
mēneša laikā pēc otras uzraudzības 
iestādes pieprasījuma saņemšanas, 
uzraudzības iestāde, kas izteikusi 
pieprasījumu, ir kompetenta savas 
dalībvalsts teritorijā īstenot pagaidu 
pasākumu saskaņā ar 51. panta 1. punktu 
un iesniedz jautājumu izskatīšanai Eiropas 
Datu aizsardzības kolēģijai saskaņā ar 
procedūru, kas minēta 57. pantā.

8. Ja uzraudzības iestāde nerīkojas 
piecpadsmit dienu laikā pēc otras 
uzraudzības iestādes pieprasījuma 
saņemšanas, uzraudzības iestāde, kas 
izteikusi pieprasījumu, ir kompetenta savas 
dalībvalsts teritorijā īstenot pagaidu 
pasākumu saskaņā ar 51. panta 1. punktu 
un iesniedz jautājumu izskatīšanai Eiropas 
Datu aizsardzības kolēģijai saskaņā ar 
procedūru, kas minēta 57. pantā.

Or. es
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Grozījums Nr. 2655
Axel Voss

Regulas priekšlikums
55. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. Komisija var noteikt formātu un 
procedūras savstarpējai palīdzībai, kas 
minēta šajā pantā, un kārtību, kā 
uzraudzības iestādes savā starpā un ar 
Eiropas Datu aizsardzības kolēģiju 
apmainās ar informāciju elektroniskiem 
līdzekļiem, jo īpaši standartizēto formātu, 
kas minēts 6. punktā. Šos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes 
procedūru, kas minēta 87. panta 
2. punktā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 2656
Alexander Alvaro

Regulas priekšlikums
55. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. Komisija var noteikt formātu un 
procedūras savstarpējai palīdzībai, kas 
minēta šajā pantā, un kārtību, kā 
uzraudzības iestādes savā starpā un ar 
Eiropas Datu aizsardzības kolēģiju 
apmainās ar informāciju elektroniskiem 
līdzekļiem, jo īpaši standartizēto formātu, 
kas minēts 6. punktā. Šos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes 
procedūru, kas minēta 87. panta 
2. punktā.

10. Komisijai piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu 
nolūkā precizēt formātu un procedūras 
savstarpējai palīdzībai, kas minēta šajā 
pantā, un kārtību, kā uzraudzības iestādes 
savā starpā un ar Eiropas Datu aizsardzības 
kolēģiju apmainās ar informāciju 
elektroniskiem līdzekļiem, jo īpaši 
standartizēto formātu, kas minēts 
6. punktā.

Or. en
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Pamatojums

Horizontāls grozījums, kas paredz visus īstenošanas aktus aizstāt ar deleģētajiem aktiem, lai 
Eiropas Parlaments būtu pilntiesīgs piedalīties lēmumu pieņemšanas procesā.

Grozījums Nr. 2657
Dimitrios Droutsas

Regulas priekšlikums
55. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. Komisija var noteikt formātu un 
procedūras savstarpējai palīdzībai, kas 
minēta šajā pantā, un kārtību, kā 
uzraudzības iestādes savā starpā un ar 
Eiropas Datu aizsardzības kolēģiju 
apmainās ar informāciju elektroniskiem 
līdzekļiem, jo īpaši standartizēto formātu, 
kas minēts 6. punktā. Šos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes 
procedūru, kas minēta 87. panta 
2. punktā.

10. Eiropas Datu aizsardzības kolēģija var 
noteikt formātu un procedūras savstarpējai 
palīdzībai, kas minēta šajā pantā, un 
kārtību, kā uzraudzības iestādes savā starpā 
un ar Eiropas Datu aizsardzības kolēģiju 
apmainās ar informāciju elektroniskiem 
līdzekļiem, jo īpaši standartizēto formātu, 
kas minēts 6. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 2658
Frank Engel

Regulas priekšlikums
56. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Gadījumos, kad apstrādes darbības var 
skart datu subjektus vairākās dalībvalstīs, 
uzraudzības iestādei katrā no šīm 
dalībvalstīm ir tiesības piedalīties attiecīgi 
kopīgajos izmeklēšanas uzdevumos vai 
kopīgajās operācijās. Kompetentā 
uzraudzības iestāde aicina uzraudzības 
iestādes katrā no šīm dalībvalstīm 
piedalīties attiecīgajos izmeklēšanas 

2. Gadījumos, kad apstrādes darbības var 
negatīvi ietekmēt datu subjektus vairākās 
dalībvalstīs, uzraudzības iestādei katrā no 
šīm dalībvalstīm ir tiesības piedalīties 
attiecīgi kopīgajos izmeklēšanas 
uzdevumos vai kopīgajās operācijās. 
Kompetentā uzraudzības iestāde bez 
kavēšanās atbild uzraudzības iestādes 
pieprasījumam piedalīties operācijās.
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uzdevumos vai kopīgajās operācijās un
bez kavēšanās atbild uzraudzības iestādes 
pieprasījumam piedalīties operācijas.

Or. en

Grozījums Nr. 2659
Dimitrios Droutsas

Regulas priekšlikums
56. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Gadījumos, kad apstrādes darbības var 
skart datu subjektus vairākās dalībvalstīs, 
uzraudzības iestādei katrā no šīm 
dalībvalstīm ir tiesības piedalīties attiecīgi 
kopīgajos izmeklēšanas uzdevumos vai 
kopīgajās operācijās. Kompetentā 
uzraudzības iestāde aicina uzraudzības 
iestādes katrā no šīm dalībvalstīm 
piedalīties attiecīgajos izmeklēšanas 
uzdevumos vai kopīgajās operācijās un bez 
kavēšanās atbild uzraudzības iestādes 
pieprasījumam piedalīties operācijas.

2. Gadījumos, kad pārzinim un 
apstrādātājam ir uzņēmumi vairākās 
dalībvalstīs vai kad apstrādes darbības var 
skart datu subjektus vairākās dalībvalstīs, 
uzraudzības iestādei katrā no šīm 
dalībvalstīm ir tiesības piedalīties attiecīgi 
kopīgajos izmeklēšanas uzdevumos vai 
kopīgajās operācijās. Kā noteikts 
54.a pantā, vadošā iestāde aicina 
uzraudzības iestādes katrā no šīm 
dalībvalstīm piedalīties attiecīgajos 
izmeklēšanas uzdevumos vai kopīgajās 
operācijās un bez kavēšanās atbild 
uzraudzības iestādes pieprasījumam 
piedalīties operācijās. Vadošā iestāde 
darbojas kā pārziņa vai apstrādātāja 
vienotais kontaktpunkts.

Or. en

Grozījums Nr. 2660
Axel Voss

Regulas priekšlikums
56. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Uzraudzības iestādes nosaka īpašo 
sadarbības darbību praktiskos aspektus.

4. Uzraudzības iestādes savos reglamentos
nosaka īpašo sadarbības darbību praktiskos 
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aspektus. Reglamentus publisko Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Or. en

Pamatojums

No ITRE atzinuma.

Grozījums Nr. 2661
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Regulas priekšlikums
56. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja uzraudzības iestāde viena mēneša
laikā neievēro pienākumus, kas minēti 
2. punktā, pārējās uzraudzības iestādes ir 
kompetentas īstenot pagaidu pasākumu šīs 
dalībvalsts teritorijā saskaņā ar 51. panta 
1. punktu.

5. Ja uzraudzības iestāde piecpadsmit 
dienu laikā neievēro pienākumus, kas 
minēti 2. punktā, pārējās uzraudzības 
iestādes ir kompetentas īstenot pagaidu 
pasākumu šīs dalībvalsts teritorijā saskaņā 
ar 51. panta 1. punktu.

Or. es

Grozījums Nr. 2662
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
58. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pirms uzraudzības iestāde pieņem 
pasākumu, kas minēts 2. punktā, 
uzraudzības iestāde paziņo pasākuma 
projektu Eiropas Datu aizsardzības 
kolēģijai un Komisijai.

1. Pirms kompetentā uzraudzības iestāde 
pieņem pasākumu, kas minēts 2. punktā, šī 
kompetentā uzraudzības iestāde paziņo 
pasākuma projektu Eiropas Datu 
aizsardzības kolēģijai un Komisijai.

Or. en
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Grozījums Nr. 2663
Timothy Kirkhope
ECR grupas vārdā

Regulas priekšlikums
58. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pirms uzraudzības iestāde pieņem 
pasākumu, kas minēts 2. punktā, 
uzraudzības iestāde paziņo pasākuma 
projektu Eiropas Datu aizsardzības 
kolēģijai un Komisijai.

1. Pirms uzraudzības iestāde pieņem 
pasākumu, kas minēts 2. punktā, 
uzraudzības iestāde paziņo pasākuma 
projektu Eiropas Datu aizsardzības 
kolēģijai.

Or. en

Grozījums Nr. 2664
Axel Voss

Regulas priekšlikums
58. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pirms uzraudzības iestāde pieņem 
pasākumu, kas minēts 2. punktā, 
uzraudzības iestāde paziņo pasākuma 
projektu Eiropas Datu aizsardzības 
kolēģijai un Komisijai.

1. Pirms kompetentā uzraudzības iestāde 
pieņem pasākumu, kas minēts 2. punktā, 
uzraudzības iestāde paziņo pasākuma 
projektu Eiropas Datu aizsardzības 
kolēģijai un Komisijai.

Or. en

Grozījums Nr. 2665
Frank Engel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) attiecas uz apstrādes darbību, kas saistīta 
ar preču vai pakalpojumu piedāvāšanu datu 
subjektiem dalībvalstīs, vai ar viņu 

a) attiecas uz personas datu apstrādes 
darbību, kas saistīta ar tādu preču vai 
pakalpojumu piedāvāšanu, kas īpaši 
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uzvedības novērošanu; vai paredzētas datu subjektiem vairākās
dalībvalstīs, saskaņā ar 3. panta 2. punktu 
un gadījumā, ka pārzinis nav iecēlis 
pārstāvi Savienībā; vai

Or. en

Grozījums Nr. 2666
Axel Voss

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) attiecas uz apstrādes darbību, kas saistīta 
ar preču vai pakalpojumu piedāvāšanu datu 
subjektiem dalībvalstīs, vai ar viņu 
uzvedības novērošanu; vai

a) attiecas uz personas datu apstrādes 
darbību, kas saistīta ar tādu preču vai 
pakalpojumu piedāvāšanu datu subjektiem 
vairākās dalībvalstīs, ja ārpus Savienības 
reģistrēts pārzinis vai apstrādātājs neieceļ 
pārstāvi Savienības teritorijā;

Or. en

Pamatojums

No ITRE atzinuma ar dažām izmaiņām.

Grozījums Nr. 2667
Frank Engel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) domāts, lai pieņemtu apstrādes darbību 
sarakstu, uz kurām attiecas iepriekšēja 
apspriešanās saskaņā ar 34. panta 
5. punktu; vai

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 2668
Axel Voss

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) domāts, lai apstiprinātu saistošos 
uzņēmuma noteikumus 43. panta izpratnē.

f) domāts, lai apstiprinātu saistošos 
uzņēmuma noteikumus 38.b panta
izpratnē.

Or. en

Grozījums Nr. 2669
Axel Voss

Regulas priekšlikums
58. pants – 2. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) ļauj izpētes nolūkos apstrādāt saskaņā 
ar 81. panta 3. punktu un/vai 83. panta 
3. punktu.

Or. en

Pamatojums

No ITRE atzinuma.

Grozījums Nr. 2670
Dimitrios Droutsas

Regulas priekšlikums
58. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Jebkura uzraudzības iestāde vai Eiropas 
Datu aizsardzības kolēģija var pieprasīt 
kāda jautājuma izskatīšanu konsekvences 
mehānisma ietvaros, jo īpaši, ja 

3. Jebkura uzraudzības iestāde vai Eiropas 
Datu aizsardzības kolēģija var pieprasīt 
kāda jautājuma izskatīšanu konsekvences 
mehānisma ietvaros, jo īpaši, ja 
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uzraudzības iestāde neiesniedz pasākuma 
projektu, kas minēts 2. punktā, vai neievēro 
savstarpējas palīdzības pienākumu saskaņā 
ar 55. pantu vai kopīgu operāciju rīkošanas 
pienākumu saskaņā ar 56.pantu.

uzraudzības iestāde neiesniedz pasākuma 
projektu, kas minēts 2. punktā, vai neievēro 
savstarpējas palīdzības pienākumu saskaņā 
ar 55. pantu vai kopīgu operāciju rīkošanas 
pienākumu saskaņā ar 56. pantu vai ja 
kompetentā uzraudzības iestāde 
neatbalsta vadošās iestādes iesniegto 
pasākuma projektu.

Or. en

Grozījums Nr. 2671
Axel Voss

Regulas priekšlikums
58. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Jebkura uzraudzības iestāde vai Eiropas 
Datu aizsardzības kolēģija var pieprasīt 
kāda jautājuma izskatīšanu konsekvences 
mehānisma ietvaros, jo īpaši, ja 
uzraudzības iestāde neiesniedz pasākuma 
projektu, kas minēts 2. punktā vai neievēro 
savstarpējas palīdzības pienākumu saskaņā 
ar 55. pantu vai kopīgu operāciju rīkošanas 
pienākumu saskaņā ar 56.pantu.

3. Jebkura uzraudzības iestāde vai Eiropas 
Datu aizsardzības kolēģija var pieprasīt 
kāda jautājuma izskatīšanu konsekvences 
mehānisma ietvaros, jo īpaši, ja 
kompetentā iestāde neiesniedz pasākuma 
projektu, kas minēts 2. punktā vai neievēro 
savstarpējas palīdzības pienākumu saskaņā 
ar 55. pantu vai kopīgu operāciju rīkošanas 
pienākumu saskaņā ar 56. pantu.

Or. en

Pamatojums

No ITRE atzinuma.

Grozījums Nr. 2672
Carmen Romero López

Regulas priekšlikums
58. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Jebkura uzraudzības iestāde vai Eiropas 3. Jebkura uzraudzības iestāde vai Eiropas 
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Datu aizsardzības kolēģija var pieprasīt 
kāda jautājuma izskatīšanu konsekvences 
mehānisma ietvaros, jo īpaši, ja 
uzraudzības iestāde neiesniedz pasākuma 
projektu, kas minēts 2. punktā vai neievēro 
savstarpējas palīdzības pienākumu saskaņā 
ar 55. pantu vai kopīgu operāciju rīkošanas 
pienākumu saskaņā ar 56.pantu.

Datu aizsardzības kolēģija var pieprasīt 
kāda jautājuma izskatīšanu konsekvences 
mehānisma ietvaros, jo īpaši, ja 
uzraudzības iestāde neiesniedz pasākuma 
projektu, kas minēts 2. punktā vai neievēro 
savstarpējas palīdzības pienākumu saskaņā 
ar 55. pantu vai kopīgu operāciju rīkošanas 
pienākumu saskaņā ar 56. pantu, vai kad 
attiecīgā uzraudzības iestāde iebilst pret 
citas attiecīgās uzraudzības iestādes vai 
vadošās iestādes pasākumu priekšlikumu, 
saskaņā ar 54. panta a) punktu.

Or. es

Pamatojums

Saskaņā ar 54. panta a) punktu (jauns).

Grozījums Nr. 2673
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
58. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Lai nodrošinātu pareizu un konsekventu 
šīs regulas piemērošanu, Komisija var 
pieprasīt jebkura jautājuma izskatīšanu 
konsekvences mehānisma ietvaros.

4. Lai nodrošinātu pareizu un konsekventu 
šīs regulas piemērošanu, Komisija, 
rīkojoties savā vārdā un pēc ieinteresētās 
personas lūguma, var pieprasīt jebkura 
jautājuma izskatīšanu konsekvences 
mehānisma ietvaros.

Or. en

Pamatojums

Ja ir neatbilstības attiecībā uz regulas piemērošanu, kas apdraud saskaņotu īstenošanu un 
skar konkrētas ieinteresētās personas, attiecīgajām ieinteresētajām personām būtu jādod 
tiesības paust savas bažas konsekvences mehānismā.

Grozījums Nr. 2674
Axel Voss
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Regulas priekšlikums
58. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Lai nodrošinātu pareizu un konsekventu 
šīs regulas piemērošanu, Komisija var 
pieprasīt jebkura jautājuma izskatīšanu 
konsekvences mehānisma ietvaros.

4. Lai nodrošinātu pareizu un konsekventu 
šīs regulas piemērošanu, Komisija, 
rīkojoties savā vārdā un pēc ieinteresētās 
personas lūguma, var pieprasīt jebkura 
jautājuma izskatīšanu konsekvences 
mehānisma ietvaros.

Or. en

Pamatojums

No ITRE atzinuma.

Grozījums Nr. 2675
Axel Voss

Regulas priekšlikums
58. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas 
priekšsēdētājs, izmantojot standarta 
formātu, nekavējoties elektroniski informē 
Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas 
locekļus un Komisiju par visu attiecīgo 
informāciju, kas paziņota kolēģijai. Ja 
nepieciešams, Eiropas Datu aizsardzības 
kolēģijas priekšsēdētājs nodrošina 
attiecīgās informācijas tulkojumu.

6. Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas 
priekšsēdētājs, izmantojot standarta 
formātu, bez pārmērīgas kavēšanās
elektroniski informē Eiropas Datu 
aizsardzības kolēģijas locekļus un 
Komisiju par visu attiecīgo informāciju, 
kas paziņota kolēģijai. Ja nepieciešams, 
Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas 
priekšsēdētājs nodrošina attiecīgās 
informācijas tulkojumu.

Or. en

Pamatojums

No ITRE atzinuma.
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Grozījums Nr. 2676
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Regulas priekšlikums
58. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Eiropas Datu aizsardzības kolēģija izdod 
atzinumu par jautājumu, ja Eiropas Datu 
aizsardzības kolēģija tā nolemj ar 
vienkāršu tās locekļu balsu vairākumu vai 
ja kāda uzraudzības iestāde vai Komisija 
to lūdz vienas nedēļas laikā pēc tam, kad ir 
sniegta attiecīgā informācija saskaņā ar 
5. punktu. Atzinumu pieņem viena mēneša 
laikā ar vienkāršu Eiropas Datu 
aizsardzības kolēģijas locekļu balsu 
vairākumu. Eiropas Datu aizsardzības 
kolēģijas priekšsēdētājs par atzinumu bez 
nepamatotas kavēšanās informē 
uzraudzības iestādi, kas attiecīgā gadījumā 
minēta 1. un 3. punktā, Komisiju un 
saskaņā ar 51. pantu kompetento 
uzraudzības iestādi, un atzinumu dara 
publiski pieejamu.

7. Eiropas Datu aizsardzības kolēģija izdod 
atzinumu par jautājumu, ja Eiropas Datu 
aizsardzības kolēģija tā nolemj ar 
vienkāršu tās locekļu balsu vairākumu vai 
ja Komisija to lūdz vienas nedēļas laikā 
pēc tam, kad ir sniegta attiecīgā 
informācija saskaņā ar 5. punktu. 
Atzinumu pieņem viena mēneša laikā ar 
vienkāršu Eiropas Datu aizsardzības 
kolēģijas locekļu balsu vairākumu. Eiropas 
Datu aizsardzības kolēģijas priekšsēdētājs 
par atzinumu bez nepamatotas kavēšanās 
informē uzraudzības iestādi, kas attiecīgā 
gadījumā minēta 1. un 3. punktā, Komisiju 
un saskaņā ar 51. pantu kompetento 
uzraudzības iestādi, un atzinumu dara 
publiski pieejamu.

Or. es

Grozījums Nr. 2677
Dimitrios Droutsas

Regulas priekšlikums
58. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Eiropas Datu aizsardzības kolēģija izdod 
atzinumu par jautājumu, ja Eiropas Datu 
aizsardzības kolēģija tā nolemj ar 
vienkāršu tās locekļu balsu vairākumu vai 
ja kāda uzraudzības iestāde vai Komisija to 
lūdz vienas nedēļas laikā pēc tam, kad ir 
sniegta attiecīgā informācija saskaņā ar 
5. punktu. Atzinumu pieņem viena mēneša
laikā ar vienkāršu Eiropas Datu 

7. Eiropas Datu aizsardzības kolēģija izdod 
atzinumu par jautājumu, ja Eiropas Datu 
aizsardzības kolēģija tā nolemj ar 
vienkāršu tās locekļu balsu vairākumu vai 
ja kāda uzraudzības iestāde vai Komisija to 
lūdz divu nedēļu laikā pēc tam, kad ir 
sniegta attiecīgā informācija saskaņā ar 
5. punktu. Atzinumu pieņem sešu nedēļu
laikā ar vienkāršu Eiropas Datu 
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aizsardzības kolēģijas locekļu balsu 
vairākumu. Eiropas Datu aizsardzības 
kolēģijas priekšsēdētājs par atzinumu bez 
liekas kavēšanās informē uzraudzības 
iestādi, kas attiecīgā gadījumā minēta 1. un 
3. punktā, Komisiju un saskaņā ar 
51. pantu kompetento uzraudzības iestādi, 
un atzinumu publisko.

aizsardzības kolēģijas locekļu balsu 
vairākumu. Eiropas Datu aizsardzības 
kolēģijas priekšsēdētājs par atzinumu bez 
liekas kavēšanās informē uzraudzības 
iestādi, kas attiecīgā gadījumā minēta 1. un 
3. punktā, Komisiju un saskaņā ar 
51. pantu kompetento uzraudzības iestādi, 
un atzinumu publisko.

Or. en

Grozījums Nr. 2678
Louis Michel

Regulas priekšlikums
58. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Eiropas Datu aizsardzības kolēģija izdod 
atzinumu par jautājumu, ja Eiropas Datu 
aizsardzības kolēģija tā nolemj ar 
vienkāršu tās locekļu balsu vairākumu vai 
ja kāda uzraudzības iestāde vai Komisija to 
lūdz vienas nedēļas laikā pēc tam, kad ir 
sniegta attiecīgā informācija saskaņā ar 
5. punktu. Atzinumu pieņem viena mēneša
laikā ar vienkāršu Eiropas Datu 
aizsardzības kolēģijas locekļu balsu 
vairākumu. Eiropas Datu aizsardzības 
kolēģijas priekšsēdētājs par atzinumu bez 
liekas kavēšanās informē uzraudzības 
iestādi, kas attiecīgā gadījumā minēta 1. un 
3. punktā, Komisiju un saskaņā ar 
51. pantu kompetento uzraudzības iestādi, 
un atzinumu publisko.

7. Eiropas Datu aizsardzības kolēģija izdod 
atzinumu par jautājumu, ja Eiropas Datu 
aizsardzības kolēģija tā nolemj ar 
vienkāršu tās locekļu balsu vairākumu vai 
ja kāda uzraudzības iestāde vai Komisija to 
lūdz divu nedēļu laikā pēc tam, kad ir 
sniegta attiecīgā informācija saskaņā ar 
5. punktu. Atzinumu pieņem divu mēnešu
laikā ar vienkāršu Eiropas Datu 
aizsardzības kolēģijas locekļu balsu 
vairākumu. Eiropas Datu aizsardzības 
kolēģijas priekšsēdētājs par atzinumu bez 
liekas kavēšanās informē uzraudzības 
iestādi, kas attiecīgā gadījumā minēta 1. un 
3. punktā, Komisiju un saskaņā ar 
51. pantu kompetentās uzraudzības 
iestādes, un atzinumu publisko.

Or. en

Grozījums Nr. 2679
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
58. pants – 8. punkts



AM\929533LV.doc 35/179 PE506.170v02-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Uzraudzības iestāde, kas minēta 
1. punktā, un saskaņā ar 51. pantu 
kompetentā uzraudzības iestāde ņem vērā 
Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas 
atzinumu un divu nedēļu laikā pēc tam, kad 
Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas 
priekšsēdētājs ir informējis par atzinumu, 
izmantojot standartizētu formātu, 
elektroniski paziņo Eiropas Datu 
aizsardzības kolēģijas priekšsēdētājam un 
Komisijai par nolūku paturēt spēkā vai 
grozīt pasākuma projektu un grozījumu 
gadījumā informē par grozīto pasākuma 
projektu.

8. Kompetentā uzraudzības iestāde, kas 
minēta 1. punktā, un saskaņā ar 51. pantu 
kompetentā uzraudzības iestāde ņem vērā 
Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas 
atzinumu un divu nedēļu laikā pēc tam, kad 
Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas 
priekšsēdētājs ir informējis par atzinumu, 
izmantojot standartizētu formātu, 
elektroniski paziņo Eiropas Datu 
aizsardzības kolēģijas priekšsēdētājam un 
Komisijai par nolūku paturēt spēkā vai 
grozīt pasākuma projektu un grozījumu 
gadījumā informē par grozīto pasākuma 
projektu.

Or. en

Grozījums Nr. 2680
Dimitrios Droutsas

Regulas priekšlikums
58. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Uzraudzības iestāde, kas minēta 
1. punktā, un saskaņā ar 51. pantu 
kompetentā uzraudzības iestāde ņem vērā 
Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas 
atzinumu un divu nedēļu laikā pēc tam, 
kad Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas 
priekšsēdētājs ir informējis par atzinumu, 
izmantojot standartizētu formātu, 
elektroniski paziņo Eiropas Datu 
aizsardzības kolēģijas priekšsēdētājam un 
Komisijai par nolūku paturēt spēkā vai 
grozīt pasākuma projektu un grozījumu 
gadījumā informē par grozīto pasākuma 
projektu.

8. Uzraudzības iestāde, kas minēta 
1. punktā, un saskaņā ar 51. panta 1. 
punktu kompetentās uzraudzības iestādes 
vislielākajā mērā ņem vērā Eiropas Datu 
aizsardzības kolēģijas atzinumus un divu 
nedēļu laikā pēc tam, kad Eiropas Datu 
aizsardzības kolēģijas priekšsēdētājs ir 
informējis par atzinumu, izmantojot 
standartizētu formātu, elektroniski paziņo 
Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas 
priekšsēdētājam un Komisijai par nolūku 
paturēt spēkā vai grozīt pasākuma projektu 
un grozījumu gadījumā informē par grozīto 
pasākuma projektu.

Or. en
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Grozījums Nr. 2681
Axel Voss

Regulas priekšlikums
58. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Uzraudzības iestāde, kas minēta 
1. punktā, un saskaņā ar 51. pantu 
kompetentā uzraudzības iestāde ņem vērā 
Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas 
atzinumu un divu nedēļu laikā pēc tam, kad 
Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas 
priekšsēdētājs ir informējis par atzinumu, 
izmantojot standartizētu formātu, 
elektroniski paziņo Eiropas Datu 
aizsardzības kolēģijas priekšsēdētājam un 
Komisijai par nolūku paturēt spēkā vai 
grozīt pasākuma projektu un grozījumu 
gadījumā informē par grozīto pasākuma 
projektu.

8. Kompetentā uzraudzības iestāde, kas 
minēta 1. punktā, un saskaņā ar 51. pantu 
kompetentā uzraudzības iestāde ņem vērā 
Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas 
atzinumu un divu nedēļu laikā pēc tam, kad 
Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas 
priekšsēdētājs ir informējis par atzinumu, 
izmantojot standartizētu formātu, 
elektroniski paziņo Eiropas Datu 
aizsardzības kolēģijas priekšsēdētājam un 
Komisijai par nolūku paturēt spēkā vai 
grozīt pasākuma projektu un grozījumu 
gadījumā informē par grozīto pasākuma 
projektu.

Or. en

Grozījums Nr. 2682
Louis Michel

Regulas priekšlikums
58. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Uzraudzības iestāde, kas minēta 
1. punktā, un saskaņā ar 51. pantu
kompetentā uzraudzības iestāde ņem vērā 
Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas 
atzinumu un divu nedēļu laikā pēc tam, kad 
Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas 
priekšsēdētājs ir informējis par atzinumu, 
izmantojot standartizētu formātu, 
elektroniski paziņo Eiropas Datu 
aizsardzības kolēģijas priekšsēdētājam un 
Komisijai par nolūku paturēt spēkā vai 
grozīt pasākuma projektu un grozījumu 
gadījumā informē par grozīto pasākuma 

8. Uzraudzības iestāde, kas minēta 
1. punktā, un saskaņā ar 51. panta 
1. punktu kompetentā uzraudzības iestādes
ņem vērā Eiropas Datu aizsardzības 
kolēģijas atzinumu un divu nedēļu laikā 
pēc tam, kad Eiropas Datu aizsardzības 
kolēģijas priekšsēdētājs ir informējis par 
atzinumu, izmantojot standartizētu 
formātu, elektroniski paziņo Eiropas Datu 
aizsardzības kolēģijas priekšsēdētājam un 
Komisijai par nolūku paturēt spēkā vai 
grozīt pasākuma projektu un grozījumu 
gadījumā informē par grozīto pasākuma 
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projektu. projektu.

Or. en

Grozījums Nr. 2683
Monika Hohlmeier

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a Ja Komisija plāno uzsākt procedūru 
par pienākumu neizpildi saistībā ar 
kompetentās uzraudzības iestādes 
dalībvalsts darbību, tā vispirms ļauj 
Eiropas Datu aizsardzības kolēģijai sniegt 
atzinumu un informē to par procedūras 
norisi. Dalībvalsts ļauj kompetentajai 
uzraudzības iestādei sniegt atzinumu 
jebkurā procedūras par pienākumu 
neizpildi posmā.

Or. de

Grozījums Nr. 2684
Dimitrios Droutsas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a Ja vadošā iestāde saskaņā ar 
54.a pantu nolemj neievērot Eiropas Datu 
aizsardzības kolēģijas atzinumu, tā viena 
mēneša laikā par to rakstiski informē 
Eiropas Datu aizsardzības kolēģiju un 
sniedz motivētu pamatojumu.

Or. en
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Grozījums Nr. 2685
Dimitrios Droutsas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.b Gadījumā, ja Eiropas Datu 
aizsardzības kolēģija joprojām iebilst pret 
9. punktā minētajiem uzraudzības iestādes 
pasākumiem, tā var informēt Komisiju un 
lūgt to vadošajai iestādei iesniegt motivētu 
ieteikumu.

Or. en

Grozījums Nr. 2686
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Regulas priekšlikums
59. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

59. pants svītrots
Komisijas atzinums
1. Desmit nedēļu laikā kopš jautājums ir 
ierosināts saskaņā ar 58. pantu vai 
vēlākais sešu nedēļu laikā 61. pantā 
minētajā gadījumā Komisija, lai 
nodrošinātu pareizu un konsekventu šīs 
regulas piemērošanu, var pieņemt 
atzinumu saistībā ar jautājumu, kas 
ierosināts saskaņā ar 58. vai 61. pantu.
2. Ja Komisija ir pieņēmusi atzinumu 
saskaņā ar 1. punktu, attiecīgā 
uzraudzības iestāde vislielākajā mērā ņem 
vērā Komisijas atzinumu un informē 
Komisiju un Eiropas Datu aizsardzības 
kolēģiju, vai tā plāno paturēt spēkā vai 
grozīt pasākuma projektu.
3. Termiņā, kas minēts 1. punktā, 
uzraudzības iestāde pasākuma projektu 
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nepieņem.
4. Ja attiecīgā uzraudzības iestāde nolemj 
neievērot Komisijas atzinumu, tā 
1. punktā minētajā termiņā informē 
Komisiju un Eiropas Datu aizsardzības 
kolēģiju un norāda pamatojumu. Šādā 
gadījumā pasākuma projektu nepieņem 
vēl vienu mēnesi.

Or. en

Grozījums Nr. 2687
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Regulas priekšlikums
59. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Desmit nedēļu laikā kopš jautājums ir 
ierosināts saskaņā ar 58.pantu vai 
vēlākais sešu nedēļu laikā 61. pantā 
minētajā gadījumā Komisija, lai 
nodrošinātu pareizu un konsekventu šīs 
regulas piemērošanu, var pieņemt 
atzinumu saistībā ar jautājumu, kas 
ierosināts saskaņā ar 58. vai 61. pantu.

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 2688
Dimitrios Droutsas

Regulas priekšlikums
59. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Desmit nedēļu laikā kopš jautājums ir 
ierosināts saskaņā ar 58. pantu vai 
vēlākais sešu nedēļu laikā 61. pantā 
minētajā gadījumā Komisija, lai 
nodrošinātu pareizu un konsekventu šīs 
regulas piemērošanu, var pieņemt 

svītrots
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atzinumu saistībā ar jautājumu, kas 
ierosināts saskaņā ar 58. vai 61. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 2689
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Regulas priekšlikums
59. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja Komisija ir pieņēmusi atzinumu 
saskaņā ar 1. punktu, attiecīgā 
uzraudzības iestāde vislielākajā mērā ņem 
vērā Komisijas atzinumu un informē 
Komisiju un Eiropas Datu aizsardzības 
kolēģiju, vai tā plāno paturēt spēkā vai 
grozīt pasākuma projektu.

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 2690
Dimitrios Droutsas

Regulas priekšlikums
59. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja Komisija ir pieņēmusi atzinumu 
saskaņā ar 1. punktu, attiecīgā 
uzraudzības iestāde vislielākajā mērā ņem 
vērā Komisijas atzinumu un informē 
Komisiju un Eiropas Datu aizsardzības 
kolēģiju, vai tā plāno paturēt spēkā vai 
grozīt pasākuma projektu.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 2691
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Regulas priekšlikums
59. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Termiņā, kas minēts 1. punktā, 
uzraudzības iestāde pasākuma projektu 
nepieņem.

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 2692
Dimitrios Droutsas

Regulas priekšlikums
59. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Termiņā, kas minēts 1. punktā, 
uzraudzības iestāde pasākuma projektu 
nepieņem.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 2693
Louis Michel

Regulas priekšlikums
59. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Termiņā, kas minēts 1. punktā, 
uzraudzības iestāde pasākuma projektu 
nepieņem.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 2694
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Regulas priekšlikums
59. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja attiecīgā uzraudzības iestāde nolemj 
neievērot Komisijas atzinumu, tā 
1. punktā minētajā termiņā informē 
Komisiju un Eiropas Datu aizsardzības 
kolēģiju un norāda pamatojumu. Šādā 
gadījumā pasākuma projektu nepieņem 
vēl vienu mēnesi.

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 2695
Dimitrios Droutsas

Regulas priekšlikums
59. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja attiecīgā uzraudzības iestāde nolemj 
neievērot Komisijas atzinumu, tā 
1. punktā minētajā termiņā informē 
Komisiju un Eiropas Datu aizsardzības 
kolēģiju un norāda pamatojumu. Šādā 
gadījumā pasākuma projektu nepieņem 
vēl vienu mēnesi.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 2696
Alexander Alvaro

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

4. Ja attiecīgā uzraudzības iestāde nolemj 
neievērot Komisijas atzinumu, tā 1. punktā 
minētajā termiņā informē Komisiju un 
Eiropas Datu aizsardzības kolēģiju un 
norāda pamatojumu. Šādā gadījumā 
pasākuma projektu nepieņem vēl vienu 
mēnesi.

4. Ja attiecīgā uzraudzības iestāde nolemj 
neievērot Komisijas atzinumu, tā 1. punktā 
minētajā termiņā informē Komisiju un 
Eiropas Datu aizsardzības kolēģiju un 
sniedz pamatojumu.

Or. en

Pamatojums

Papildu prasība apturēt pieņemšanu uz vēl vienu mēnesi ir nepamatota un nevajadzīga.

Grozījums Nr. 2697
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
59. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja attiecīgā uzraudzības iestāde nolemj 
neievērot Komisijas atzinumu, tā 1. punktā 
minētajā termiņā informē Komisiju un 
Eiropas Datu aizsardzības kolēģiju un 
norāda pamatojumu. Šādā gadījumā 
pasākuma projektu nepieņem vēl vienu 
mēnesi.

4. Ja attiecīgā uzraudzības iestāde nolemj 
neievērot Komisijas atzinumu, tā 1. punktā 
minētajā termiņā informē Komisiju un 
Eiropas Datu aizsardzības kolēģiju un 
sniedz pamatojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 2698
Louis Michel

Regulas priekšlikums
59. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja attiecīgā uzraudzības iestāde nolemj 4. Ja attiecīgā uzraudzības iestāde nolemj 
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neievērot Komisijas atzinumu, tā 1. punktā 
minētajā termiņā informē Komisiju un 
Eiropas Datu aizsardzības kolēģiju un 
norāda pamatojumu. Šādā gadījumā 
pasākuma projektu nepieņem vēl vienu 
mēnesi.

neievērot Komisijas atzinumu, tā viena 
mēneša laikā informē Komisiju un Eiropas 
Datu aizsardzības kolēģiju un sniedz
motivētu pamatojumu. Šim motivētajam 
pamatojumam ir jābūt publiski 
pieejamam.

Or. en

Grozījums Nr. 2699
Louis Michel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Ja Komisija ir pieņēmusi atzinumu 
saskaņā ar 1. punktu, attiecīgā 
uzraudzības iestāde vislielākajā mērā ņem 
vērā Komisijas atzinumu un informē 
Komisiju un Eiropas Datu aizsardzības 
kolēģiju, vai tā plāno paturēt spēkā vai 
grozīt pasākuma projektu.

Or. en

Grozījums Nr. 2700
Dimitrios Droutsas

Regulas priekšlikums
60. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

60. pants svītrots
Pasākuma projekta apturēšana
1. Viena mēneša laikā pēc 59. panta 
4. punktā minētā paziņojuma un ja 
Komisijai ir nopietnas šaubas, vai 
pasākuma projekts nodrošina pareizu šīs 
regulas piemērošanu vai kā citādi 
neizraisa nekonsekventu piemērošanu, 
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Komisija var pieņemt pamatotu lēmumu, 
kurā pieprasa uzraudzības iestādei apturēt 
pasākuma projekta pieņemšanu, ņemt 
vērā Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas 
atzinumu saskaņā ar 58. panta 7. punktu 
un 61. panta 2. punktu, ja tas šķiet 
nepieciešams, lai:
a) samierinātu atšķirīgos uzraudzības 
iestādes un Eiropas Datu aizsardzības 
kolēģijas viedokļus, ja tas šķiet iespējams; 
vai
b) pieņemtu pasākumu saskaņā ar 
62. panta 1. punkta a) apakšpunktu.
2. Komisija nosaka apturēšanas termiņu, 
kas nepārsniedz 12 mēnešus.
3. Termiņā, kas minēts 2. punktā, 
uzraudzības iestāde nevar pieņemt 
pasākuma projektu.

Or. en

Grozījums Nr. 2701
Louis Michel

Regulas priekšlikums
60. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

60. pants svītrots
Pasākuma projekta apturēšana
1. Viena mēneša laikā pēc 59. panta 
4. punktā minētā paziņojuma un ja 
Komisijai ir nopietnas šaubas, vai 
pasākuma projekts nodrošina pareizu šīs 
regulas piemērošanu vai kā citādi 
neizraisa nekonsekventu piemērošanu, 
Komisija var pieņemt pamatotu lēmumu, 
kurā pieprasa uzraudzības iestādei apturēt 
pasākuma projekta pieņemšanu, ņemt 
vērā Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas 
atzinumu saskaņā ar 58. panta 7. punktu 
un 61. panta 2. punktu, ja tas šķiet 
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nepieciešams, lai:
a) samierinātu atšķirīgos uzraudzības 
iestādes un Eiropas Datu aizsardzības 
kolēģijas viedokļus, ja tas šķiet iespējams; 
vai
b) pieņemtu pasākumu saskaņā ar 
62. panta 1. punkta a) apakšpunktu.
2. Komisija nosaka apturēšanas termiņu, 
kas nepārsniedz 12 mēnešus.
3. Termiņā, kas minēts 2. punktā, 
uzraudzības iestāde nevar pieņemt 
pasākuma projektu.

Or. en

Grozījums Nr. 2702
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Regulas priekšlikums
60. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

60. pants svītrots
Pasākuma projekta apturēšana
1. Viena mēneša laikā pēc 59. panta 
4. punktā minētā paziņojuma un ja 
Komisijai ir nopietnas šaubas, vai 
pasākuma projekts nodrošina pareizu šīs 
regulas piemērošanu vai kā citādi 
neizraisa nekonsekventu piemērošanu, 
Komisija var pieņemt pamatotu lēmumu, 
kurā pieprasa uzraudzības iestādei apturēt 
pasākuma projekta pieņemšanu, ņemt 
vērā Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas 
atzinumu saskaņā ar 58. panta 7. punktu 
un 61. panta 2. punktu, ja tas šķiet 
nepieciešams, lai:
a) samierinātu atšķirīgos uzraudzības 
iestādes un Eiropas Datu aizsardzības 
kolēģijas viedokļus, ja tas šķiet iespējams; 
vai
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b) pieņemtu pasākumu saskaņā ar 
62. panta 1. punkta a) apakšpunktu.
2. Komisija nosaka apturēšanas termiņu, 
kas nepārsniedz 12 mēnešus.
3. Termiņā, kas minēts 2. punktā, 
uzraudzības iestāde nevar pieņemt 
pasākuma projektu.

Or. en

Grozījums Nr. 2703
Sarah Ludford

Regulas priekšlikums
60. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

60. pants svītrots
Pasākuma projekta apturēšana
1. Viena mēneša laikā pēc 59. panta 
4. punktā minētā paziņojuma un ja 
Komisijai ir nopietnas šaubas, vai 
pasākuma projekts nodrošina pareizu šīs 
regulas piemērošanu vai kā citādi 
neizraisa nekonsekventu piemērošanu, 
Komisija var pieņemt pamatotu lēmumu, 
kurā pieprasa uzraudzības iestādei apturēt 
pasākuma projekta pieņemšanu, ņemt 
vērā Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas 
atzinumu saskaņā ar 58. panta 7. punktu 
un 61. panta 2. punktu, ja tas šķiet 
nepieciešams, lai:
a) samierinātu atšķirīgos uzraudzības 
iestādes un Eiropas Datu aizsardzības 
kolēģijas viedokļus, ja tas šķiet iespējams; 
vai
b) pieņemtu pasākumu saskaņā ar 
62. panta 1. punkta a) apakšpunktu.
2. Komisija nosaka apturēšanas termiņu, 
kas nepārsniedz 12 mēnešus.
3. Termiņā, kas minēts 2. punktā, 
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uzraudzības iestāde nevar pieņemt 
pasākuma projektu.

Or. en

Pamatojums

Nav pieņemami, ka Eiropas Komisijai ir pilnvaras apturēt pasākuma projektu.

Grozījums Nr. 2704
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Regulas priekšlikums
60. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Viena mēneša laikā pēc 59. panta 
4. punktā minētā paziņojuma un ja 
Komisijai ir nopietnas šaubas, vai 
pasākuma projekts nodrošina pareizu šīs 
regulas piemērošanu vai kā citādi 
neizraisa nekonsekventu piemērošanu, 
Komisija var pieņemt pamatotu lēmumu, 
kurā pieprasa uzraudzības iestādei apturēt 
pasākuma projekta pieņemšanu, ņemt 
vērā Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas 
atzinumu saskaņā ar 58. panta 7. punktu 
un 61. panta 2. punktu, ja tas šķiet 
nepieciešams, lai:

svītrots

a) samierinātu atšķirīgos uzraudzības 
iestādes un Eiropas Datu aizsardzības 
kolēģijas viedokļus, ja tas šķiet iespējams; 
vai
b) pieņemtu pasākumu saskaņā ar 
62. panta 1. punkta a) apakšpunktu.
2. Komisija nosaka apturēšanas termiņu, 
kas nepārsniedz 12 mēnešus.
3. Termiņā, kas minēts 2. punktā, 
uzraudzības iestāde nevar pieņemt 
pasākuma projektu.

Or. es
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Grozījums Nr. 2705
Timothy Kirkhope
ECR grupas vārdā

Regulas priekšlikums
60. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Viena mēneša laikā pēc 59. panta 
4. punktā minētā paziņojuma un ja 
Komisijai ir nopietnas šaubas, vai 
pasākuma projekts nodrošina pareizu šīs 
regulas piemērošanu vai kā citādi 
neizraisa nekonsekventu piemērošanu, 
Komisija var pieņemt pamatotu lēmumu, 
kurā pieprasa uzraudzības iestādei apturēt 
pasākuma projekta pieņemšanu, ņemt 
vērā Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas 
atzinumu saskaņā ar 58. panta 7. punktu 
un 61. panta 2. punktu, ja tas šķiet 
nepieciešams, lai:

svītrots

a) samierinātu atšķirīgos uzraudzības 
iestādes un Eiropas Datu aizsardzības 
kolēģijas viedokļus, ja tas šķiet iespējams; 
vai
b) pieņemtu pasākumu saskaņā ar 
62. panta 1. punkta a) apakšpunktu.
2. Komisija nosaka apturēšanas termiņu, 
kas nepārsniedz 12 mēnešus.
3. Termiņā, kas minēts 2. punktā, 
uzraudzības iestāde nevar pieņemt 
pasākuma projektu.

Or. en

Grozījums Nr. 2706
Monika Hohlmeier

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

1. Viena mēneša laikā pēc 59. panta 
4. punktā minētā paziņojuma un ja 
Komisijai ir nopietnas šaubas, vai 
pasākuma projekts nodrošina pareizu šīs 
regulas piemērošanu vai kā citādi neizraisa 
nekonsekventu piemērošanu, Komisija var 
pieņemt pamatotu lēmumu, kurā pieprasa 
uzraudzības iestādei apturēt pasākuma 
projekta pieņemšanu, ņemt vērā Eiropas 
Datu aizsardzības kolēģijas atzinumu 
saskaņā ar 58. panta 7. punktu un 61. panta 
2. punktu, ja tas šķiet nepieciešams, lai:

1. Viena mēneša laikā pēc 59. panta 
4. punktā minētā paziņojuma un ja 
Komisijai ir nopietnas šaubas, vai 
pasākuma projekts nodrošina pareizu šīs 
regulas piemērošanu, Komisija var pieņemt 
pamatotu lēmumu, kurā pieprasa 
uzraudzības iestādei apturēt pasākuma 
projekta pieņemšanu, ņemt vērā Eiropas 
Datu aizsardzības kolēģijas atzinumu 
saskaņā ar 58. panta 7. punktu un 61. panta 
2. punktu, ja tas šķiet nepieciešams, lai:

Or. de

Grozījums Nr. 2707
Monika Hohlmeier

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) samierinātu atšķirīgos uzraudzības 
iestādes un Eiropas Datu aizsardzības 
kolēģijas viedokļus, ja tas šķiet iespējams; 
vai

a) samierinātu krasi atšķirīgos uzraudzības 
iestādes un Eiropas Datu aizsardzības 
kolēģijas viedokļus, ja tas šķiet iespējams; 
vai

Or. de

Grozījums Nr. 2708
Monika Hohlmeier

Regulas priekšlikums
60. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija nosaka apturēšanas termiņu, 
kas nepārsniedz 12 mēnešus.

2. Komisija nosaka apturēšanas termiņu, 
kas nepārsniedz 8 nedēļas.
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Or. de

Grozījums Nr. 2709
Monika Hohlmeier

Regulas priekšlikums
60.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

60.a pants
Parlamenta un Padomes informēšana

Komisija regulāri, vismaz vienu reizi sešos 
mēnešos, saskaņā ar Eiropas Datu 
aizsardzības kolēģijas priekšsēdētāja 
ziņojumu informē Padomi un Eiropas 
Parlamentu par jautājumiem, kas tiek 
skatīti saskaņā ar konsekvences 
procedūru, norādot Komisijas un Eiropas 
Datu aizsardzības kolēģijas secinājumus, 
lai nodrošinātu šīs regulas konsekventu 
īstenošanu un piemērošanu.

Or. de

Grozījums Nr. 2710
Alexander Alvaro

Regulas priekšlikums
61. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ārkārtas apstākļos, ja uzraudzības 
iestāde uzskata, ka ir steidzama vajadzība 
rīkoties, lai aizsargātu datu subjektu 
intereses, jo īpaši, ja pastāv briesmas, ka 
datu subjektu tiesību izpilde varētu būt 
ievērojami kavēta esošā stāvokļa izmaiņu 
dēļ, vai lai novērstu ievērojamu stāvokļa 
pasliktināšanos citu iemeslu dēļ, 
atkāpjoties no 58. pantā paredzētās 
procedūras, tā var nekavējoties pieņem 

1. Ārkārtas apstākļos, ja uzraudzības 
iestāde uzskata, ka ir steidzama vajadzība 
rīkoties, lai aizsargātu datu subjektu 
intereses, jo īpaši, ja pastāv briesmas, ka 
datu subjektu tiesību izpilde varētu būt 
ievērojami kavēta esošā stāvokļa izmaiņu 
dēļ, vai lai novērstu ievērojamu stāvokļa 
pasliktināšanos citu iemeslu dēļ, 
atkāpjoties no 58. pantā paredzētās 
procedūras, tā var nekavējoties pieņem 
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pagaidu pasākumu, norādot konkrētu tā 
piemērošanas termiņu. Uzraudzības iestāde 
nekavējoties paziņo šo pasākumu un tā 
pilnīgu pamatojumu Eiropas Datu 
aizsardzības kolēģijai un Komisijai.

pagaidu pasākumu, norādot konkrētu tā 
piemērošanas termiņu. Uzraudzības iestāde 
nekavējoties paziņo šo pasākumu un tā 
pilnīgu pamatojumu Eiropas Datu 
aizsardzības kolēģijai, attiecīgajam 
pārzinim vai apstrādātājam un Komisijai.

Or. en

Grozījums Nr. 2711
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
61. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ārkārtas apstākļos, ja uzraudzības 
iestāde uzskata, ka ir steidzama vajadzība 
rīkoties, lai aizsargātu datu subjektu
intereses, jo īpaši, ja pastāv briesmas, ka 
datu subjektu tiesību izpilde varētu būt 
ievērojami kavēta esošā stāvokļa izmaiņu 
dēļ, vai lai novērstu ievērojamu stāvokļa 
pasliktināšanos citu iemeslu dēļ, 
atkāpjoties no 58. pantā paredzētās 
procedūras, tā var nekavējoties pieņem 
pagaidu pasākumu, norādot konkrētu tā 
piemērošanas termiņu. Uzraudzības iestāde 
nekavējoties paziņo šo pasākumu un tā 
pilnīgu pamatojumu Eiropas Datu 
aizsardzības kolēģijai un Komisijai.

1. Ārkārtas apstākļos, ja uzraudzības 
iestāde uzskata, ka ir steidzama vajadzība 
rīkoties, lai aizsargātu datu subjekta
intereses tā kompetentās uzraudzības 
teritorijā, ja pastāv briesmas, ka datu 
subjektu tiesību izpilde varētu būt 
ievērojami kavēta esošā stāvokļa izmaiņu 
dēļ, vai lai novērstu ievērojamu stāvokļa 
pasliktināšanos, ja kompetentā 
uzraudzības iestāde veic neapšaubāmu 
pārkāpumu vai nepamatoti nerīkojas, 
atkāpjoties no 58. pantā paredzētās 
procedūras, tā var nekavējoties pieņem 
pagaidu pasākumu, norādot konkrētu tā 
piemērošanas termiņu. Uzraudzības iestāde 
nekavējoties paziņo šo pasākumu un tā 
pilnīgu pamatojumu kompetentajai 
uzraudzības iestādei, Eiropas Datu 
aizsardzības kolēģijai, Komisijai un 
pārzinim vai apstrādātājam.

Or. en

Grozījums Nr. 2712
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Regulas priekšlikums
61. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ārkārtas apstākļos, ja uzraudzības 
iestāde uzskata, ka ir steidzama vajadzība 
rīkoties, lai aizsargātu datu subjektu 
intereses, jo īpaši, ja pastāv briesmas, ka 
datu subjektu tiesību izpilde varētu būt 
ievērojami kavēta esošā stāvokļa izmaiņu 
dēļ, vai lai novērstu ievērojamu stāvokļa 
pasliktināšanos citu iemeslu dēļ, 
atkāpjoties no 58. pantā paredzētās 
procedūras, tā var nekavējoties pieņem 
pagaidu pasākumu, norādot konkrētu tā 
piemērošanas termiņu. Uzraudzības iestāde 
nekavējoties paziņo šo pasākumu un tā 
pilnīgu pamatojumu Eiropas Datu 
aizsardzības kolēģijai un Komisijai.

1. Ārkārtas apstākļos, ja uzraudzības 
iestāde uzskata, ka ir steidzama vajadzība 
rīkoties, lai aizsargātu datu subjektu
intereses, jo īpaši, ja pastāv briesmas, ka 
datu subjektu tiesību izpilde varētu būt 
ievērojami kavēta esošā stāvokļa izmaiņu 
dēļ, vai lai novērstu ievērojamu stāvokļa 
pasliktināšanos citu iemeslu dēļ, 
atkāpjoties no 58. pantā paredzētās 
procedūras, tā var nekavējoties pieņem 
pagaidu pasākumu, norādot konkrētu tā 
piemērošanas termiņu. Uzraudzības iestāde 
nekavējoties paziņo šo pasākumu un tā 
pilnīgu pamatojumu Eiropas Datu 
aizsardzības kolēģijai, attiecīgajam 
pārzinim vai apstrādātājam un Komisijai.

Or. en

Grozījums Nr. 2713
Axel Voss

Regulas priekšlikums
61. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ārkārtas apstākļos, ja uzraudzības 
iestāde uzskata, ka ir steidzama vajadzība 
rīkoties, lai aizsargātu datu subjektu 
intereses, jo īpaši, ja pastāv briesmas, ka 
datu subjektu tiesību izpilde varētu būt 
ievērojami kavēta esošā stāvokļa izmaiņu
dēļ, vai lai novērstu ievērojamu stāvokļa 
pasliktināšanos citu iemeslu dēļ, 
atkāpjoties no 58. pantā paredzētās 
procedūras, tā var nekavējoties pieņem 
pagaidu pasākumu, norādot konkrētu tā 
piemērošanas termiņu. Uzraudzības iestāde 
nekavējoties paziņo šo pasākumu un tā 
pilnīgu pamatojumu Eiropas Datu 

1. Ārkārtas apstākļos, ja uzraudzības 
iestāde uzskata, ka ir steidzama vajadzība 
rīkoties, lai aizsargātu datu subjektu 
intereses, jo īpaši, ja pastāv briesmas, ka 
datu subjektu tiesību izpilde varētu būt 
ievērojami kavēta esošā stāvokļa izmaiņu 
dēļ, vai lai novērstu ievērojamu stāvokļa 
pasliktināšanos citu iemeslu dēļ, 
atkāpjoties no 58. pantā paredzētās 
procedūras, tā var nekavējoties pieņem 
pagaidu pasākumu, norādot konkrētu tā 
piemērošanas termiņu. Uzraudzības iestāde 
nekavējoties paziņo šo pasākumu un tā 
pilnīgu pamatojumu Eiropas Datu 
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aizsardzības kolēģijai un Komisijai. aizsardzības kolēģijai, Komisijai un 
attiecīgajam pārzinim vai apstrādātājam.

Or. en

Pamatojums

No ITRE atzinuma.

Grozījums Nr. 2714
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
61. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja uzraudzības iestāde ir pieņēmusi 
pasākumu saskaņā ar 1. punktu un uzskata, 
ka ir steidzami jāpieņem galīgais 
pasākums, tā var lūgt steidzamu Eiropas 
Datu aizsardzības kolēģijas atzinumu, 
pamatojot šāda atzinuma nepieciešamību, 
ietverot galīgā pasākuma steidzamības 
iemeslus.

2. Ja uzraudzības iestāde ir pieņēmusi 
pasākumu saskaņā ar 1. punktu, tā lūdz
steidzamu Eiropas Datu aizsardzības 
kolēģijas atzinumu, pamatojot lūguma
nepieciešamību, ietverot galīgā pasākuma 
steidzamības iemeslus.

Or. en

Grozījums Nr. 2715
Axel Voss

Regulas priekšlikums
61. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja uzraudzības iestāde ir pieņēmusi 
pasākumu saskaņā ar 1. punktu un uzskata, 
ka ir steidzami jāpieņem galīgais 
pasākums, tā var lūgt steidzamu Eiropas 
Datu aizsardzības kolēģijas atzinumu, 
pamatojot šāda atzinuma nepieciešamību, 
ietverot galīgā pasākuma steidzamības 
iemeslus.

2. Ja uzraudzības iestāde ir pieņēmusi 
pasākumu saskaņā ar 1. punktu, tā lūdz
steidzamu Eiropas Datu aizsardzības 
kolēģijas atzinumu, pamatojot lūguma
nepieciešamību, ietverot galīgā pasākuma 
steidzamības iemeslus.
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Or. en

Pamatojums

No ITRE atzinuma.

Grozījums Nr. 2716
Dimitrios Droutsas

Regulas priekšlikums
61.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

61.a pants
Komisijas iejaukšanās

1. Desmit nedēļu laikā, kopš jautājums ir 
ierosināts saskaņā ar 58. pantu, vai 
vēlākais sešu nedēļu laikā 61. pantā 
minētajā gadījumā Komisija, lai 
nodrošinātu pareizu un konsekventu šīs 
regulas piemērošanu, var pieņemt 
motivētu ieteikumu saistībā ar jautājumu, 
kas ierosināts saskaņā ar 58. vai 
61. pantu.
2. Ja Komisija ir pieņēmusi motivētu 
ieteikumu saskaņā ar 1. punktu, attiecīgā 
uzraudzības iestāde vislielākajā mērā ņem 
vērā Komisijas ieteikumu un informē 
Komisiju un Eiropas Datu aizsardzības 
kolēģiju, vai tā plāno paturēt spēkā vai 
grozīt pasākuma projektu.
3. Ja attiecīgā uzraudzības iestāde nolemj 
neievērot Komisijas atzinumu, tā viena 
mēneša laikā informē Komisiju un 
Eiropas Datu aizsardzības kolēģiju un 
sniedz motivētu pamatojumu. Šim 
motivētajam pamatojumam ir jābūt 
publiski pieejamam.
Uzraudzības iestāde var jebkurā 
procedūras posmā atsaukt pasākuma 
projektu.

Or. en
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Grozījums Nr. 2717
Alexander Alvaro

Regulas priekšlikums
62. panta virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īstenošanas akti Deleģētie akti

Or. en

Pamatojums

Horizontāls grozījums, kas paredz visus īstenošanas aktus aizstāt ar deleģētajiem aktiem, lai 
Eiropas Parlaments būtu pilntiesīgs piedalīties lēmumu pieņemšanas procesā.

Grozījums Nr. 2718
Alexander Alvaro

Regulas priekšlikums
62. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija var pieņemt īstenošanas aktus: 1. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
86. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai:

Or. en

Pamatojums

Horizontāls grozījums, kas paredz visus īstenošanas aktus aizstāt ar deleģētajiem aktiem, lai 
Eiropas Parlaments būtu pilntiesīgs piedalīties lēmumu pieņemšanas procesā.

Grozījums Nr. 2719
Dimitrios Droutsas

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

1. Komisija var pieņemt īstenošanas aktus: 1. Komisija var pēc atzinuma 
pieprasīšanas Eiropas Datu aizsardzības 
kolēģijai pieņemt īstenošanas aktus:

Or. en

Grozījums Nr. 2720
Dimitrios Droutsas

Regulas priekšlikums
62. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) lemjot par šīs regulas pareizu 
piemērošanu saskaņā ar tās mērķiem un 
prasībām saistībā ar jautājumiem, ko tai 
paziņojušas uzraudzības iestādes saskaņā
ar 58. vai 61. pantu, saistībā ar 
jautājumu par ko ir pieņemts pamatots 
lēmums saskaņā ar 60. panta 1. punktu 
vai saistībā ar jautājumu par kuru 
uzraudzības iestāde neiesniedz pasākuma 
projektu un šī uzraudzības iestāde ir 
norādījusi, ka negrasās ievērot Komisijas 
atzinumu, kas pieņemts saskaņā ar 
59. pantu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 2721
Axel Voss

Regulas priekšlikums
62. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) lemjot par šīs regulas pareizu 
piemērošanu saskaņā ar tās mērķiem un 
prasībām saistībā ar jautājumiem, ko tai 

svītrots
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paziņojušas uzraudzības iestādes saskaņā 
ar 58. vai 61. pantu, saistībā ar 
jautājumu par ko ir pieņemts pamatots 
lēmums saskaņā ar 60. panta 1. punktu 
vai saistībā ar jautājumu par kuru 
uzraudzības iestāde neiesniedz pasākuma 
projektu un šī uzraudzības iestāde ir 
norādījusi, ka negrasās ievērot Komisijas 
atzinumu, kas pieņemts saskaņā ar 
59. pantu;

Or. en

Pamatojums

No ITRE atzinuma.

Grozījums Nr. 2722
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Regulas priekšlikums
62. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) lemjot par šīs regulas pareizu 
piemērošanu saskaņā ar tās mērķiem un 
prasībām saistībā ar jautājumiem, ko tai 
paziņojušas uzraudzības iestādes saskaņā 
ar 58. vai 61. pantu, saistībā ar 
jautājumu par ko ir pieņemts pamatots 
lēmums saskaņā ar 60. panta 1. punktu 
vai saistībā ar jautājumu par kuru 
uzraudzības iestāde neiesniedz pasākuma 
projektu un šī uzraudzības iestāde ir 
norādījusi, ka negrasās ievērot Komisijas 
atzinumu, kas pieņemts saskaņā ar 
59. pantu;

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 2723
Dimitrios Droutsas
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Regulas priekšlikums
62. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) lemjot 59. panta 1. punkta norādītajā 
termiņā par to, vai tā pasludina tipveida 
līguma noteikumus, kas minēti 58. panta 
2. punkta d) apakšpunktā, par vispārēji 
piemērojamiem;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 2724
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Regulas priekšlikums
62. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) lemjot 59. panta 1. punkta norādītajā 
termiņā par to, vai tā pasludina tipveida 
līguma noteikumus, kas minēti 58. panta 
2. punkta d) apakšpunktā, par vispārēji 
piemērojamiem;

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 2725
Dimitrios Droutsas

Regulas priekšlikums
62. pants – 1. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) nosakot šajā iedaļā minētā 
konsekvences mehānisma piemērošanas 
formātu un procedūras;

svītrots

Or. en



PE506.170v02-00 60/179 AM\929533LV.doc

LV

Grozījums Nr. 2726
Alexander Alvaro

Regulas priekšlikums
62. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Horizontāls grozījums, kas paredz visus īstenošanas aktus aizstāt ar deleģētajiem aktiem, lai 
Eiropas Parlaments būtu pilntiesīgs piedalīties lēmumu pieņemšanas procesā.

Grozījums Nr. 2727
Alexander Alvaro

Regulas priekšlikums
62. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pienācīgi pamatotu, ar datu subjektu 
interesēm saistītu nenovēršami steidzamu 
iemeslu dēļ Komisija 1. punkta 
a) apakšpunktā minētajos gadījumos 
pieņem nekavējoties piemērojamus 
īstenošanas aktus saskaņā ar procedūru, 
kas minēta 87. panta 3. punktā. Šie akti ir 
spēkā uz termiņu, kas nepārsniedz 12 
mēnešus.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 2728
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

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

2. Pienācīgi pamatotu, ar datu subjektu 
interesēm saistītu nenovēršami steidzamu 
iemeslu dēļ Komisija 1. punkta 
a) apakšpunktā minētajos gadījumos 
pieņem nekavējoties piemērojamus 
īstenošanas aktus saskaņā ar procedūru, 
kas minēta 87. panta 3. punktā. Šie akti ir 
spēkā uz termiņu, kas nepārsniedz 12 
mēnešus.

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 2729
Dimitrios Droutsas

Regulas priekšlikums
62. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pienācīgi pamatotu, ar datu subjektu 
interesēm saistītu nenovēršami steidzamu 
iemeslu dēļ Komisija 1. punkta 
a) apakšpunktā minētajos gadījumos 
pieņem nekavējoties piemērojamus 
īstenošanas aktus saskaņā ar procedūru, 
kas minēta 87. panta 3. punktā. Šie akti ir 
spēkā uz termiņu, kas nepārsniedz 12 
mēnešus.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 2730
Timothy Kirkhope
ECR grupas vārdā

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

1. Šīs regulas nolūkos izpildāmu vienas 
dalībvalsts uzraudzības iestādes 
pasākumu izpilda visās attiecīgajās 
dalībvalstīs.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 2731
Timothy Kirkhope
ECR grupas vārdā

Regulas priekšlikums
63. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja uzraudzības iestāde, pārkāpjot 
58. panta 1. līdz 5. punktu, neiesniedz 
pasākuma projektu izskatīšanai
konsekvences mehānismā, uzraudzības 
iestādes pasākums juridiski nav spēkā un 
nav izpildāms.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 2732
Alexander Alvaro

Regulas priekšlikums
63.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

63.a pants
Pārsūdzēšanas procedūras

Neskarot dalībvalstu un Savienības tiesu 
sistēmu kompetenci, Eiropas Datu 
aizsardzības kolēģija var pieņemt 
saistošus atzinumus, ja:



AM\929533LV.doc 63/179 PE506.170v02-00

LV

a) datu subjekts vai datu pārzinis 
iesniedzis sūdzību sakarā ar šīs regulas 
neatbilstīgu piemērošanu dalībvalstīs, kā 
arī
b) nedarbojas šīs regulas 58. līdz 
63. pantā aprakstītais konsekvences 
mehānisms, lai nodrošinātu, ka Eiropas 
Datu aizsardzības kolēģijas locekļi ar 
vienkāršu balsu vairākumu vienojas par 
pasākumu. Pirms šāda atzinuma 
pieņemšanas Eiropas datu aizsardzības 
kolēģija ņem vērā jebkādu attiecīgo datu 
aizsardzības iestādes sniegto informāciju, 
tostarp iesaistīto pušu viedokli.

Or. en

Pamatojums

Pārsūdzēšanas procedūra ir vajadzīga šīs regulas neatbilstīgas piemērošanas gadījumā 
dalībvalstīs un tad, ja nedarbojas konsekvences mehānisms.

Grozījums Nr. 2733
Timothy Kirkhope
ECR grupas vārdā

Regulas priekšlikums
65. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Neskarot Komisijas pieprasījumus, kas 
minēti 66. panta 1. punkta b) apakšpunktā 
un 2. punktā, Eiropas Datu aizsardzības 
kolēģija, pildot savus uzdevumus, ne no 
viena nelūdz un nepieņem norādījumus.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 2734
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
66. pants – 1. punkts – ievaddaļa



PE506.170v02-00 64/179 AM\929533LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Eiropas Datu aizsardzības kolēģija 
nodrošina konsekventu šīs regulas 
piemērošanu. Šajā sakarā Eiropas Datu 
aizsardzības kolēģija pēc savas iniciatīvas
vai pēc Komisijas pieprasījuma jo īpaši:

1. Eiropas Datu aizsardzības kolēģija 
nodrošina konsekventu šīs regulas 
piemērošanu. Šajā saistībā Eiropas Datu 
aizsardzības kolēģija pēc savas iniciatīvas,
pēc Komisijas vai citu ieinteresēto 
personu pieprasījuma jo īpaši:

Or. en

Grozījums Nr. 2735
Frank Engel

Regulas priekšlikums
66. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Eiropas Datu aizsardzības kolēģija 
nodrošina konsekventu šīs regulas 
piemērošanu. Šajā sakarā Eiropas Datu 
aizsardzības kolēģija pēc savas iniciatīvas
vai pēc Komisijas pieprasījuma jo īpaši:

1. Eiropas Datu aizsardzības kolēģija 
nodrošina konsekventu šīs regulas 
piemērošanu. Šajā sakarā Eiropas Datu 
aizsardzības kolēģija pēc savas iniciatīvas,
pēc Eiropas Parlamenta, Padomes vai
Komisijas pieprasījuma, jo īpaši:

Or. en

Grozījums Nr. 2736
Dimitrios Droutsas

Regulas priekšlikums
66. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Eiropas Datu aizsardzības kolēģija 
nodrošina konsekventu šīs regulas 
piemērošanu. Šajā sakarā Eiropas Datu 
aizsardzības kolēģija pēc savas iniciatīvas 
vai pēc Komisijas pieprasījuma jo īpaši:

1. Eiropas Datu aizsardzības kolēģija 
nodrošina konsekventu šīs regulas 
piemērošanu. Šajā sakarā Eiropas Datu 
aizsardzības kolēģija pēc savas iniciatīvas 
vai pēc Eiropas Parlamenta, Padomes un
Komisijas pieprasījuma, jo īpaši:
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Or. en

Grozījums Nr. 2737
Axel Voss

Regulas priekšlikums
66. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Eiropas Datu aizsardzības kolēģija 
nodrošina konsekventu šīs regulas 
piemērošanu. Šajā sakarā Eiropas Datu 
aizsardzības kolēģija pēc savas iniciatīvas 
vai pēc Komisijas pieprasījuma jo īpaši:

1. Eiropas Datu aizsardzības kolēģija 
nodrošina konsekventu šīs regulas 
piemērošanu. Šajā saistībā Eiropas Datu 
aizsardzības kolēģija pēc savas iniciatīvas 
vai pēc Komisijas vai citu ieinteresēto 
personu pieprasījuma jo īpaši:

Or. en

Pamatojums

No ITRE atzinuma.

Grozījums Nr. 2738
Dimitrios Droutsas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) sniedz padomus Komisijai par visiem 
jautājumiem, kas attiecas uz personas datu 
aizsardzību Savienībā, tai skaitā par visiem 
šīs regulas grozījumiem, kas tiek ierosināti;

a) sniedz padomus Eiropas institūcijām
par visiem jautājumiem, kas attiecas uz 
personas datu aizsardzību Savienībā, tai 
skaitā par visiem šīs regulas grozījumiem, 
kas tiek ierosināti;

Or. en

Grozījums Nr. 2739
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Regulas priekšlikums
66. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pēc pašas kolēģijas vai viena no tās 
locekļu iniciatīvas vai pēc Komisijas
pieprasījuma pārbauda jautājumus, kas 
attiecas uz šīs regulas piemērošanu un 
izdod vadlīnijas, ieteikumus un 
norādījumus par paraugpraksi, kas adresēti 
uzraudzības iestādēm, lai veicinātu šo 
noteikumu konsekventu piemērošanu;

b) pēc pašas kolēģijas iniciatīvas vai viena 
no tās locekļu, Komisijas vai citu 
ieinteresēto personu pieprasījuma 
pārbauda jautājumus, kas attiecas uz šīs 
regulas piemērošanu un izdod vadlīnijas, 
ieteikumus un norādījumus par 
paraugpraksi, kas adresēti uzraudzības 
iestādēm, lai veicinātu šo noteikumu 
konsekventu piemērošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 2740
Dimitrios Droutsas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pēc pašas kolēģijas vai viena no tās 
locekļu iniciatīvas vai pēc Komisijas 
pieprasījuma pārbauda jautājumus, kas 
attiecas uz šīs regulas piemērošanu un 
izdod vadlīnijas, ieteikumus un 
norādījumus par paraugpraksi, kas adresēti 
uzraudzības iestādēm, lai veicinātu šo 
noteikumu konsekventu piemērošanu;

b) pēc pašas kolēģijas vai viena no tās 
locekļu iniciatīvas vai pēc Eiropas 
Parlamenta, Padomes vai Komisijas 
pieprasījuma pārbauda jautājumus, kas 
attiecas uz šīs regulas piemērošanu un 
izdod vadlīnijas, ieteikumus un 
norādījumus par paraugpraksi, kas adresēti 
uzraudzības iestādēm, lai veicinātu šo 
noteikumu konsekventu piemērošanu, 
tostarp par izpildes pilnvaru izmantošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 2741
Axel Voss

Regulas priekšlikums
66. pants – 1. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pēc pašas kolēģijas vai viena no tās 
locekļu iniciatīvas vai pēc Komisijas
pieprasījuma pārbauda jautājumus, kas 
attiecas uz šīs regulas piemērošanu un 
izdod vadlīnijas, ieteikumus un 
norādījumus par paraugpraksi, kas adresēti 
uzraudzības iestādēm, lai veicinātu šo 
noteikumu konsekventu piemērošanu;

b) pēc pašas kolēģijas iniciatīvas vai viena 
no tās locekļu, Komisijas vai citu 
ieinteresēto personu pieprasījuma 
pārbauda jautājumus, kas attiecas uz šīs 
regulas piemērošanu un izdod vadlīnijas, 
ieteikumus un norādījumus par 
paraugpraksi, kas adresēti uzraudzības 
iestādēm, lai veicinātu šo noteikumu 
konsekventu piemērošanu;

Or. en

Pamatojums

No ITRE atzinuma.

Grozījums Nr. 2742
Alexander Alvaro

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) izdod atzinumus par uzraudzību iestāžu 
lēmumu projektiem saskaņā ar 
konsekvences mehānismu, kas minēts 
57. pantā;

d) izdod atzinumus par uzraudzību iestāžu 
lēmumu projektiem saskaņā ar 
konsekvences mehānismu, kas minēts 57. 
un 63.a pantā;

Or. en

Grozījums Nr. 2743
Dimitrios Droutsas

Regulas priekšlikums
66. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) sniedz atzinumu, ar ko iestādi nosaka 
par vadošo iestādi saskaņā ar 54.a panta 
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3. punktu;

Or. en

Grozījums Nr. 2744
Dimitrios Droutsas

Regulas priekšlikums
66. pants – 1. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) sniedz atzinumu Komisijai, tai 
sagatavojot deleģētus aktus un 
īstenošanas aktus atbilstoši šai regulai;

Or. en

Grozījums Nr. 2745
Louis Michel

Regulas priekšlikums
66. pants – 1. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) pārbauda saskaņā ar 38. panta 
3. punktu iesniegtos profesionālās ētikas 
kodeksus un to grozījumus vai 
papildinājumus;

Or. en

Grozījums Nr. 2746
Sophia in 't Veld

Regulas priekšlikums
66. pants – 1. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) pēc uzraudzības iestādes pieprasījuma 
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sniedz palīdzību vai tiesājas uzraudzības 
iestādes vārdā, ja uzraudzības iestādei 
nepietiek līdzekļu, lai efektīvi izskatītu 
lietu tiesā;

Or. en

Pamatojums

Tas ir īpaši svarīgi saistībā ar lietām pret uzņēmumiem, kuriem var noteikt lielu naudas sodu, 
un tad, ja DAI juridiskās spējas pilnībā neatbilst attiecīgā uzņēmuma juridiskajām spējām.

Grozījums Nr. 2747
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Regulas priekšlikums
66. pants – 1. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) ierosina Eiropas sertifikācijas 
politikas pamatus un veic to uzraudzību 
un novērtējumu, iesniedzot rezultātus 
Komisijai;

Or. es

Grozījums Nr. 2748
Carmen Romero López

Regulas priekšlikums
66. pants – 1. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) izstrādā vienotas procedūras, lai 
saņemtu un izmeklētu informāciju, kas 
attiecas uz sūdzībām par personas datu 
nelikumīgu apstrādi, kā arī lai aizsargātu 
ziņotājus no pretdarbībām un nodrošinātu 
informācijas avotu konfidencialitāti 
gadījumos, kad uz ziņotājiem var tikt 
attiecināti trešo valstu likumi, kas aizliedz 
atklāt nelikumīgu personas datu apstrādi;
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Or. es

Pamatojums

Ierosina noteikt kopīgas procedūras, lai izskatītu ziņotāju sūdzības un nodrošinātu 
pasākumus, kas aizsargā ziņotājus no iespējamām pretdarbībām un nodrošina to identitāti, 
kad tas nepieciešams.

Grozījums Nr. 2749
Dimitrios Droutsas

Regulas priekšlikums
66. pants – 1. punkts – gb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

gb) sniedz atzinumu par Savienības līmenī 
izstrādātiem profesionālās ētikas 
kodeksiem;

Or. en

Grozījums Nr. 2750
Sophia in 't Veld

Regulas priekšlikums
66. pants – 1. punkts – gb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

gb) Eiropas Datu aizsardzības kolēģija 
strādā pārredzami un, gatavojot 
precizējumus, atzinumus, pamatnostādnes 
vai citus dokumentus saistībā ar šo 
regulu, vajadzības gadījumā apspriežas ar 
ieinteresētajām personām;

Or. en

Grozījums Nr. 2751
Dimitrios Droutsas
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Regulas priekšlikums
66. pants – 1. punkts – gc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

gc) sadarbībā ar uzraudzības iestādēm 
nosaka konkrētu samaksu par 
standartizēta datu aizsardzības 
marķējuma, „Eiropas datu aizsardzības 
zīmoga”, piešķiršanu;

Or. en

Grozījums Nr. 2752
Judith Sargentini

Regulas priekšlikums
66. pants – 1. punkts – gd apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

gd) izveido vienotas procedūras 
informācijas saņemšanai un izmeklēšanai 
saistībā ar aizdomām par nelikumīgu datu 
apstrādi, informētāju aizsardzībai pret 
atriebību un konfidencialitātes un 
saņemtās informācijas avota aizsardzības 
nodrošināšanai; tā kā informētājus var 
saukt pie atbildības atbilstoši trešo valstu 
likumiem, saskaņā ar kuriem var būt 
aizliegts izpaust informāciju par 
nelikumīgu datu apstrādi;

Or. en

Pamatojums

Ir noteikts Datu aizsardzības kolēģijai aizsargāt uzraudzības iestāžu ziņotājus par slepenām, 
nelikumīgām datu apstrādes darbībām, jo īpaši saistībā ar trešo valstu likumiem, kas ļauj 
izpaust informāciju par tādiem datiem, kurus ES nedrīkst izpaust. Ļoti nopietnos gadījumos 
var iesaistīt daudzas DAI, un tādā gadījumā darbības ir jāsaskaņo kolēģijas līmenī.

Grozījums Nr. 2753
Dimitrios Droutsas
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Regulas priekšlikums
66. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja Komisija lūdz Eiropas Datu 
aizsardzības kolēģijas padomu, tā var 
noteikt termiņu, kādā Eiropas Datu 
aizsardzības kolēģijai šāds padoms ir 
jāsniedz, ņemot vērā jautājuma 
steidzamību.

2. Ja Eiropas Parlaments, Padome vai
Komisija lūdz Eiropas Datu aizsardzības 
kolēģijas padomu, tā var noteikt termiņu, 
kādā Eiropas Datu aizsardzības kolēģijai 
šāds padoms ir jāsniedz, ņemot vērā 
jautājuma steidzamību.

Or. en

Grozījums Nr. 2754
Alexander Alvaro

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Attiecīgā gadījumā Eiropas Datu 
aizsardzības kolēģija, veicot savus 
uzdevumus, kā norādīts šajā pantā, 
apspriežas ar ieinteresētajām personām 
un dod tām iespēju sniegt piezīmes 
saprātīgā termiņā. Eiropas Datu 
aizsardzības kolēģija, neskarot 72. panta 
noteikumus, dara publiski pieejamus 
apspriežu procedūras rezultātus.

Or. en

Grozījums Nr. 2755
Frank Engel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Attiecīgā gadījumā Eiropas Datu 



AM\929533LV.doc 73/179 PE506.170v02-00

LV

aizsardzības kolēģija, veicot savus 
uzdevumus, kā norādīts šajā pantā, 
apspriežas ar ieinteresētajām personām 
un dod tām iespēju sniegt piezīmes 
saprātīgā termiņā. Eiropas Datu 
aizsardzības kolēģija, neskarot 72. panta 
noteikumus, dara publiski pieejamus 
apspriežu procedūras rezultātus.

Or. en

Grozījums Nr. 2756
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Attiecīgā gadījumā Eiropas Datu 
aizsardzības kolēģija, veicot savus 
uzdevumus, kā norādīts šajā pantā, 
apspriežas ar ieinteresētajām personām 
un dod tām iespēju sniegt piezīmes 
saprātīgā termiņā. Eiropas Datu 
aizsardzības kolēģija, neskarot 72. panta 
noteikumus, dara publiski pieejamus 
apspriežu procedūras rezultātus.

Or. en

Grozījums Nr. 2757
Axel Voss

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Attiecīgā gadījumā Eiropas Datu 
aizsardzības kolēģija, veicot savus 
uzdevumus, kā norādīts 66. pantā, 
apspriežas ar ieinteresētajām personām 
un dod tām iespēju sniegt piezīmes 
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saprātīgā termiņā. Eiropas Datu 
aizsardzības kolēģija, neskarot 72. panta 
noteikumus, dara publiski pieejamus 
apspriežu procedūras rezultātus.

Or. en

Pamatojums

No ITRE atzinuma.

Grozījums Nr. 2758
Dimitrios Droutsas

Regulas priekšlikums
68. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Eiropas Datu aizsardzības kolēģija 
pieņem lēmumus ar vienkāršu kolēģijas 
locekļu balsu vairākumu.

1. Eiropas Datu aizsardzības kolēģija 
pieņem lēmumus ar vienkāršu kolēģijas 
locekļu balsu vairākumu, izņemot 
gadījumus, kad tās reglamentā ir noteikts 
citādi.

Or. en

Grozījums Nr. 2759
Carmen Romero López

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Eiropas Datu uzraudzības kolēģijas 
balsošanā katras dalībvalsts uzraudzības 
iestādes pārstāvim ir tik balsis, cik viņa 
dalībvalstij Eiropas Savienības Padomē.

Or. es
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Grozījums Nr. 2760
Csaba Sógor

Regulas priekšlikums
69. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Eiropas Datu aizsardzības kolēģija ievēl 
priekšsēdētāju un divus priekšsēdētāja 
vietniekus no savu locekļu vidus. Viens 
priekšsēdētāja vietnieks ir Eiropas Datu 
aizsardzības uzraudzītājs, ja vien viņš nav 
ievēlēts par priekšsēdētāju.

1. Eiropas Datu aizsardzības kolēģija ievēl 
priekšsēdētāju un divus priekšsēdētāja 
vietniekus no savu locekļu vidus.

Or. hu

Grozījums Nr. 2761
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Regulas priekšlikums
69. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Eiropas Datu aizsardzības kolēģija ievēl 
priekšsēdētāju un divus priekšsēdētāja 
vietniekus no savu locekļu vidus. Viens 
priekšsēdētāja vietnieks ir Eiropas Datu 
aizsardzības uzraudzītājs, ja vien viņš nav 
ievēlēts par priekšsēdētāju.

1. Eiropas Datu aizsardzības kolēģija ievēl 
priekšsēdētāju un divus priekšsēdētāja 
vietniekus no savu locekļu vidus.

Or. es

Grozījums Nr. 2762
Carmen Romero López

Regulas priekšlikums
69. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Eiropas Datu aizsardzības kolēģija ievēl 
priekšsēdētāju un divus priekšsēdētāja 

1. Eiropas Datu aizsardzības kolēģija ievēl 
priekšsēdētāju un divus priekšsēdētāja 
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vietniekus no savu locekļu vidus. Viens 
priekšsēdētāja vietnieks ir Eiropas Datu 
aizsardzības uzraudzītājs, ja vien viņš nav 
ievēlēts par priekšsēdētāju.

vietniekus no savu locekļu vidus.

Or. es

Grozījums Nr. 2763
Axel Voss

Regulas priekšlikums
69. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Priekšsēdētāja un priekšsēdētāja 
vietnieku pilnvaru termiņš ir pieci gadi, un 
viņus var ievēlēt amatā atkāroti.

2. Priekšsēdētāja un priekšsēdētāja 
vietnieku pilnvaru termiņš ir pieci gadi, un 
viņus var ievēlēt amatā atkāroti. Viņus var 
atsaukt ar Eiropas Parlamenta lēmumu, 
kas pieņemts ar divu trešdaļu nodoto 
balsu vairākumu un tā deputātu 
vairākuma lēmumu.

Or. en

Pamatojums

No ITRE atzinuma.

Grozījums Nr. 2764
Monika Hohlmeier

Regulas priekšlikums
70.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

70.a pants
Eksperti vai ekspertu grupa

1. Eiropas Datu aizsardzības kolēģija 
izveido ieinteresēto personu struktūru, 
kurā ietilpst eksperti no attiecīgajām 
ieinteresēto personu grupām. 
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Priekšsēdētājs var ieteikt ieinteresētās 
personas. Iesakot ieinteresētās personas, 
Priekšsēdētājs ņem vērā datu subjektu 
asociācijas, patērētāju grupas un privātā 
un akadēmiskā sektora ekspertus.
2. Kolēģija lemj par ekspertu grupas 
sastāvu un tikšanās biežumu. Šos 
lēmumus pieņem saskaņā ar kolēģijas 
iekšējiem noteikumiem. Šos noteikumus 
publicē.
3. Kolēģijas priekšsēdētājs ir arī ekspertu 
grupas priekšsēdētājs.
4. Kolēģijas locekļi nevar būt ekspertu 
grupas locekļi. Ekspertu grupas locekļi 
mainās vienu reizi likumdevēja termiņa 
laikā un vismaz reizi 3 gados. Ekspertu 
grupas sanāksmēs aicina piedalīties un 
iesaistīties arī Eiropas Parlamenta un 
Komisijas pārstāvi.
5. Kolēģija apspriežas ar ekspertiem par 
tās darbībām.

Or. de

Grozījums Nr. 2765
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Regulas priekšlikums
71. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Eiropas Datu aizsardzības kolēģijai ir 
sekretariāts. Sekretariātu nodrošina 
Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs.

1. Eiropas Datu aizsardzības kolēģijai ir 
sekretariāts. Komisija nodrošina Padomi ar 
sekretariāta darbībai nepieciešamajiem 
līdzekļiem.

Or. es

Grozījums Nr. 2766
Carmen Romero López
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Regulas priekšlikums
71. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Eiropas Datu aizsardzības kolēģijai ir 
sekretariāts. Sekretariātu nodrošina 
Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs.

1. Eiropas Datu aizsardzības kolēģijai ir 
sekretariāts. Padomes Ģenerālsekretariāts 
nodrošina sekretariātu, piešķirot 
cilvēkresursus un materiālos līdzekļus, 
kas garantē efektīvu un neatkarīgu 
pienākumu izpildi priekšsēdētāja vadībā.

Or. es

Grozījums Nr. 2767
Monika Hohlmeier

Regulas priekšlikums
71. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) saziņu starp Eiropas Datu aizsardzības 
kolēģijas locekļiem, priekšsēdētāju un 
Komisiju un saziņu ar citām institūcijām 
un sabiedrību;

b) saziņu starp Eiropas Datu aizsardzības 
kolēģijas locekļiem, ekspertiem vai 
ekspertu grupu, ar ko apspriežas kolēģija,
priekšsēdētāju un Komisiju un saziņu ar 
citām institūcijām un sabiedrību;

Or. de

Grozījums Nr. 2768
Monika Hohlmeier

Regulas priekšlikums
71. pants – 3. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas 
sanāksmju sagatavošanu un pēcdarbiem;

e) Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas un 
iesaistīto ekspertu vai ekspertu grupas
sanāksmju sagatavošanu un pēcdarbiem;

Or. de
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Grozījums Nr. 2769
Monika Hohlmeier

Regulas priekšlikums
71. pants – 3. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas 
pieņemto atzinumu un citu dokumentu 
sagatavošanu, projekta izstrādi un 
publicēšanu.

f) Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas 
pieņemto atzinumu un citu dokumentu, kā 
arī iesaistīto ekspertu vai ekspertu grupu 
dokumentu sagatavošanu, projekta izstrādi 
un publicēšanu.

Or. de

Grozījums Nr. 2770
Carmen Romero López

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Komisija divu gadu laikā no šīs 
regulas spēkā stāšanās datuma iesniedz 
regulas priekšlikumu neatkarīgas 
aģentūras izveidei, kas nodrošinātu šo 
sekretariātu, un kam būtu cilvēkresursi 
un materiālie līdzekļi, lai nodrošinātu 
efektīvu un neatkarīgu pienākumu izpildi 
priekšsēdētāja vadībā.

Or. es

Grozījums Nr. 2771
Sophia in 't Veld

Regulas priekšlikums
71.a pants (jauns)



PE506.170v02-00 80/179 AM\929533LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

71.a pants
Juridiskais dienests

1. Eiropas Datu aizsardzības kolēģijai ir 
juridiskais dienests. Juridisko dienestu 
nodrošina Eiropas Datu aizsardzības 
uzraudzītājs.
2. Juridiskais dienests priekšsēdētāja 
vadībā sniedz juridisko palīdzību 
uzraudzības iestādēm un Eiropas Datu 
aizsardzības kolēģijai.
3. Juridiskais dienests jo īpaši ir atbildīgs 
par:
a) palīdzības sniegšanu uzraudzības 
iestādēm saistībā ar tiesvedību pēc 
uzraudzības iestādes pieprasījuma;
b) tiesāšanos uzraudzības iestādes vārdā, 
ja uzraudzības iestādei nepietiek līdzekļu, 
lai efektīvi izskatītu lietu tiesā, pēc 
uzraudzības iestādes pieprasījuma vai, ar 
uzraudzības iestādes piekrišanu, pēc 
Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas vai 
Komisijas pieprasījuma;
c) apmaiņu ar juridiskām zināšanām un 
pieredzi starp uzraudzības iestādēm;
d) juridisko konfliktu ar trešām valstīm 
noskaidrošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 2772
Timothy Kirkhope
ECR grupas vārdā

Regulas priekšlikums
72. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas 1. Vajadzības gadījumā Eiropas Datu 
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apspriedes ir konfidenciālas. aizsardzības kolēģijas apspriedes ir 
konfidenciālas, ievērojot augstākos 
iespējamos pārredzamības un atvērtības 
standartus attiecībā uz tās pamatdarbību.

Or. en

Grozījums Nr. 2773
Timothy Kirkhope
ECR grupas vārdā

Regulas priekšlikums
72. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dokumenti, ko izsniedz Eiropas Datu 
aizsardzības kolēģijas locekļiem, 
ekspertiem un trešo pušu pārstāvjiem ir 
konfidenciāli, izņemot, ja piekļuvi šiem 
dokumentiem sniedz saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 1049/2001 vai Eiropas 
Datu aizsardzības kolēģija tos citādi 
publicē.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 2774
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Regulas priekšlikums
73. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neskarot citus administratīvus vai 
tiesiskus aizsardzības līdzekļus, katram 
datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību 
uzraudzības iestādei jebkurā dalībvalstī, ja 
tas uzskata, ka viņa personas datu apstrāde 
neatbilst šai regulai.

1. Neskarot citus administratīvus vai 
tiesiskus aizsardzības līdzekļus, katram 
datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību 
uzraudzības iestādei dalībvalstī, kurā ir tā 
dzīvesvieta, ja tas uzskata, ka viņa personas 
datu apstrāde neatbilst šai regulai vai ka 
regulas atzītās viņa tiesības nav pienācīgi 
apmierinātas.
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Or. es

Grozījums Nr. 2775
Carmen Romero López

Regulas priekšlikums
73. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neskarot citus administratīvus vai 
tiesiskus aizsardzības līdzekļus, katram 
datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību 
uzraudzības iestādei jebkurā dalībvalstī, ja 
tas uzskata, ka viņa personas datu apstrāde 
neatbilst šai regulai.

1. Neskarot citus administratīvus vai 
tiesiskus aizsardzības līdzekļus, katram 
datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību 
uzraudzības iestādei dalībvalstī, kurā ir tā 
dzīvesvieta, ja tas uzskata, ka viņa personas 
datu apstrāde neatbilst šai regulai.

Or. es

Pamatojums

Ierosina izveidot pārraudzības iestāžu lēmumu pieņemšanas mehānismu par visiem 
jautājumiem, kas izriet no dalībvalsts pilsoņu sūdzībām. Ja nepieciešams, izmanto kādas 
vadošās iestādes koordinētu rīcību, un nesaskaņas risina Eiropas Datu uzraudzības kolēģijā. 
Tas veicinās to, ka sistēma sāk praktiski darboties, saņemot datu subjekta sūdzību.

Grozījums Nr. 2776
Timothy Kirkhope
ECR grupas vārdā

Regulas priekšlikums
73. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neskarot citus administratīvus vai 
tiesiskus aizsardzības līdzekļus, katram 
datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību 
uzraudzības iestādei jebkurā dalībvalstī, ja 
tas uzskata, ka viņa personas datu apstrāde 
neatbilst šai regulai.

1. Neskarot citus administratīvus vai 
tiesiskus aizsardzības līdzekļus, katram 
datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību 
uzraudzības iestādei savā dalībvalstī vai 
uzraudzības iestādei tajā dalībvalstī, kurā 
atrodas pārzinis, un ja viņa personas datu 
apstrāde neatbilst šai regulai.

Or. en
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Grozījums Nr. 2777
Wim van de Camp

Regulas priekšlikums
73. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Jebkurai struktūrai, organizācijai vai 
asociācijai, kuras mērķis ir aizsargāt datu 
subjektu tiesības un intereses saistībā ar 
to datu aizsardzību un kura ir atbilstoši 
izveidota saskaņā ar dalībvalsts tiesību 
aktiem, ir tiesības iesniegt sūdzību 
jebkuras dalībvalsts uzraudzības iestādē 
viena vai vairāku datu subjektu vārdā, ja 
tā uzskata, ka datu subjektu tiesības, 
pamatojoties uz šo regulu, ir pārkāptas 
personas datu apstrādes rezultātā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 2778
Louis Michel

Regulas priekšlikums
73. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Jebkurai struktūrai, organizācijai vai 
asociācijai, kuras mērķis ir aizsargāt datu 
subjektu tiesības un intereses saistībā ar 
to datu aizsardzību un kura ir atbilstoši 
izveidota saskaņā ar dalībvalsts tiesību 
aktiem, ir tiesības iesniegt sūdzību 
jebkuras dalībvalsts uzraudzības iestādē 
viena vai vairāku datu subjektu vārdā, ja 
tā uzskata, ka datu subjektu tiesības, 
pamatojoties uz šo regulu, ir pārkāptas 
personas datu apstrādes rezultātā.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 2779
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate Sommer, Lara Comi, Monika 
Hohlmeier, Hubert Pirker, Georgios Papanikolaou, Salvatore Iacolino

Regulas priekšlikums
73. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Jebkurai struktūrai, organizācijai vai 
asociācijai, kuras mērķis ir aizsargāt datu 
subjektu tiesības un intereses saistībā ar 
to datu aizsardzību un kura ir atbilstoši 
izveidota saskaņā ar dalībvalsts tiesību 
aktiem, ir tiesības iesniegt sūdzību 
jebkuras dalībvalsts uzraudzības iestādē 
viena vai vairāku datu subjektu vārdā, ja 
tā uzskata, ka datu subjektu tiesības, 
pamatojoties uz šo regulu, ir pārkāptas 
personas datu apstrādes rezultātā.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Tiesības uz privātumu un datu aizsardzību ir vienas no pamattiesībām, un tām nebūtu 
jāpiemēro kolektīvie tiesiskās aizsardzības mehānismi un problemātiski juridiskie un 
ekonomiskie aspekti, kas saistīti ar kolektīvajiem tiesiskās aizsardzības mehānismiem.

Grozījums Nr. 2780
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Regulas priekšlikums
73. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Jebkurai struktūrai, organizācijai vai 
asociācijai, kuras mērķis ir aizsargāt datu 
subjektu tiesības un intereses saistībā ar to 
datu aizsardzību un kura ir atbilstoši 
izveidota saskaņā ar dalībvalsts tiesību 
aktiem, ir tiesības iesniegt sūdzību 
jebkuras dalībvalsts uzraudzības iestādē 

2. Jebkurai struktūrai, organizācijai vai 
asociācijai, kuras mērķis ir aizsargāt datu 
subjektu tiesības un intereses saistībā ar to 
datu aizsardzību un kura ir atbilstoši 
izveidota saskaņā ar dalībvalsts tiesību 
aktiem, var iesniegt sūdzību šīs dalībvalsts 
uzraudzības iestādē par iespējamiem 
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viena vai vairāku datu subjektu vārdā, ja tā 
uzskata, ka datu subjektu tiesības, 
pamatojoties uz šo regulu, ir pārkāptas 
personas datu apstrādes rezultātā.

pārkāpumiem, kā noteikts šajā regulā. 
Tāpat tā var rīkoties viena vai vairāku datu 
subjektu vārdā, kas dzīvo šajā dalībvalstī, 
īstenojot regulas piešķirtās tiesības, ja 
uzraudzības iestādei ir tam pietiekams 
pilnvarojums.

Or. es

Grozījums Nr. 2781
Timothy Kirkhope
ECR grupas vārdā

Regulas priekšlikums
73. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Jebkurai struktūrai, organizācijai vai 
asociācijai, kuras mērķis ir aizsargāt datu 
subjektu tiesības un intereses saistībā ar to 
datu aizsardzību un kura ir atbilstoši 
izveidota saskaņā ar dalībvalsts tiesību 
aktiem, ir tiesības iesniegt sūdzību jebkuras 
dalībvalsts uzraudzības iestādē viena vai 
vairāku datu subjektu vārdā, ja tā uzskata, 
ka datu subjektu tiesības, pamatojoties uz 
šo regulu, ir pārkāptas personas datu 
apstrādes rezultātā.

2. Jebkurai struktūrai, organizācijai vai 
asociācijai, kuras mērķis ir aizsargāt datu 
subjektu tiesības un intereses saistībā ar to 
datu aizsardzību un kura ir atbilstoši 
izveidota saskaņā ar dalībvalsts tiesību 
aktiem, ir tiesības iesniegt sūdzību jebkuras
dalībvalsts uzraudzības iestādē viena vai 
vairāku datu subjektu vārdā ar datu 
subjekta piekrišanu, ja datu subjektu 
tiesības, pamatojoties uz šo regulu, ir 
pārkāptas personas datu apstrādes rezultātā.

Or. en

Grozījums Nr. 2782
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Regulas priekšlikums
73. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Jebkurai struktūrai, organizācijai vai 
asociācijai, kuras mērķis ir aizsargāt datu 
subjektu tiesības un intereses saistībā ar to 
datu aizsardzību un kura ir atbilstoši 

2. Jebkurai struktūrai, organizācijai vai 
asociācijai, kuras mērķis ir aizsargāt datu 
subjektu tiesības un intereses saistībā ar to 
datu aizsardzību un kura ir atbilstoši 
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izveidota saskaņā ar dalībvalsts tiesību 
aktiem, ir tiesības iesniegt sūdzību jebkuras 
dalībvalsts uzraudzības iestādē viena vai 
vairāku datu subjektu vārdā, ja tā uzskata, 
ka datu subjektu tiesības, pamatojoties uz 
šo regulu, ir pārkāptas personas datu 
apstrādes rezultātā.

izveidota saskaņā ar dalībvalsts tiesību 
aktiem, jo īpaši darbinieku pārstāvjiem, ir 
tiesības iesniegt sūdzību jebkuras 
dalībvalsts uzraudzības iestādē viena vai 
vairāku datu subjektu vārdā, ja tā uzskata, 
ka datu subjektu tiesības, pamatojoties uz 
šo regulu, ir pārkāptas personas datu 
apstrādes rezultātā.

Or. de

Grozījums Nr. 2783
Carmen Romero López

Regulas priekšlikums
73. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Jebkurai struktūrai, organizācijai vai 
asociācijai, kuras mērķis ir aizsargāt datu 
subjektu tiesības un intereses saistībā ar to 
datu aizsardzību un kura ir atbilstoši 
izveidota saskaņā ar dalībvalsts tiesību 
aktiem, ir tiesības iesniegt sūdzību 
jebkuras dalībvalsts uzraudzības iestādē 
viena vai vairāku datu subjektu vārdā, ja tā 
uzskata, ka datu subjektu tiesības, 
pamatojoties uz šo regulu, ir pārkāptas 
personas datu apstrādes rezultātā.

2. Jebkurai struktūrai, organizācijai vai 
asociācijai, kuras mērķis ir aizsargāt datu 
subjektu tiesības un intereses saistībā ar to 
datu aizsardzību un kura ir atbilstoši 
izveidota saskaņā ar dalībvalsts tiesību 
aktiem, ir tiesības iesniegt sūdzību šīs
dalībvalsts uzraudzības iestādē viena vai 
vairāku datu subjektu vārdā, kas dzīvo šajā 
dalībvalstī, ja tā uzskata, ka datu subjektu 
tiesības, pamatojoties uz šo regulu, ir 
pārkāptas personas datu apstrādes rezultātā.

Or. es

Pamatojums

Ierosina izveidot pārraudzības iestāžu lēmumu pieņemšanas mehānismu par visiem 
jautājumiem, kas izriet no dalībvalsts pilsoņu sūdzībām. Ja nepieciešams, izmanto kādas 
vadošās iestādes koordinētu rīcību, un nesaskaņas risina Eiropas Datu uzraudzības kolēģijā. 
Tas veicinās to, ka sistēma sāk praktiski darboties, saņemot datu subjekta sūdzību.

Grozījums Nr. 2784
Anna Hedh, Marita Ulvskog



AM\929533LV.doc 87/179 PE506.170v02-00

LV

Regulas priekšlikums
73. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Jebkurai struktūrai, organizācijai vai 
asociācijai, kuras mērķis ir aizsargāt datu 
subjektu tiesības un intereses saistībā ar to 
datu aizsardzību un kura ir atbilstoši 
izveidota saskaņā ar dalībvalsts tiesību 
aktiem, ir tiesības iesniegt sūdzību jebkuras 
dalībvalsts uzraudzības iestādē viena vai 
vairāku datu subjektu vārdā, ja tā uzskata, 
ka datu subjektu tiesības, pamatojoties uz 
šo regulu, ir pārkāptas personas datu 
apstrādes rezultātā.

2. Jebkurai struktūrai, organizācijai vai 
asociācijai, kuras mērķis ir aizsargāt datu 
subjektu tiesības un intereses saistībā ar to 
datu aizsardzību un kura ir atbilstoši 
izveidota saskaņā ar dalībvalsts tiesību 
aktiem, tostarp darbinieku pārstāvjiem, ir 
tiesības iesniegt sūdzību jebkuras 
dalībvalsts uzraudzības iestādē viena vai 
vairāku datu subjektu vārdā, ja tā uzskata, 
ka datu subjektu tiesības, pamatojoties uz 
šo regulu, ir pārkāptas personas datu 
apstrādes rezultātā.

Or. en

Grozījums Nr. 2785
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Regulas priekšlikums
73. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Jebkurai struktūrai, organizācijai vai 
asociācijai, kuras mērķis ir aizsargāt datu 
subjektu tiesības un intereses saistībā ar to 
datu aizsardzību un kura ir atbilstoši 
izveidota saskaņā ar dalībvalsts tiesību 
aktiem, ir tiesības iesniegt sūdzību jebkuras 
dalībvalsts uzraudzības iestādē viena vai 
vairāku datu subjektu vārdā, ja tā uzskata, 
ka datu subjektu tiesības, pamatojoties uz 
šo regulu, ir pārkāptas personas datu 
apstrādes rezultātā.

2. Jebkurai struktūrai, organizācijai vai 
asociācijai, kura aizsargā fizisku personu
tiesības un intereses vai darbojas 
sabiedrības interesēs un kura ir atbilstoši 
izveidota saskaņā ar dalībvalsts tiesību 
aktiem, ir tiesības iesniegt sūdzību jebkuras 
dalībvalsts uzraudzības iestādē viena vai 
vairāku datu subjektu vārdā, ja tā uzskata, 
ka datu subjektu tiesības, pamatojoties uz 
šo regulu, ir pārkāptas personas datu 
apstrādes rezultātā.

Or. en

Grozījums Nr. 2786
Wim van de Camp
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Regulas priekšlikums
73. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Neatkarīgi no datu subjekta sūdzības 
2. punktā minētai struktūrai, 
organizācijai vai asociācijai ir tiesības 
iesniegt sūdzību jebkuras dalībvalsts 
uzraudzības iestādē, ja tā uzskata, ka ir 
noticis personas datu aizsardzības 
pārkāpums.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 2787
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Regulas priekšlikums
73. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Neatkarīgi no datu subjekta sūdzības 
2. punktā minētai struktūrai, 
organizācijai vai asociācijai ir tiesības 
iesniegt sūdzību jebkuras dalībvalsts 
uzraudzības iestādē, ja tā uzskata, ka ir 
noticis personas datu aizsardzības 
pārkāpums.

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 2788
Louis Michel

Regulas priekšlikums
73. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Neatkarīgi no datu subjekta sūdzības 
2. punktā minētai struktūrai, 

svītrots
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organizācijai vai asociācijai ir tiesības 
iesniegt sūdzību jebkuras dalībvalsts 
uzraudzības iestādē, ja tā uzskata, ka ir 
noticis personas datu aizsardzības 
pārkāpums.

Or. en

Grozījums Nr. 2789
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate Sommer, Monika Hohlmeier, Hubert 
Pirker, Georgios Papanikolaou, Salvatore Iacolino, Lara Comi

Regulas priekšlikums
73. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Neatkarīgi no datu subjekta sūdzības 
2. punktā minētai struktūrai, 
organizācijai vai asociācijai ir tiesības 
iesniegt sūdzību jebkuras dalībvalsts 
uzraudzības iestādē, ja tā uzskata, ka ir 
noticis personas datu aizsardzības 
pārkāpums.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Tiesības uz privātumu un datu aizsardzību ir vienas no pamattiesībām, un tām nebūtu 
jāpiemēro kolektīvie tiesiskās aizsardzības mehānismi un problemātiski juridiskie un 
ekonomiskie aspekti, kas saistīti ar kolektīvajiem tiesiskās aizsardzības mehānismiem.

Grozījums Nr. 2790
Kinga Gál

Regulas priekšlikums
73. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Neatkarīgi no datu subjekta sūdzības 
2. punktā minētai struktūrai, 
organizācijai vai asociācijai ir tiesības 

3. Neatkarīgi no datu subjekta sūdzības 
jebkurai personai ir tiesības iesniegt 
sūdzību jebkuras dalībvalsts uzraudzības 
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iesniegt sūdzību jebkuras dalībvalsts 
uzraudzības iestādē, ja tā uzskata, ka ir 
noticis personas datu aizsardzības 
pārkāpums.

iestādē, ja tā uzskata, ka ir noticis personas 
datu aizsardzības pārkāpums.

Or. hu

Grozījums Nr. 2791
Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
73. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Neatkarīgi no datu subjekta sūdzības 
2. punktā minētai struktūrai, organizācijai 
vai asociācijai ir tiesības iesniegt sūdzību 
jebkuras dalībvalsts uzraudzības iestādē, ja 
tā uzskata, ka ir noticis personas datu 
aizsardzības pārkāpums.

3. Neatkarīgi no datu subjekta sūdzības 
2. punktā minētai struktūrai, organizācijai 
vai asociācijai ir tiesības iesniegt sūdzību 
jebkuras dalībvalsts uzraudzības iestādē, ja 
tā uzskata, ka ir noticis personas datu 
aizsardzības pārkāpums, vai ja tā uzskata, 
ka pārzinis ir pārkāpis savas 23. pantā
noteiktās saistības.

Or. en

Grozījums Nr. 2792
Carmen Romero López

Regulas priekšlikums
73. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Neatkarīgi no datu subjekta sūdzības 
2. punktā minētai struktūrai, organizācijai 
vai asociācijai ir tiesības iesniegt sūdzību 
jebkuras dalībvalsts uzraudzības iestādē, 
ja tā uzskata, ka ir noticis personas datu 
aizsardzības pārkāpums.

3. Neatkarīgi no datu subjekta sūdzības 
2. punktā minētai struktūrai, organizācijai 
vai asociācijai ir tiesības iesniegt sūdzību 
dalībvalstī, kurā tā reģistrēta, ja tā 
uzskata, ka ir noticis personas datu 
aizsardzības pārkāpums, kas skar šajā 
valstī dzīvojošus datu subjektus.

Or. es
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Pamatojums

Ierosina izveidot pārraudzības iestāžu lēmumu pieņemšanas mehānismu par visiem 
jautājumiem, kas izriet no dalībvalsts pilsoņu sūdzībām. Ja nepieciešams, izmanto kādas 
vadošās iestādes koordinētu rīcību, un nesaskaņas risina Eiropas Datu uzraudzības kolēģijā. 
Tas veicinās to, ka sistēma sāk praktiski darboties, saņemot datu subjekta sūdzību.

Grozījums Nr. 2793
Timothy Kirkhope
ECR grupas vārdā

Regulas priekšlikums
74. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katrai fiziskai vai juridiskai personai ir 
tiesības vērsties tiesā pret uzraudzības 
iestādes lēmumiem, kas tos skar.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 2794
Alexander Alvaro

Regulas priekšlikums
74. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katrai fiziskai vai juridiskai personai ir 
tiesības vērsties tiesā pret uzraudzības 
iestādes lēmumiem, kas tos skar.

1. Neskarot 63.a panta aprakstīto 
procedūru, katrai fiziskai vai juridiskai 
personai ir tiesības vērsties tiesā pret 
uzraudzības iestādes lēmumiem, kas to 
skar.

Or. en

Grozījums Nr. 2795
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Regulas priekšlikums
74. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katrai fiziskai vai juridiskai personai ir 
tiesības vērsties tiesā pret uzraudzības 
iestādes lēmumiem, kas tos skar.

1. Katrai fiziskai vai juridiskai personai ir 
tiesības vērsties tiesā pret uzraudzības 
iestādes lēmumiem, kas to skar vai kas 
jebkādā veidā to ietekmē.

Or. es

Grozījums Nr. 2796
Axel Voss

Regulas priekšlikums
74. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katrai fiziskai vai juridiskai personai ir 
tiesības vērsties tiesā pret uzraudzības 
iestādes lēmumiem, kas tos skar.

1. Katram pārzinim, apstrādātājam vai 
citai fiziskai vai juridiskai personai ir 
tiesības vērsties tiesā pret uzraudzības 
iestādes lēmumiem, kas to skar.

Or. en

Pamatojums

Precizējums.

Grozījums Nr. 2797
Timothy Kirkhope
ECR grupas vārdā

Regulas priekšlikums
74. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Katram datu subjektam ir tiesības 
vērsties tiesā, lai liktu uzraudzības iestādei 
reaģēt uz sūdzību, ja nav pieņemts 
lēmums, kas nepieciešams viņu tiesību 

svītrots
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aizsardzībai, vai ja uzraudzības iestāde 
trīs mēnešu laikā neinformē datu subjektu 
par lietas virzību vai sūdzības rezultātiem 
saskaņā ar 52. panta 1. punkta 
b) apakšpunktu.

Or. en

Grozījums Nr. 2798
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Regulas priekšlikums
74. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Katram datu subjektam ir tiesības 
vērsties tiesā, lai liktu uzraudzības iestādei
reaģēt uz sūdzību, ja nav pieņemts 
lēmums, kas nepieciešams viņu tiesību 
aizsardzībai, vai ja uzraudzības iestāde trīs 
mēnešu laikā neinformē datu subjektu par 
lietas virzību vai sūdzības rezultātiem 
saskaņā ar 52. panta 1. punkta 
b) apakšpunktu.

2. Ja trīs mēnešu laikā pēc sūdzības 
iesniegšanas datuma uzraudzības iestāde 
neinformē datu subjektu par lietas virzību, 
tad tiek uzskatīts, ka prasījums ir 
noraidīts. Tāpat tiek uzskatīts, ka 
prasījums ir noraidīts, ja sešus mēnešus 
pēc sūdzības iesniegšanas uzraudzības 
iestāde nav pieņēmusi galīgo lēmumu.

Or. es

Grozījums Nr. 2799
Timothy Kirkhope
ECR grupas vārdā

Regulas priekšlikums
74. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Tiesvedību pret uzraudzības iestādi 
uzsāk tās dalībvalsts tiesā, kurā atrodas 
uzraudzības iestāde.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 2800
Kinga Gál

Regulas priekšlikums
74. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Datu subjekts, kuru skar citas 
dalībvalsts, kas nav datu subjekta 
pastāvīgās dzīvesvietas dalībvalsts, 
uzraudzības iestādes lēmums var lūgt 
savas pastāvīgās dzīvesvietas dalībvalsts 
uzraudzības iestādi vērsties tiesā pret 
attiecīgo citas dalībvalsts uzraudzības 
iestādi.

svītrots

Or. hu

Grozījums Nr. 2801
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Regulas priekšlikums
74. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Datu subjekts, kuru skar citas 
dalībvalsts, kas nav datu subjekta 
pastāvīgās dzīvesvietas dalībvalsts, 
uzraudzības iestādes lēmums var lūgt 
savas pastāvīgās dzīvesvietas dalībvalsts 
uzraudzības iestādi vērsties tiesā pret 
attiecīgo citas dalībvalsts uzraudzības 
iestādi.

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 2802
Timothy Kirkhope
ECR grupas vārdā

Regulas priekšlikums
74. pants – 4. punkts



AM\929533LV.doc 95/179 PE506.170v02-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Datu subjekts, kuru skar citas 
dalībvalsts, kas nav datu subjekta 
pastāvīgās dzīvesvietas dalībvalsts, 
uzraudzības iestādes lēmums var lūgt 
savas pastāvīgās dzīvesvietas dalībvalsts 
uzraudzības iestādi vērsties tiesā pret 
attiecīgo citas dalībvalsts uzraudzības 
iestādi.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 2803
Carmen Romero López

Regulas priekšlikums
74. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Datu subjekts, kuru skar citas 
dalībvalsts, kas nav datu subjekta 
pastāvīgās dzīvesvietas dalībvalsts, 
uzraudzības iestādes lēmums var lūgt 
savas pastāvīgās dzīvesvietas dalībvalsts 
uzraudzības iestādi vērsties tiesā pret 
attiecīgo citas dalībvalsts uzraudzības 
iestādi.

svītrots

Or. es

Pamatojums

Saskaņā ar 54. panta a) punktu (jauns). 

Grozījums Nr. 2804
Cornelia Ernst

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

4. Datu subjekts, kuru skar citas 
dalībvalsts, kas nav datu subjekta 
pastāvīgās dzīvesvietas dalībvalsts, 
uzraudzības iestādes lēmums var lūgt savas 
pastāvīgās dzīvesvietas dalībvalsts 
uzraudzības iestādi vērsties tiesā pret 
attiecīgo citas dalībvalsts uzraudzības 
iestādi.

4. Datu subjekts, kuru skar citas 
dalībvalsts, kas nav datu subjekta 
pastāvīgās dzīvesvietas dalībvalsts, 
uzraudzības iestādes lēmums var lūgt savas 
pastāvīgās dzīvesvietas dalībvalsts 
uzraudzības iestādi nodot lietu izskatīšanai 
Eiropas Datu aizsardzības kolēģijai, kas 
lietu skata konsekvences mehānisma 
ietvaros. Tikai tad, ja kolēģijai neizdodas 
panākt vienošanos starp abām datu 
aizsardzības iestādēm, datu subjekts var 
lūgt savas pastāvīgās dzīvesvietas 
dalībvalsts uzraudzības iestādi vērsties 
tiesā pret attiecīgo citas dalībvalsts 
uzraudzības iestādi.

Or. en

Grozījums Nr. 2805
Timothy Kirkhope
ECR grupas vārdā

Regulas priekšlikums
74. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis izpilda šajā pantā minētos 
tiesu galīgos nolēmumus.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 2806
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
74. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Dalībvalstis nodrošina, lai nevienai 
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šajā pantā minētajai pusei, kas iesaistīta 
tiesvedībā pret uzraudzības iestādi, nebūtu 
juridisku tiesību saņemt kompensāciju 
par uzkrātajām izmaksām no nevienas 
citas puses, izņemot gadījumus, kad 
prasība acīmredzami ir nepamatota.

Or. en

Pamatojums

Datu subjekti un mazāki pārziņi (MVU) bieži ir spiesti pieņemt ļoti apšaubāmus Datu 
aizsardzības kolēģijas lēmumus, jo šādu lēmumu pārsūdzēšana rada milzīgu finanšu risku un, 
uzvarot šādās lietās, parasti nevar gūt finansiālu labumu. Viņi ierosināja atcelt tiesas 
izdevumus un izmaksu atlīdzināšanu, lai visas puses varētu efektīvi aizstāvēt savas tiesības.

Grozījums Nr. 2807
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Regulas priekšlikums
75. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neskarot pieejamos administratīvos 
aizsardzības līdzekļus, tai skaitā tiesības 
iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē, kā 
minēts 73. pantā, fiziskai personai ir 
tiesības vērsties tiesā, ja tā uzskata, ka tās 
tiesības saskaņā ar šo regulu ir aizskartas
personas datu apstrādes rezultātā, kura 
neatbilst šai regulai.

1. Neskarot pieejamos administratīvos 
aizsardzības līdzekļus, tai skaitā tiesības 
iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē, kā 
minēts 73. pantā, fiziskai personai ir 
tiesības vērsties tiesā, ja tā uzskata, ka tās 
tiesības saskaņā ar šo regulu ir aizskartas.

Or. es

Grozījums Nr. 2808
Claude Moraes, Glenis Willmott

Regulas priekšlikums
75. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Prasību pret pārzini vai apstrādātāju ceļ 2. Prasību pret pārzini vai apstrādātāju ceļ 
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tās dalībvalsts tiesā, kurā atrodas pārziņa 
vai apstrādātāja institūcija. Alternatīvi šādu 
prasību var celt tās dalībvalsts tiesā, kurā 
atrodas datu subjekta pastāvīgā dzīvesvieta, 
izņemot, ja pārzinis ir valsts iestāde, kas 
rīkojas, pildot savas valsts iestādes 
pilnvaras.

tās dalībvalsts tiesā, kurā atrodas pārziņa 
vai apstrādātāja institūcija. Alternatīvi šādu 
prasību var celt tās dalībvalsts tiesā, kurā 
atrodas datu subjekta pastāvīgā dzīvesvieta, 
izņemot, ja pārzinis ir valsts iestāde, kas 
rīkojas, pildot savas valsts iestādes 
pilnvaras vai cita iestāde, kurai ir uzticēts 
aizstāvēt sabiedrības intereses.

Or. en

Grozījums Nr. 2809
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Regulas priekšlikums
75. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja jautājums saistībā ar to pašu 
pasākumu, lēmumu vai rīcību ir iesniegts 
izskatīšanai konsekvences mehānismā, kas 
minēts 58. pantā, tiesa var apturēt 
tiesvedību, izņemot, ja jautājums ir 
steidzams datu subjekta tiesību aizsardzībai 
un neļauj gaidīt konsekvences mehānisma 
procedūras rezultātus.

3. Ja jautājums saistībā ar to pašu 
pasākumu, lēmumu vai rīcību ir iesniegts 
izskatīšanai konsekvences mehānismā, kas 
minēts 58. pantā, tiesa var apturēt 
tiesvedību pēc kādas puses lūguma un 
iepriekšējas visu uzklausīšanas, izņemot, 
ja jautājums ir steidzams datu subjekta 
tiesību aizsardzībai un neļauj gaidīt 
konsekvences mehānisma procedūras 
rezultātus.

Or. es

Grozījums Nr. 2810
Alexander Alvaro

Regulas priekšlikums
76. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Visām 73. panta 2. punkta minētajām 
struktūrām, organizācijām vai 
asociācijām ir tiesības īstenot 74. un 
75. pantā minētās tiesības viena vai 

svītrots
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vairāku datu subjektu vārdā.

Or. en

Grozījums Nr. 2811
Wim van de Camp

Regulas priekšlikums
76. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Visām 73. panta 2. punkta minētajām 
struktūrām, organizācijām vai 
asociācijām ir tiesības īstenot 74. un 
75. pantā minētās tiesības viena vai 
vairāku datu subjektu vārdā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 2812
Louis Michel

Regulas priekšlikums
76. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Visām 73. panta 2. punkta minētajām 
struktūrām, organizācijām vai 
asociācijām ir tiesības īstenot 74. un 
75. pantā minētās tiesības viena vai 
vairāku datu subjektu vārdā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 2813
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál

Regulas priekšlikums
76. pants – 1. punkts



PE506.170v02-00 100/179 AM\929533LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Visām 73. panta 2. punkta minētajām 
struktūrām, organizācijām vai 
asociācijām ir tiesības īstenot 74. un 
75. pantā minētās tiesības viena vai 
vairāku datu subjektu vārdā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 2814
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Regulas priekšlikums
76. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Visām 73. panta 2. punkta minētajām 
struktūrām, organizācijām vai asociācijām 
ir tiesības īstenot 74. un 75. pantā minētās 
tiesības viena vai vairāku datu subjektu 
vārdā.

1. Visām 73. panta 2. punkta minētajām 
struktūrām, organizācijām vai asociācijām 
ir tiesības īstenot 74. un 75. pantā minētās 
tiesības viena vai vairāku datu subjektu 
vārdā, iepriekš piešķirot attiecīgu 
pilnvaru.

Or. es

Grozījums Nr. 2815
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Regulas priekšlikums
76. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja dalībvalsts kompetentai tiesai ir 
saprātīgs pamats uzskatīt, ka citā 
dalībvalstī norisinās paralēla tiesvedība, 
tā sazinās ar citas dalībvalsts kompetento 
tiesu, lai gūtu apstiprinājumu tam, ka 
šāda paralēla tiesvedība tiešām notiek.

svītrots

Or. es



AM\929533LV.doc 101/179 PE506.170v02-00

LV

Grozījums Nr. 2816
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Regulas priekšlikums
76. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja šāda paralēla tiesvedība citā 
dalībvalstī attiecas uz to pašu pasākumu, 
lēmumu vai rīcību, tiesa var apturēt 
tiesvedību.

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 2817
Nathalie Griesbeck

Regulas priekšlikums
76. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Dalībvalstis nodrošina bērnu tiesības, 
kas minētas 73.–75. pantā. Ja bērni ir 
jāiesaista 73.–75. pantā minētajās 
procedūrās, dalībvalstis nodrošina pēc 
iespējas visas speciālās garantijas, jo īpaši 
saistībā ar juridisko palīdzību.

Or. fr

Pamatojums

Bērnu aizsardzības pasākumos jāietver arī sūdzības un tiesību aizsardzības līdzekļi.

Grozījums Nr. 2818
Alexander Alvaro

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

1. Jebkurai personai, kurai nodarīts 
kaitējums nelikumīgas datu apstrādes vai 
tādu darbību rezultātā, kuras neatbilst šai 
regulai, ir tiesības saņemt no pārziņa vai 
apstrādātāja kompensāciju par nodarīto 
kaitējumu.

1. Jebkurai personai, kurai nodarīts 
kaitējums nelikumīgas datu apstrādes vai 
tādu darbību rezultātā, kuras neatbilst šai 
regulai, ir tiesības saņemt no pārziņa 
kompensāciju par nodarīto kaitējumu.

Or. en

Grozījums Nr. 2819
Stanimir Ilchev

Regulas priekšlikums
77. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Jebkurai personai, kurai nodarīts 
kaitējums nelikumīgas datu apstrādes vai 
tādu darbību rezultātā, kuras neatbilst šai 
regulai, ir tiesības saņemt no pārziņa vai 
apstrādātāja kompensāciju par nodarīto 
kaitējumu.

1. Jebkurai personai, kurai nodarīts 
kaitējums nelikumīgas datu apstrādes vai 
tādu darbību rezultātā, kuras neatbilst šai 
regulai, ir tiesības saņemt no pārziņa vai 
apstrādātāja kompensāciju par nodarīto 
kaitējumu, izņemot gadījumus, kad 
pārzinis vai apstrādātājs pierāda, ka nav 
atbildīgs par tīši vai aiz neuzmanības 
nodarītu kaitējumu.

Or. de

Pamatojums

Šis nosacījums ir minēts 3. punktā, tomēr šajā punktā tas ir piemērotāks.

Grozījums Nr. 2820
Dimitrios Droutsas

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

1. Jebkurai personai, kurai nodarīts 
kaitējums nelikumīgas datu apstrādes vai 
tādu darbību rezultātā, kuras neatbilst šai 
regulai, ir tiesības saņemt no pārziņa vai 
apstrādātāja kompensāciju par nodarīto 
kaitējumu.

1. Jebkurai personai, kurai nodarīts 
materiāls vai nemateriāls kaitējums 
nelikumīgas datu apstrādes vai tādu 
darbību rezultātā, kuras neatbilst šai 
regulai, ir tiesības saņemt no pārziņa vai 
apstrādātāja kompensāciju par nodarīto 
kaitējumu. Pārzinis ir atbildīgs par to, lai 
pierādītu, ka kaitējums nav radies viņa 
dēļ.

Or. en

Grozījums Nr. 2821
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
77. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Jebkurai personai, kurai nodarīts 
kaitējums nelikumīgas datu apstrādes vai 
tādu darbību rezultātā, kuras neatbilst šai 
regulai, ir tiesības saņemt no pārziņa vai 
apstrādātāja kompensāciju par nodarīto 
kaitējumu.

1. Jebkurai personai, kurai nodarīts 
kaitējums nelikumīgas datu apstrādes vai 
tādu darbību rezultātā, kuras neatbilst šai 
regulai, ir tiesības saņemt no pārziņa vai 
apstrādātāja kompensāciju par nodarīto 
kaitējumu. Pārzinis ir atbildīgs par to, lai 
pierādītu, ka kaitējums nav radies viņa 
dēļ.

Or. en

Pamatojums

Piekļuve svarīgai informācijai ir nevienlīdzīga, un tāpēc pārzinim ir jāsniedz pierādījumi.

Grozījums Nr. 2822
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

1. Jebkurai personai, kurai nodarīts 
kaitējums nelikumīgas datu apstrādes vai 
tādu darbību rezultātā, kuras neatbilst šai 
regulai, ir tiesības saņemt no pārziņa vai 
apstrādātāja kompensāciju par nodarīto 
kaitējumu.

1. Jebkurai personai, kurai nodarīts 
kaitējums nelikumīgas datu apstrādes vai 
tādu darbību rezultātā, kuras neatbilst šai 
regulai, ir tiesības saņemt no pārziņa 
kompensāciju par nodarīto kaitējumu.

Or. en

Grozījums Nr. 2823
Louis Michel

Regulas priekšlikums
77. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Jebkurai personai, kurai nodarīts 
kaitējums nelikumīgas datu apstrādes vai 
tādu darbību rezultātā, kuras neatbilst šai 
regulai, ir tiesības saņemt no pārziņa vai 
apstrādātāja kompensāciju par nodarīto 
kaitējumu.

1. Jebkurai personai, kurai nodarīts 
kaitējums nelikumīgas datu apstrādes vai 
tādu darbību rezultātā, kuras neatbilst šai 
regulai, ir tiesības saņemt no pārziņa 
kompensāciju par nodarīto kaitējumu. Ja 
apstrādātājs apstrādā personas datus 
citiem nolūkiem, nevis tam, kā norādījis 
pārzinis, viņu var saukt pie atbildības, ja 
šādas apstrādes rezultātā personai ir 
nodarīts kaitējums.

Or. en

Grozījums Nr. 2824
Claude Moraes, Glenis Willmott

Regulas priekšlikums
77. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Jebkurai personai, kurai nodarīts 
kaitējums nelikumīgas datu apstrādes vai 
tādu darbību rezultātā, kuras neatbilst šai 

1. Jebkurai personai, kurai nodarīts 
kaitējums nelikumīgas datu apstrādes, 
tostarp iekļaušanas „melnajā sarakstā”,



AM\929533LV.doc 105/179 PE506.170v02-00

LV

regulai, ir tiesības saņemt no pārziņa vai 
apstrādātāja kompensāciju par nodarīto 
kaitējumu.

vai tādu darbību rezultātā, kuras neatbilst 
šai regulai, ir tiesības saņemt no pārziņa 
vai apstrādātāja kompensāciju par nodarīto 
kaitējumu.

Or. en

Pamatojums

Ir jāizmaksā kompensācija, ja dati ir izmantoti, lai pašlaik vai turpmāk liegtu datu subjektam 
nodarbinātības iespējas.

Grozījums Nr. 2825
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon, Renate Sommer, Seán 
Kelly, Wim van de Camp, Lara Comi, Kinga Gál

Regulas priekšlikums
77. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Jebkurai personai, kurai nodarīts 
kaitējums nelikumīgas datu apstrādes vai 
tādu darbību rezultātā, kuras neatbilst šai 
regulai, ir tiesības saņemt no pārziņa vai 
apstrādātāja kompensāciju par nodarīto 
kaitējumu.

1. Jebkurai personai, kurai nodarīts 
kaitējums nelikumīgas datu apstrādes vai 
tādu darbību rezultātā, kuras neatbilst šai 
regulai, ir tiesības saņemt no pārziņa 
kompensāciju par nodarīto kaitējumu.

Or. en

Grozījums Nr. 2826
Alexander Alvaro

Regulas priekšlikums
77. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja apstrādē ir iesaistīts vairāk nekā viens 
pārzinis vai apstrādātājs, visi pārziņi vai 
apstrādātāji par nodarīto kaitējumu atbild 
solidāri.

2. Ja apstrādē ir iesaistīts vairāk nekā viens 
pārzinis, par nodarīto kaitējumu atbild visi 
pārziņi, ciktāl attiecīgā atbildība jau nav 
noteikta saskaņā ar 24. pantu.

Or. en
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Grozījums Nr. 2827
Jan Philipp Albrecht

Regulas priekšlikums
77. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja apstrādē ir iesaistīts vairāk nekā viens 
pārzinis vai apstrādātājs, visi pārziņi vai 
apstrādātāji par nodarīto kaitējumu atbild 
solidāri.

2. Ja apstrādē ir iesaistīts vairāk nekā viens 
pārzinis vai apstrādātājs, visi pārziņi vai 
apstrādātāji par nodarīto kaitējumu atbild 
solidāri, izņemot gadījumus, kad ir 
noslēgta attiecīga rakstiska vienošanās.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums mudina rakstiski precizēt lomas un pienākumus gadījumos, kad ir iesaistīti 
vairāki pārziņi vai apstrādātāji saskaņā ar 29. panta datu aizsardzības darba grupas 
169. atzinumu.

Grozījums Nr. 2828
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
77. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja apstrādē ir iesaistīts vairāk nekā viens 
pārzinis vai apstrādātājs, visi pārziņi vai 
apstrādātāji par nodarīto kaitējumu atbild 
solidāri.

2. Ja apstrādē ir iesaistīts vairāk nekā viens 
pārzinis, par nodarīto kaitējumu atbild visi 
pārziņi, ciktāl attiecīgā atbildība jau nav 
noteikta saskaņā ar 24. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 2829
Louis Michel
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Regulas priekšlikums
77. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja apstrādē ir iesaistīts vairāk nekā viens 
pārzinis vai apstrādātājs, visi pārziņi vai 
apstrādātāji par nodarīto kaitējumu atbild 
solidāri.

2. Ja apstrādē ir iesaistīts vairāk nekā viens 
pārzinis, visi pārziņi atbild tikai par savu 
atbildības jomu attiecībā uz kaitējumu un 
tad, ja attiecīgā atbildība jau nav noteikta 
saskaņā ar 24. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 2830
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál

Regulas priekšlikums
77. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja apstrādē ir iesaistīts vairāk nekā viens 
pārzinis vai apstrādātājs, visi pārziņi vai 
apstrādātāji par nodarīto kaitējumu atbild 
solidāri.

2. Ja apstrādē ir iesaistīts vairāk nekā viens 
pārzinis, visi pārziņi par nodarīto 
kaitējumu atbild solidāri, neskatoties uz 
līgumisku vienošanos, kas var būt 
noslēgta saskaņā ar 24. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 2831
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Regulas priekšlikums
77. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja apstrādē ir iesaistīts vairāk nekā viens 
pārzinis vai apstrādātājs, visi pārziņi vai 
apstrādātāji par nodarīto kaitējumu atbild 
solidāri.

2. Ja apstrādē ir iesaistīts vairāk nekā viens 
pārzinis vai apstrādātājs, visi pārziņi vai 
apstrādātāji par nodarīto kaitējumu atbild 
solidāri. Uzņēmumu grupas gadījumā visa 
grupa atbild kā viena saimnieciska 
vienība.
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Or. en

Grozījums Nr. 2832
Stanimir Ilchev

Regulas priekšlikums
77. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pārzini vai apstrādātāju var pilnībā vai 
daļēji atbrīvot no šīs atbildības, ja pārzinis 
vai apstrādātājs pierāda, ka nav atbildīgs 
par notikumu, kas radījis šo kaitējumu.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 2833
Louis Michel

Regulas priekšlikums
77. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pārzini vai apstrādātāju var pilnībā vai 
daļēji atbrīvot no šīs atbildības, ja pārzinis 
vai apstrādātājs pierāda, ka nav atbildīgs 
par notikumu, kas radījis šo kaitējumu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 2834
Alexander Alvaro

Regulas priekšlikums
77. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pārzini vai apstrādātāju var pilnībā vai 
daļēji atbrīvot no šīs atbildības, ja pārzinis 

3. Saskaņā ar 2. punktu pārzini var pilnībā 
vai daļēji atbrīvot no šīs atbildības, ja 
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vai apstrādātājs pierāda, ka nav atbildīgs 
par notikumu, kas radījis šo kaitējumu.

attiecīgais pārzinis pierāda, ka viņš nav 
atbildīgs par notikumu, kas radījis šo 
kaitējumu.

Or. en

Grozījums Nr. 2835
Frank Engel

Regulas priekšlikums
77. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pārzini vai apstrādātāju var pilnībā vai 
daļēji atbrīvot no šīs atbildības, ja pārzinis 
vai apstrādātājs pierāda, ka nav atbildīgs 
par notikumu, kas radījis šo kaitējumu.

3. Pārzini var pilnībā vai daļēji atbrīvot no 
šīs atbildības, ja pārzinis pierāda, ka nav 
atbildīgs par notikumu, kas radījis šo 
kaitējumu, vai ja pārzinis nav informēts 
par gadījumu, kura dēļ tiek pieprasīta 
kompensācija.

Or. en

Grozījums Nr. 2836
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
77. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pārzini vai apstrādātāju var pilnībā vai 
daļēji atbrīvot no šīs atbildības, ja pārzinis 
vai apstrādātājs pierāda, ka nav atbildīgs 
par notikumu, kas radījis šo kaitējumu.

3. Saskaņā ar 2. punktu pārzini var pilnībā 
vai daļēji atbrīvot no šīs atbildības, ja 
attiecīgais pārzinis pierāda, ka viņš nav 
atbildīgs par notikumu, kas radījis šo 
kaitējumu.

Or. en

Grozījums Nr. 2837
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál
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Regulas priekšlikums
77. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pārzini vai apstrādātāju var pilnībā vai 
daļēji atbrīvot no šīs atbildības, ja pārzinis 
vai apstrādātājs pierāda, ka nav atbildīgs 
par notikumu, kas radījis šo kaitējumu.

3. Pārzini var pilnībā vai daļēji atbrīvot no 
šīs atbildības, ja pārzinis vai apstrādātājs 
pierāda, ka nav atbildīgs par notikumu, kas 
radījis šo kaitējumu.

Or. en

Grozījums Nr. 2838
Frank Engel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ja apstrādātājs apstrādā personas 
datus citiem nolūkiem, nevis tam, kā 
norādījis pārzinis, viņu var saukt pie 
atbildības, ja šādas apstrādes rezultātā 
personai ir nodarīts kaitējums.

Or. en

Grozījums Nr. 2839
Timothy Kirkhope
ECR grupas vārdā

Regulas priekšlikums
78. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja pārzinis ir iecēlis pārstāvi, sankcijas 
piemēro pārstāvim, neskarot sankcijas, ko 
varētu piespriest pārzinim.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 2840
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Regulas priekšlikums
78. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja pārzinis ir iecēlis pārstāvi, sankcijas 
piemēro pārstāvim, neskarot sankcijas, ko 
varētu piespriest pārzinim.

2. Ja pārzinis ir iecēlis pārstāvi, sankcijas 
piemēro pārstāvim kā pārstāvja amata 
izpildītājam, un viņam tās jāievēro, 
neskarot sankcijas, ko varētu piespriest 
pārzinim.

Or. es

Grozījums Nr. 2841
Sylvie Guillaume, Françoise Castex, Evelyn Regner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis paredz noteikumus par 
efektīviem soda mēriem, kas ļauj aizkavēt 
un novērst jebkādus pamattiesību uz 
personas datu aizsardzību pārkāpumus 
atbilstoši Pamattiesību hartai, tostarp 
tiesiskus noteikumus, ar ko personas datu 
izmantošanu nolūkā iekļaut darbiniekus 
„melnajā sarakstā” vai radīt šķēršļus viņu 
turpmākai nodarbinātībai aizliedz kā 
noziedzīgu nodarījumu.

Or. en

Grozījums Nr. 2842
Dimitrios Droutsas

Regulas priekšlikums
78. pants – 2.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Piemērojot 1. punktā minētās 
sankcijas, dalībvalstis pilnībā ievēro ne 
bis in idem principu, kas paredz, ka par 
vienu šīs regulas pārkāpumu sankcijas 
nevar piemērot divas reizes.

Or. en

Grozījums Nr. 2843
Sylvie Guillaume, Françoise Castex, Evelyn Regner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Dalībvalstis nodrošina, ka personas 
vai uzņēmumi, kuri izmanto „melnos 
sarakstus”, zaudē ES dotāciju un 
finansējuma saņemšanas tiesības, kā arī 
tiesības piedalīties citos publiskā 
iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību 
piešķiršanas konkursos ES, valstu vai 
valsts sektora iestāžu līmenī, līdz visi 
tiesas procesi ir oficiāli pabeigti, visas 
kompensācijas ir pilnībā izmaksātas 
cietušajiem un ir pieejami ticami 
pierādījumi, ka šāda noziedzīga kultūra 
organizācijā vairs nepastāv.

Or. en

Grozījums Nr. 2844
Sophia in 't Veld

Regulas priekšlikums
79. panta virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Administratīvie sodi Sodi
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Or. en

Grozījums Nr. 2845
Josef Weidenholzer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Uzraudzības iestāde konfiscē jebkādu 
peļņu, ko pārzinis vai apstrādātājs tieši 
guvis šīs regulas tīša vai aiz neuzmanības 
izdarīta pārkāpuma rezultātā.

Or. en

Pamatojums

Atsevišķos gadījumos sods var būt procentuāli mazāks par peļņu, kas gūta, izdarot 
pārkāpumu, un tādējādi daži lieli nelikumīgas uzņēmējdarbības modeļi var būt izdevīgi. Ar šo 
grozījumu tiek ieviests stingrs princips, kas paredz konfiscēt peļņu, lai novērstu šo nepilnību 
un lai nodrošinātu pārziņu un apstrādātāju godīgu konkurenci, ievērojot tiesību aktus.

Grozījums Nr. 2846
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Komisija izveido elektronisku 
sodāmības reģistru, kam var piekļūt visas 
valsts uzraudzības iestādes. Komisijai ir 
pilnvaras pieņemt deleģētos aktus saskaņā 
ar 86. pantu, lai regulētu elektronisko 
sodāmības reģistru saskaņā ar šajā pantā 
noteikto.

Or. es
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Grozījums Nr. 2847
Alexander Alvaro

Regulas priekšlikums
79. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katrai uzraudzības iestādei ir pilnvaras 
piemērot administratīvo sodu saskaņā ar šo 
pantu.

1. Katrai uzraudzības iestādei ir pilnvaras 
piemērot administratīvo sodu saskaņā ar šo 
pantu. Uzraudzības iestādes sadarbojas 
viena ar otru atbilstoši 46. un 57. pantam, 
lai garantētu sodu saskaņotu 
piemērošanu Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 2848
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
79. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katrai uzraudzības iestādei ir pilnvaras 
piemērot administratīvo sodu saskaņā ar šo 
pantu.

1. Kompetentajai uzraudzības iestādei ir 
pilnvaras piemērot administratīvo sodu 
saskaņā ar šo pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 2849
Nils Torvalds

Regulas priekšlikums
79. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katrai uzraudzības iestādei ir pilnvaras 
piemērot administratīvo sodu saskaņā ar šo 
pantu.

1. Katrai uzraudzības iestādei ir pilnvaras 
izteikt brīdinājumu vai piemērot 
administratīvo sodu saskaņā ar šo pantu.

Or. en
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Grozījums Nr. 2850
Dimitrios Droutsas

Regulas priekšlikums
79. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katrai uzraudzības iestādei ir pilnvaras 
piemērot administratīvo sodu saskaņā ar šo 
pantu.

1. Katrai uzraudzības iestādei ir pilnvaras 
piemērot administratīvo sodu saskaņā ar šo 
pantu. Uzraudzības iestādes sadarbojas 
viena ar otru atbilstoši 46. un 57. pantam, 
lai garantētu sodu konsekventu 
piemērošanu Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 2851
Louis Michel

Regulas priekšlikums
79. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katrai uzraudzības iestādei ir pilnvaras 
piemērot administratīvo sodu saskaņā ar šo 
pantu.

1. Katrai kompetentajai uzraudzības 
iestādei ir pilnvaras piemērot 
administratīvo sodu saskaņā ar šo pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 2852
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Regulas priekšlikums
79. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katrai uzraudzības iestādei ir pilnvaras 
piemērot administratīvo sodu saskaņā ar šo 
pantu.

1. Šīs regulas 51. pantā noteiktajai 
kompetentajai uzraudzības iestādei ir 
pilnvaras piemērot administratīvo sodu 
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saskaņā ar šo pantu.

Or. pl

Grozījums Nr. 2853
Hubert Pirker

Regulas priekšlikums
79. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katrai uzraudzības iestādei ir pilnvaras 
piemērot administratīvo sodu saskaņā ar šo 
pantu.

1. Katrai kompetentajai uzraudzības 
iestādei ir pilnvaras piemērot 
administratīvo sodu saskaņā ar šo pantu.

Or. de

Grozījums Nr. 2854
Sarah Ludford

Regulas priekšlikums
79. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katrai uzraudzības iestādei ir pilnvaras 
piemērot administratīvo sodu saskaņā ar šo 
pantu.

1. Katrai uzraudzības iestādei ir pilnvaras 
piemērot administratīvo sodu saskaņā ar šo 
pantu. Administratīvajiem sodiem, ko 
piemēro uzraudzības iestādes, ir vismaz 
jāparedz finansiālas sankcijas un citi
administratīvi sodi, piemēram, 
brīdinājumi un ieteikumi par korektīvām 
darbībām, tostarp saistībā ar tehniskiem 
un organizatoriskiem pasākumiem.

Or. en

Pamatojums

Uzraudzības iestādēm ir jānodrošina pietiekamas pilnvaras, lai īstenotu šo regulu.
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Grozījums Nr. 2855
Alexander Alvaro

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Visiem, kas neievēro šajā regulā 
noteiktās prasības, uzraudzības iestāde 
piemēro vismaz vienu no šiem sodiem:
a) rakstisks brīdinājums;
b) regulāra revīzija datu aizsardzības 
jomā;
c) naudas sods līdz EUR 100 000 000.

Or. en

Pamatojums

Administratīvais sods katrā individuālā gadījumā ir efektīvs, samērīgs un atturošs.

Grozījums Nr. 2856
Alexander Alvaro

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Ja pārziņa vai apstrādātāja rīcībā ir 
derīgs „Eiropas datu aizsardzības zīmogs”
saskaņā ar 39. pantu, 2.c punktā noteikto 
naudas sodu piemēro tikai par 
pārkāpumiem, kas izdarīti tīši vai aiz 
neuzmanības.

Or. en

Pamatojums

Eiropas datu aizsardzības zīmogam būtu jārada uzticība datu subjektiem, tiesiskā noteiktība 
pārziņiem un vienlaikus jāeksportē Eiropas datu aizsardzības standarti, ļaujot uzņēmumiem, 
kas nav reģistrēti ES, vieglāk ienākt Eiropas tirgos, tiekot apstiprinātiem.
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Grozījums Nr. 2857
Alexander Alvaro

Regulas priekšlikums
79. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Administratīvais sods katrā individuālā 
gadījumā ir efektīvs, samērīgs un atturošs.
Administratīvā naudas soda apmēru 
nosaka, ņemot vērā pārkāpuma raksturu, 
smagumu un ilgumu, vai pārkāpums
izdarīts tīši vai aiz neuzmanības, fiziskās 
vai juridiskās personas atbildības līmeni 
un šīs personas iepriekš izdarītos 
pārkāpumus, tehniskos un 
organizatoriskos pasākumus un 
procedūras, kas īstenoti saskaņā ar 
23. pantu, un kāda bijusi sadarbība ar 
uzraudzības iestādi, lai izlīdzinātu 
pārkāpumu.

2. Administratīvais sods katrā individuālā 
gadījumā ir efektīvs, samērīgs un atturošs.

Or. en

Pamatojums

Šī punkta daļa ir svītrota daļēji saistībā ar 79. panta 1.b un 2.a punkta ieviešanu, un tādējādi 
tiek svītroti nevajadzīgi norādījumi.

Grozījums Nr. 2858
Nils Torvalds

Regulas priekšlikums
79. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Administratīvais sods katrā individuālā 
gadījumā ir efektīvs, samērīgs un atturošs. 
Administratīvā naudas soda apmēru 
nosaka, ņemot vērā pārkāpuma raksturu, 
smagumu un ilgumu, vai pārkāpums 
izdarīts tīši vai aiz neuzmanības, fiziskās 

2. Administratīvais sods katrā individuālā 
gadījumā ir efektīvs, samērīgs un atturošs. 
Administratīvā naudas soda apmēru 
nosaka, izvērtējot pārkāpuma raksturu, 
smagumu un ilgumu, vai pārkāpums 
izdarīts tīši vai aiz neuzmanības, fiziskās 
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vai juridiskās personas atbildības līmeni un 
šīs personas iepriekš izdarītos pārkāpumus, 
tehniskos un organizatoriskos pasākumus 
un procedūras, kas īstenoti saskaņā ar 
23. pantu, un kāda bijusi sadarbība ar 
uzraudzības iestādi, lai izlīdzinātu 
pārkāpumu.

vai juridiskās personas atbildības līmeni un 
šīs personas iepriekš izdarītos pārkāpumus, 
tehniskos un organizatoriskos pasākumus 
un procedūras, kas īstenoti saskaņā ar 
23. pantu, un kāda bijusi sadarbība ar 
uzraudzības iestādi, lai izlīdzinātu 
pārkāpumu.

Or. en

Grozījums Nr. 2859
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
79. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Administratīvais sods katrā individuālā 
gadījumā ir efektīvs, samērīgs un atturošs. 
Administratīvā naudas soda apmēru 
nosaka, ņemot vērā pārkāpuma raksturu, 
smagumu un ilgumu, vai pārkāpums 
izdarīts tīši vai aiz neuzmanības, fiziskās 
vai juridiskās personas atbildības līmeni un 
šīs personas iepriekš izdarītos pārkāpumus, 
tehniskos un organizatoriskos pasākumus 
un procedūras, kas īstenoti saskaņā ar 
23. pantu, un kāda bijusi sadarbība ar 
uzraudzības iestādi, lai izlīdzinātu 
pārkāpumu.

2. Administratīvais sods katrā individuālā 
gadījumā ir efektīvs, samērīgs un atturošs. 
Administratīvā naudas soda apmēru 
nosaka, ņemot vērā pārkāpuma raksturu, 
smagumu un ilgumu, attiecīgo personas 
datu sensitivitātes pakāpi, vai pārkāpums 
izdarīts tīši vai aiz neuzmanības, 
pārkāpuma radītā kaitējuma vai būtiska 
kaitējuma riska pakāpi, fiziskās vai 
juridiskās personas atbildības līmeni un šīs 
personas iepriekš izdarītos pārkāpumus, 
tehniskos un organizatoriskos pasākumus 
un procedūras, kas īstenotas saskaņā ar 
23. pantu, un kāda bijusi sadarbība ar 
uzraudzības iestādi, lai izlīdzinātu 
pārkāpumu. Lai gan šādu sodu noteikšanā 
ir paredzēta zināma piesardzība, ņemot 
vērā iepriekš izklāstītos apstākļus un citus 
situācijai raksturīgus faktus, novirzes 
administratīvo sodu piemērošanā var 
pārskatīt atbilstoši konsekvences 
mehānismam.

Or. en
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Grozījums Nr. 2860
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Regulas priekšlikums
79. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Administratīvais sods katrā individuālā 
gadījumā ir efektīvs, samērīgs un atturošs. 
Administratīvā naudas soda apmēru 
nosaka, ņemot vērā pārkāpuma raksturu, 
smagumu un ilgumu, vai pārkāpums 
izdarīts tīši vai aiz neuzmanības, fiziskās 
vai juridiskās personas atbildības līmeni un 
šīs personas iepriekš izdarītos pārkāpumus, 
tehniskos un organizatoriskos pasākumus 
un procedūras, kas īstenoti saskaņā ar 
23. pantu, un kāda bijusi sadarbība ar 
uzraudzības iestādi, lai izlīdzinātu 
pārkāpumu.

2. Administratīvais sods katrā individuālā 
gadījumā ir efektīvs, samērīgs un atturošs. 
Administratīvā naudas soda apmēru 
nosaka, ņemot vērā pārkāpuma raksturu, 
smagumu un ilgumu, vai pārkāpums 
izdarīts tīši vai aiz neuzmanības un kāds ir 
neuzmanības veids, fiziskās vai juridiskās 
personas atbildības līmeni un šīs personas 
iepriekš izdarītos pārkāpumus, tehniskos 
un organizatoriskos pasākumus un 
procedūras, kas īstenoti saskaņā ar 
23. pantu, un kāda bijusi sadarbība ar 
uzraudzības iestādi, lai izlīdzinātu 
pārkāpumu, un sodāmās personas 
faktiskās ekonomiskās spējas.

Or. es

Grozījums Nr. 2861
Axel Voss

Regulas priekšlikums
79. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Administratīvais sods katrā individuālā
gadījumā ir efektīvs, samērīgs un atturošs. 
Administratīvā naudas soda apmēru 
nosaka, ņemot vērā pārkāpuma raksturu, 
smagumu un ilgumu, vai pārkāpums 
izdarīts tīši vai aiz neuzmanības, fiziskās 
vai juridiskās personas atbildības līmeni un 
šīs personas iepriekš izdarītos pārkāpumus,
tehniskos un organizatoriskos pasākumus 
un procedūras, kas īstenoti saskaņā ar 
23. pantu, un kāda bijusi sadarbība ar 
uzraudzības iestādi, lai izlīdzinātu 

2. Administratīvais sods katrā individuālā 
gadījumā ir efektīvs, samērīgs un atturošs. 
Administratīvā naudas soda apmēru 
nosaka, ņemot vērā:
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pārkāpumu.
a) pārkāpuma raksturu, smagumu un 
ilgumu;
b) to, vai pārkāpums izdarīts tīši vai aiz 
neuzmanības;
c) personas datu attiecīgās kategorijas;
d) fiziskās vai juridiskās personas 
atbildības līmeni un šīs personas iepriekš 
izdarītos pārkāpumus;
e) atbildības līmeni par datu aizsardzību, 
ievērojot tehniskus un organizatoriskus 
pasākumus un procedūras, jo īpaši 
saskaņā ar 35., 38.a, 38.b, 38.c un 
39. pantu;
f) tehniskos un organizatoriskos 
pasākumus un procedūras, kas īstenoti 
saskaņā ar 23. pantu, un
g) to, kāda bijusi sadarbība ar uzraudzības 
iestādi, lai izlīdzinātu pārkāpumu.

Or. en

Pamatojums

No ITRE atzinuma. Nosakot piemērojamā naudas soda apmēru, būtu jāņem vērā arī tas, vai 
dati ir vai nav sensitīvi. Turklāt būtu jāņem vērā tas, vai pārzinis vai apstrādātājs uzskata 
datu aizsardzību par pamatjautājumu un apliecina to, ievērojot tehniskos un organizatoriskos 
pasākumus un aizsardzības pasākumus saskaņā ar 35., 38.a, 38.b, 38.c un 39. pantu.

Grozījums Nr. 2862
Dimitrios Droutsas

Regulas priekšlikums
79. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Administratīvais sods katrā individuālā 
gadījumā ir efektīvs, samērīgs un atturošs.
Administratīvā naudas soda apmēru 
nosaka, ņemot vērā pārkāpuma raksturu, 
smagumu un ilgumu, vai pārkāpums 
izdarīts tīši vai aiz neuzmanības, fiziskās 

2. Administratīvais sods katrā individuālā 
gadījumā ir efektīvs, samērīgs un atturošs.
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vai juridiskās personas atbildības līmeni 
un šīs personas iepriekš izdarītos 
pārkāpumus, tehniskos un 
organizatoriskos pasākumus un 
procedūras, kas īstenoti saskaņā ar 
23. pantu, un kāda bijusi sadarbība ar 
uzraudzības iestādi, lai izlīdzinātu 
pārkāpumu.

Or. en

Grozījums Nr. 2863
Timothy Kirkhope
ECR grupas vārdā

Regulas priekšlikums
79. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Administratīvais sods katrā individuālā 
gadījumā ir efektīvs, samērīgs un atturošs. 
Administratīvā naudas soda apmēru 
nosaka, ņemot vērā pārkāpuma raksturu, 
smagumu un ilgumu, vai pārkāpums 
izdarīts tīši vai aiz neuzmanības, fiziskās 
vai juridiskās personas atbildības līmeni un 
šīs personas iepriekš izdarītos pārkāpumus, 
tehniskos un organizatoriskos pasākumus 
un procedūras, kas īstenoti saskaņā ar 
23. pantu, un kāda bijusi sadarbība ar 
uzraudzības iestādi, lai izlīdzinātu 
pārkāpumu.

2. Administratīvais sods katrā individuālā 
gadījumā ir efektīvs, samērīgs un atturošs. 
Administratīvā naudas soda apmērs 
atspoguļo pārkāpuma raksturu, smagumu 
un ilgumu, vai pārkāpums izdarīts tīši vai 
aiz neuzmanības, fiziskās vai juridiskās 
personas atbildības līmeni un šīs personas 
iepriekš izdarītos pārkāpumus, tehniskos 
un organizatoriskos pasākumus un 
procedūras, kas īstenoti saskaņā ar 
23. pantu, un kāda bijusi sadarbība ar 
uzraudzības iestādi, lai izlīdzinātu 
pārkāpumu.

Or. en

Grozījums Nr. 2864
Louis Michel

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

2. Administratīvais sods katrā individuālā 
gadījumā ir efektīvs, samērīgs un atturošs. 
Administratīvā naudas soda apmēru 
nosaka, ņemot vērā pārkāpuma raksturu, 
smagumu un ilgumu, vai pārkāpums 
izdarīts tīši vai aiz neuzmanības, fiziskās 
vai juridiskās personas atbildības līmeni un 
šīs personas iepriekš izdarītos pārkāpumus, 
tehniskos un organizatoriskos pasākumus 
un procedūras, kas īstenoti saskaņā ar 
23. pantu, un kāda bijusi sadarbība ar 
uzraudzības iestādi, lai izlīdzinātu 
pārkāpumu.

2. Administratīvais sods katrā individuālā 
gadījumā ir efektīvs, samērīgs un atturošs. 
Administratīvā naudas soda apmēru 
nosaka, ņemot vērā pārkāpuma raksturu, 
smagumu un ilgumu, attiecīgo personas 
datu sensitivitātes pakāpi, vai pārkāpums 
izdarīts tīši vai aiz neuzmanības, 
pārkāpuma radītā kaitējuma vai būtiska 
kaitējuma riska pakāpi, fiziskās vai 
juridiskās personas atbildības līmeni un šīs 
personas iepriekš izdarītos pārkāpumus, 
tehniskos un organizatoriskos pasākumus 
un procedūras, kas īstenotas saskaņā ar 
23. pantu, un kāda bijusi sadarbība ar 
uzraudzības iestādi, lai izlīdzinātu 
pārkāpumu. Lai gan šādu sodu noteikšanā 
ir paredzēta zināma piesardzība, ņemot 
vērā iepriekš izklāstītos apstākļus un citus 
situācijai raksturīgus faktus, novirzes 
administratīvo sodu piemērošanā var 
pārskatīt atbilstoši konsekvences 
mehānismam.
Piemērojot administratīvu naudas sodu, 
uzraudzības iestādes ņem vērā arī naudas 
sodu, kaitējumu vai citas sankcijas, ko 
fiziskai vai juridiskai personai par 
pārkāpumu iepriekš ir piemērojusi tiesa 
vai cita iestāde.
Atbildību pastiprinoši apstākļi, kurus 
ņemot vērā, 4.–6. punktā minēto 
administratīvo sodu var noteikt 
maksimālā apmērā, jo īpaši ir:
a) atkārtoti pārkāpumi, kas pieļauti,
pārgalvīgi ignorējot piemērojamos tiesību 
aktus;
b) atteikums sadarboties vai izpildes 
procesa kavēšana;
c) apzināti, nopietni pārkāpumi, kas, 
visticamāk, radīs būtisku kaitējumu.
Atbildību mīkstinoši apstākļi, kurus ņemot 
vērā, administratīvo sodu var noteikt 
minimālā apmērā, ir:
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a) fiziskas vai juridiskas personas veikti 
pasākumi, lai nodrošinātu atbilstību 
attiecīgajām saistībām;
b) patiesas šaubas par to, vai darbība ir 
attiecīgo saistību pārkāpums;
c) pārkāpuma pārtraukšana tūlīt pēc tam, 
kad tas kļuvis zināms;
d) sadarbošanās tiesībaizsardzības 
procesā.

Or. en

Grozījums Nr. 2865
Hubert Pirker

Regulas priekšlikums
79. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Administratīvais sods katrā individuālā 
gadījumā ir efektīvs, samērīgs un atturošs. 
Administratīvā naudas soda apmēru 
nosaka, ņemot vērā pārkāpuma raksturu, 
smagumu un ilgumu, vai pārkāpums 
izdarīts tīši vai aiz neuzmanības, fiziskās 
vai juridiskās personas atbildības līmeni un 
šīs personas iepriekš izdarītos pārkāpumus, 
tehniskos un organizatoriskos pasākumus 
un procedūras, kas īstenoti saskaņā ar 
23. pantu, un kāda bijusi sadarbība ar 
uzraudzības iestādi, lai izlīdzinātu 
pārkāpumu.

2. Administratīvais sods katrā individuālā 
gadījumā ir efektīvs, samērīgs un atturošs. 
Administratīvā naudas soda apmēru 
nosaka, ņemot vērā pārkāpuma raksturu, 
smagumu un ilgumu, vai pārkāpums 
izdarīts tīši vai aiz neuzmanības, personas 
datu konkrēto veidu, pārkāpuma radītā 
kaitējuma smagumu vai riska pakāpi,
fiziskās vai juridiskās personas atbildības 
līmeni un šīs personas iepriekš izdarītos 
pārkāpumus, tehniskos un organizatoriskos 
pasākumus un procedūras, kas īstenoti 
saskaņā ar 23. pantu, un kāda bijusi 
sadarbība ar uzraudzības iestādi, lai 
izlīdzinātu pārkāpumu.

Or. de

Pamatojums

Nosakot naudas sodu, ir jāņem vērā datu veids un radītā kaitējuma smagums.
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Grozījums Nr. 2866
Sarah Ludford

Regulas priekšlikums
79. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Administratīvais sods katrā individuālā 
gadījumā ir efektīvs, samērīgs un atturošs. 
Administratīvā naudas soda apmēru 
nosaka, ņemot vērā pārkāpuma raksturu, 
smagumu un ilgumu, vai pārkāpums 
izdarīts tīši vai aiz neuzmanības, fiziskās 
vai juridiskās personas atbildības līmeni 
un šīs personas iepriekš izdarītos 
pārkāpumus, tehniskos un 
organizatoriskos pasākumus un 
procedūras, kas īstenoti saskaņā ar 
23. pantu, un kāda bijusi sadarbība ar 
uzraudzības iestādi, lai izlīdzinātu 
pārkāpumu.

2. Administratīvais sods katrā individuālā 
gadījumā ir efektīvs, samērīgs un atturošs. 
Lai noskaidrotu, kāda rakstura, apmēra 
un smaguma administratīvo sodu 
piemērot, uzraudzības iestāde ņem vērā 
visus apstākļus, jo īpaši:

a) pārkāpuma raksturu, smagumu un 
ilgumu;
b) to, vai pārkāpums izdarīts tīši;

c) to, vai ir veikti saprātīgi pasākumi, lai 
to novērstu;
d) to, vai pārkāpums radīja vai, 
visticamāk, radīs būtisku kaitējumu vai 
būtiski ierobežos datu subjekta 
pamattiesības un brīvības, vai datu 
subjektam radīs būtiskas ciešanas;
e) to, vai ir veikti kādi pasākumi, lai 
mazinātu pārkāpuma sekas, tostarp 
sadarbība ar uzraudzības iestādi, lai 
izlīdzinātu pārkāpumu vai tā sekas;
f) to, vai ir bijuši iepriekšēji pārkāpumi.

Or. en

Pamatojums

Šajā grozījumā labāk ir parādīti faktori, kuri ir jāņem vērā.
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Grozījums Nr. 2867
Alexander Alvaro

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Piemērojot administratīvos sodus, ņem 
vērā šādus faktorus:
a) pārkāpuma raksturs, smagums un 
ilgums;
b) procedūras, kas ieviestas saskaņā ar 
5.a un 5.b pantā minēto datu apstrādi un 
ar to saistītiem riskiem;
c) fiziskās vai juridiskās personas 
atbildības līmenis un šīs personas iepriekš 
izdarītie pārkāpumi;
d) to tehnisko un organizatorisko 
pasākumu un procedūru līmenis, kas 
īstenotas saskaņā ar:
i) 23. pantu — Datu aizsardzība pēc 
noklusējuma un integrēta datu 
aizsardzība;
ii) 23.a pantu — Atbilstība;
iii) 30. pantu — Apstrādes drošība;
iv) 33. pantu — Datu aizsardzības 
ietekmes novērtējums;
v) 33.a pantu — Datu aizsardzības 
atbilstības pārskats;
vi) 35. pantu — Datu aizsardzības 
inspektora iecelšana;
e) sadarbība ar uzraudzības iestādi.

Or. en

Pamatojums

Administratīvais sods katrā individuālā gadījumā ir efektīvs, samērīgs un atturošs.
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Grozījums Nr. 2868
Dimitrios Droutsas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Lai noteiktu administratīvā soda 
veidu, līmeni un apmēru, uzraudzības 
iestāde ņem vērā visus attiecīgos apstākļus 
atbilstoši šādiem kritērijiem:
a) tas, vai pārziņa vai apstrādātāja rīcībā 
ir derīgs „Eiropas datu aizsardzības 
zīmogs” saskaņā ar 39. pantu;
b) pārkāpuma raksturs, smagums un 
ilgums;
c) tas, vai pārkāpums izdarīts tīši vai aiz 
neuzmanības;
d) fiziskās vai juridiskās personas 
atbildības līmenis un šīs personas iepriekš 
izdarītie pārkāpumi;
e) tehniskie un organizatoriskie pasākumi 
un procedūras, kas īstenotas saskaņā ar 
23. un 30. pantu, piemēram, 
pseidonimizācija;
f) pārkāpuma ietekmēto personas datu
konkrētās kategorijas;
g) tas, vai pārkāpums ir izdarīts atkārtoti;
h) datu subjektam radītā kaitējuma 
pakāpe;
i) tas, vai atbildīgā persona ir izdarījusi 
pārkāpumu peļņas nolūkā, un gūtās 
peļņas apmērs vai zaudējumi, no kuriem 
atbildīgā persona ir izvairījusies, ja tos var 
noteikt;
j) sadarbība ar uzraudzības iestādi, lai 
labotu pārkāpuma situāciju un mazinātu 
iespējamās pārkāpuma nelabvēlīgās 
sekas;
k) atteikums sadarboties pārbaudes, 
revīzijas un kontroles procesā vai šā 
procesa, kuru veic uzraudzības iestāde 
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saskaņā ar 53. pantu, kavēšana.

Or. en

Grozījums Nr. 2869
Alexander Alvaro

Regulas priekšlikums
79. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja šī regula pārkāpta pirmo reizi un 
netīši, var izteikt rakstisku brīdinājumu, 
nepiemērojot nekādu citu sodu, ja:

svītrots

a) fiziska persona apstrādā personas datus 
bez komerciāliem nolūkiem; vai
b) uzņēmums vai organizācija, kas 
nodarbina mazāk nekā 250 personas, 
apstrādā personas datus tikai kā 
palīgdarbību salīdzinājumā ar tā galveno 
darbību.

Or. en

Pamatojums

Punkts ir svītrots, jo ir pieņemts 79. panta 2.a punkts (jauns).

Grozījums Nr. 2870
Timothy Kirkhope
ECR grupas vārdā

Regulas priekšlikums
79. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja šī regula pārkāpta pirmo reizi un 
netīši, var izteikt rakstisku brīdinājumu, 
nepiemērojot nekādu citu sodu, ja:

svītrots

a) fiziska persona apstrādā personas datus 
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bez komerciāliem nolūkiem; vai
b) uzņēmums vai organizācija, kas 
nodarbina mazāk nekā 250 personas, 
apstrādā personas datus tikai kā 
palīgdarbību salīdzinājumā ar tā galveno 
darbību.

Or. en

Grozījums Nr. 2871
Sarah Ludford

Regulas priekšlikums
79. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja šī regula pārkāpta pirmo reizi un 
netīši, var izteikt rakstisku brīdinājumu, 
nepiemērojot nekādu citu sodu, ja:

svītrots

a) fiziska persona apstrādā personas datus 
bez komerciāliem nolūkiem; vai
b) uzņēmums vai organizācija, kas 
nodarbina mazāk nekā 250 personas, 
apstrādā personas datus tikai kā 
palīgdarbību salīdzinājumā ar tā galveno 
darbību.

Or. en

Pamatojums

Uzraudzībai ir jābūt elastīgai, lemjot par sankcijām.

Grozījums Nr. 2872
Salvador Sedó i Alabart

Regulas priekšlikums
79. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja šī regula pārkāpta pirmo reizi un 3. Ja šī regula pārkāpta pirmo reizi un 
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netīši, var izteikt rakstisku brīdinājumu, 
nepiemērojot nekādu citu sodu, ja:

netīši, izsaka rakstisku brīdinājumu, 
nepiemērojot nekādu citu sodu, ja:

Or. en

Grozījums Nr. 2873
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
79. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja šī regula pārkāpta pirmo reizi un 
netīši, var izteikt rakstisku brīdinājumu, 
nepiemērojot nekādu citu sodu, ja:

3. Ja šī regula pārkāpta pirmo reizi un 
netīši, var izteikt rakstisku brīdinājumu, 
nepiemērojot nekādu citu sodu.
Kompetentā uzraudzības iestāde var 
piemērot naudas sodu, ņemot vērā 
kaitējuma apmēru, līdz EUR 1 000 000 
atkārtotu, tīšu pārkāpumu gadījumā vai 
uzņēmuma gadījumā — līdz 1 % no tā 
gada apgrozījuma visā pasaulē.

a) fiziska persona apstrādā personas datus 
bez komerciāliem nolūkiem; vai
b) uzņēmums vai organizācija, kas 
nodarbina mazāk nekā 250 personas, 
apstrādā personas datus tikai kā 
palīgdarbību salīdzinājumā ar tā galveno 
darbību.

Or. en

Grozījums Nr. 2874
Axel Voss

Regulas priekšlikums
79. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja šī regula pārkāpta pirmo reizi un
netīši, var izteikt rakstisku brīdinājumu, 
nepiemērojot nekādu citu sodu, ja:

3. Ja šī regula pārkāpta netīši un ja nav 
skarts neviens datu subjekts, uzraudzības 
iestāde vienojas ar attiecīgo pārzini vai 
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apstrādātāju par regulas neievērošanas 
novēršanu bez rakstiska brīdinājuma, 
nepiemērojot nekādu citu sodu.

a) fiziska persona apstrādā personas datus 
bez komerciāliem nolūkiem; vai
b) uzņēmums vai organizācija, kas 
nodarbina mazāk nekā 250 personas, 
apstrādā personas datus tikai kā 
palīgdarbību salīdzinājumā ar tā galveno 
darbību.

Ja ir noticis nopietns šīs regulas 
pārkāpums, uzraudzības iestāde vispirms 
izsaka rakstisku brīdinājumu, norādot 
pasākumus, ko var veikt, lai novērstu datu 
aizsardzības pārkāpumus pienācīgā 
termiņā, nepiemērojot nekādu citu sodu.
Uzraudzības iestāde saistībā ar 2. punktu 
var tikai piemērot naudas sodu līdz 
EUR 1 000 000 vai uzņēmuma 
gadījumā — līdz 2 % no tā gada 
apgrozījuma visā pasaulē par to, ka datu 
aizsardzības pārkāpumu novēršanai 
neizmanto rakstiskajā brīdinājumā 
minētos pasākumus vai atkārtotu, tīšu 
pārkāpumu gadījumā.

Or. en

Pamatojums

Sodi ir jāvienkāršo, un tiem jābūt balstītiem uz risku un jāatbilst pārkāpuma apmēram. Ir 
jāsaglabā maksimālā naudas soda summa. Tomēr ir jāsaglabā arī ES Pamattiesību hartas 
8. panta 3. punktā paredzētā uzraudzības iestāžu neatkarība. Turklāt saskaņotu ES politiku 
administratīvo sodu jomā var sekmēt konsekvences mehānisms, jo īpaši 58. panta 3. un 
4. punkts.

Grozījums Nr. 2875
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Regulas priekšlikums
79. pants – 3. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja šī regula pārkāpta pirmo reizi un 
netīši, var izteikt rakstisku brīdinājumu, 
nepiemērojot nekādu citu sodu, ja:

3. Ja šī regula pārkāpta pirmo reizi un 
netīši, ja nav galīga nolēmuma par 
iepriekšēju sodāmību vai sodāmības ir 
atceltas, var izteikt rakstisku brīdinājumu, 
un tādā gadījumā nepiemēro nekādu citu 
sodu, bet, ja lietas apstākļi to pieprasa, var 
piemērot tikai alternatīvus korektīvus 
pasākumus šādos gadījumos un veidā, ja:

Or. es

Grozījums Nr. 2876
Véronique Mathieu Houillon, Axel Voss

Regulas priekšlikums
79. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja šī regula pārkāpta pirmo reizi un 
netīši, var izteikt rakstisku brīdinājumu, 
nepiemērojot nekādu citu sodu, ja:

3. Ja šī regula pārkāpta pirmo reizi, var 
izteikt rakstisku brīdinājumu, nepiemērojot 
nekādu citu sodu.

a) fiziska persona apstrādā personas datus 
bez komerciāliem nolūkiem; vai
b) uzņēmums vai organizācija, kas 
nodarbina mazāk nekā 250 personas, 
apstrādā personas datus tikai kā 
palīgdarbību salīdzinājumā ar tā galveno 
darbību.

Or. fr

Grozījums Nr. 2877
Louis Michel

Regulas priekšlikums
79. pants – 3. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja šī regula pārkāpta pirmo reizi un 
netīši, var izteikt rakstisku brīdinājumu, 
nepiemērojot nekādu citu sodu, ja:

3. Ja šī regula pārkāpta pirmo reizi un 
netīši, var izteikt rakstisku brīdinājumu, 
nepiemērojot nekādu citu sodu.

a) fiziska persona apstrādā personas datus 
bez komerciāliem nolūkiem; vai
b) uzņēmums vai organizācija, kas 
nodarbina mazāk nekā 250 personas, 
apstrādā personas datus tikai kā 
palīgdarbību salīdzinājumā ar tā galveno 
darbību.

Or. en

Grozījums Nr. 2878
Nils Torvalds, Riikka Manner

Regulas priekšlikums
79. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja šī regula pārkāpta pirmo reizi un 
netīši, var izteikt rakstisku brīdinājumu, 
nepiemērojot nekādu citu sodu, ja:

3. Ja šī regula pārkāpta pirmo reizi un 
netīši, var izteikt rakstisku brīdinājumu, 
nepiemērojot nekādu citu sodu.

a) fiziska persona apstrādā personas datus 
bez komerciāliem nolūkiem; vai
b) uzņēmums vai organizācija, kas 
nodarbina mazāk nekā 250 personas, 
apstrādā personas datus tikai kā 
palīgdarbību salīdzinājumā ar tā galveno 
darbību.

Or. en

Grozījums Nr. 2879
Jan Mulder

Regulas priekšlikums
79. pants – 3. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) uzņēmums vai organizācija, kas 
nodarbina mazāk nekā 250 personas, 
apstrādā personas datus tikai kā 
palīgdarbību salīdzinājumā ar tā galveno 
darbību.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 2880
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola

Regulas priekšlikums
79. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) uzņēmums vai organizācija, kas 
nodarbina mazāk nekā 250 personas,
apstrādā personas datus tikai kā 
palīgdarbību salīdzinājumā ar tā galveno 
darbību.

b) uzņēmums vai organizācija apstrādā 
personas datus tikai kā palīgdarbību 
salīdzinājumā ar tā galveno darbību.

Or. en

Pamatojums

Darbinieku skaita ierobežojums līdz 250 darbiniekiem rada nevienlīdzību starp darba 
devējiem, diskriminē lielākos uzņēmumus un nekādā mērā nav nepieciešams, lai sasniegtu 
mērķi. Turklāt ne visos aspektos ierobežojums ir vienkārši saprotams.

Grozījums Nr. 2881
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Regulas priekšlikums
79. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) uzņēmums vai organizācija, kas 
nodarbina mazāk nekā 250 personas, 
apstrādā personas datus tikai kā 

b) uzņēmums vai organizācija ir gatava 
sadarboties ar uzraudzības iestādi, lai 
ieviestu korektīvus pasākumus, kas ļauj 
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palīgdarbību salīdzinājumā ar tā galveno 
darbību.

novērst līdzīgus pārkāpumus nākotnē. 
Šajā punktā minētā sadarbība tiek veikta,
parakstot vienošanos ar uzraudzības 
iestādi. Ja sešu mēnešu laikā no lietas 
uzsākšanas datuma sadarbība ar attiecīgi 
akreditētu uzraudzības iestādi nav 
notikusi, tad tiek noteikts attiecīgs naudas 
sods.

Or. es

Grozījums Nr. 2882
Sari Essayah

Regulas priekšlikums
79. pants – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) valsts iestāde apstrādā datus.

Or. en

Grozījums Nr. 2883
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Regulas priekšlikums
79. pants – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) valsts iestāde sadarbojas ar 
uzraudzības iestādi, lai noteiktu 
pasākumus, kas ļauj novērst līdzīgus 
pārkāpumus nākotnē. Šajā punktā minēto 
sadarbību nosaka ar līgumiem vai 
rezolūcijām, kuras pieņem attiecīgā 
iestāde un kurās ir norādes uz pieņemto 
pasākumu pamatojumu. Ja gada laikā no 
lietas uzsākšanas datuma sadarbība ar 
attiecīgi akreditētu uzraudzības iestādi 
nav notikusi, tad tiek noteikts attiecīgs 
naudas sods.
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Or. es

Grozījums Nr. 2884
Sarah Ludford

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Uzraudzības iestāde jo īpaši var 
nolemt, ka ir jāpiemēro cits sods, nevis 
finansiālas sankcijas, ja apstrādes 
darbību būtība, apmērs vai nolūks ir tāds, 
ka šī darbība, visticamāk, neradīs 
apdraudējumu datu subjekta 
pamattiesībām.

Or. en

Pamatojums

Uzraudzībai ir jābūt elastīgai, lemjot par riskam atbilstošām sankcijām.

Grozījums Nr. 2885
Alexander Alvaro

Regulas priekšlikums
79. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Uzraudzības iestāde piemēro naudas 
sodu līdz EUR 250 000 vai uzņēmuma 
gadījumā – līdz 0,5 % no tā gada 
apgrozījuma visā pasaulē, ja tīši vai aiz 
neuzmanības:

svītrots

a) nav nodrošināti mehānismi datu 
subjektu pieprasījumiem vai datu 
subjektiem netiek sniegta savlaicīga 
atbilde vai atbilde nav pieprasītajā 
formātā saskaņā ar 12. panta 1. un 
2. punktu;
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b) tiek prasīta samaksa par informāciju 
vai par atbildēm uz datu subjektu 
pieprasījumiem pretēji 12. panta 4. punkta 
noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

Punkts ir svītrots, jo ir pieņemts 79. panta 2.a punkts (jauns).

Grozījums Nr. 2886
Axel Voss

Regulas priekšlikums
79. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Uzraudzības iestāde piemēro naudas 
sodu līdz EUR 250 000 vai uzņēmuma 
gadījumā – līdz 0,5 % no tā gada 
apgrozījuma visā pasaulē, ja tīši vai aiz 
neuzmanības:

svītrots

a) nav nodrošināti mehānismi datu 
subjektu pieprasījumiem vai datu 
subjektiem netiek sniegta savlaicīga 
atbilde vai atbilde nav pieprasītajā 
formātā saskaņā ar 12. panta 1. un 
2. punktu;
b) tiek prasīta samaksa par informāciju 
vai par atbildēm uz datu subjektu 
pieprasījumiem pretēji 12. panta 4. punkta 
noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 2887
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

4. Uzraudzības iestāde piemēro naudas 
sodu līdz EUR 250 000 vai uzņēmuma 
gadījumā – līdz 0,5 % no tā gada 
apgrozījuma visā pasaulē, ja tīši vai aiz 
neuzmanības:

svītrots

a) nav nodrošināti mehānismi datu 
subjektu pieprasījumiem vai datu 
subjektiem netiek sniegta savlaicīga 
atbilde vai atbilde nav pieprasītajā 
formātā saskaņā ar 12. panta 1. un 
2. punktu;
b) tiek prasīta samaksa par informāciju 
vai par atbildēm uz datu subjektu 
pieprasījumiem pretēji 12. panta 4. punkta 
noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 2888
Dimitrios Droutsas

Regulas priekšlikums
79. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Uzraudzības iestāde piemēro naudas 
sodu līdz EUR 250 000 vai uzņēmuma 
gadījumā – līdz 0,5 % no tā gada 
apgrozījuma visā pasaulē, ja tīši vai aiz 
neuzmanības:

4. Uzraudzības iestāde piemēro naudas 
sodu, kas nepārsniedz EUR 250 000 vai 
uzņēmuma gadījumā — 1 % no tā gada 
apgrozījuma visā pasaulē, ja tīši vai aiz 
neuzmanības ir pārkāpts 12. panta 1. un 
2. punkts.

a) nav nodrošināti mehānismi datu 
subjektu pieprasījumiem vai datu 
subjektiem netiek sniegta savlaicīga 
atbilde vai atbilde nav pieprasītajā 
formātā saskaņā ar 12. panta 1. un 
2. punktu;

b) tiek prasīta samaksa par informāciju 
vai par atbildēm uz datu subjektu 
pieprasījumiem pretēji 12. panta 4. punkta 
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noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 2889
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Regulas priekšlikums
79. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Uzraudzības iestāde piemēro naudas 
sodu līdz EUR 250 000 vai uzņēmuma 
gadījumā – līdz 0,5 % no tā gada 
apgrozījuma visā pasaulē, ja tīši vai aiz 
neuzmanības:

4. Uzraudzības iestāde piemēro naudas 
sodu līdz EUR 250 000 vai uzņēmuma 
gadījumā — līdz 1 % no tā gada 
apgrozījuma visā pasaulē, atkarībā no tā, 
kurš ir lielāks, ja tīši vai aiz neuzmanības
ir pārkāpts 12. panta 1. un 2. punkts.

a) nav nodrošināti mehānismi datu 
subjektu pieprasījumiem vai datu 
subjektiem netiek sniegta savlaicīga 
atbilde vai atbilde nav pieprasītajā 
formātā saskaņā ar 12. panta 1. un 
2. punktu;

b) tiek prasīta samaksa par informāciju 
vai par atbildēm uz datu subjektu 
pieprasījumiem pretēji 12. panta 4. punkta 
noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

Šajā grozījumā ir sniegts precīzāks formulējums un noteikta atbilstošāka maksimālā naudas 
soda summa par pārkāpumu, kas izdarīts tīši, kā noteikts attiecīgajā punktā.

Grozījums Nr. 2890
Louis Michel

Regulas priekšlikums
79. pants – 4. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Uzraudzības iestāde piemēro naudas 
sodu līdz EUR 250 000 vai uzņēmuma 
gadījumā – līdz 0,5 % no tā gada 
apgrozījuma visā pasaulē, ja tīši vai aiz
neuzmanības:

4. Uzraudzības iestāde var piemērot
naudas sodu līdz EUR 250 000, ja tīši:

Or. en

Grozījums Nr. 2891
Nils Torvalds, Riikka Manner

Regulas priekšlikums
79. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Uzraudzības iestāde piemēro naudas 
sodu līdz EUR 250 000 vai uzņēmuma 
gadījumā – līdz 0,5 % no tā gada 
apgrozījuma visā pasaulē, ja tīši vai aiz 
neuzmanības:

4. Uzraudzības iestāde, ņemot vērā 
pārkāpuma smagumu, piemēro naudas 
sodu vai izsaka brīdinājumu, ja tīši vai aiz 
neuzmanības:

Or. en

Grozījums Nr. 2892
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Regulas priekšlikums
79. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Uzraudzības iestāde piemēro naudas 
sodu līdz EUR 250 000 vai uzņēmuma 
gadījumā – līdz 0,5 % no tā gada 
apgrozījuma visā pasaulē, ja tīši vai aiz 
neuzmanības:

4. Uzraudzības iestāde piemēro naudas 
sodu līdz EUR 250 000 vai uzņēmuma 
gadījumā — līdz 1 % no tā gada 
apgrozījuma visā pasaulē, ja tīši vai aiz 
neuzmanības:

Or. en
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Grozījums Nr. 2893
Timothy Kirkhope
ECR grupas vārdā

Regulas priekšlikums
79. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Uzraudzības iestāde piemēro naudas 
sodu līdz EUR 250 000 vai uzņēmuma 
gadījumā – līdz 0,5 % no tā gada 
apgrozījuma visā pasaulē, ja tīši vai aiz 
neuzmanības:

4. Uzraudzības iestāde piemēro naudas 
sodu, ņemot vērā negadījuma smagumu 
un apmēru, kā arī radīto kaitējumu vai 
iespējamo kaitējumu, pārkāpuma ilgumu, 
iepriekšējus pārkāpumus un rīcību 
attiecīgā negadījuma vai negadījumu 
gadījumā, maksimāli EUR 250 000 
apmērā vai uzņēmuma gadījumā — līdz 
0,5 % no tā gada apgrozījuma visā pasaulē. 
Par pārkāpumu uzskata un naudas sodu 
piemēro, ja: 

Or. en

Grozījums Nr. 2894
Ewald Stadler

Regulas priekšlikums
79. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Uzraudzības iestāde piemēro naudas 
sodu līdz EUR 250 000 vai uzņēmuma 
gadījumā – līdz 0,5 % no tā gada 
apgrozījuma visā pasaulē, ja tīši vai aiz 
neuzmanības:

4. Uzraudzības iestāde piemēro naudas 
sodu līdz EUR 500 000, ja tīši vai aiz 
neuzmanības:

Or. de

Pamatojums

Nosakot naudas sodu proporcionāli uzņēmuma apgrozījumam, sods būtu pārmērīgs šādam 
pārkāpumam.
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Grozījums Nr. 2895
Sarah Ludford

Regulas priekšlikums
79. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Uzraudzības iestāde piemēro naudas 
sodu līdz EUR 250 000 vai uzņēmuma 
gadījumā – līdz 0,5 % no tā gada 
apgrozījuma visā pasaulē, ja tīši vai aiz 
neuzmanības:

4. Uzraudzības iestāde var piemērot
naudas sodu līdz EUR 250 000 vai 
uzņēmuma gadījumā — līdz 0,5 % no tā 
gada apgrozījuma visā pasaulē, ja tīši vai 
aiz neuzmanības:

Or. en

Pamatojums

Uzraudzības iestādēm ir apdomīgi jālemj par to, vai naudas sods ir piemērojams un kādā 
apmērā.

Grozījums Nr. 2896
Alexander Alvaro

Regulas priekšlikums
79. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Uzraudzības iestāde piemēro naudas 
sodu līdz EUR 500 000 vai uzņēmuma 
gadījumā – līdz 1 % no tā gada 
apgrozījuma visā pasaulē, ja tīši vai aiz 
neuzmanības:

svītrots

a) datu subjektam nesniedz informāciju 
vai sniedz nepilnīgu informāciju, vai 
informāciju nesniedz pietiekami 
caurskatāmā veidā saskaņā ar 11. pantu, 
12. panta 3. punktu un 14. pantu;
b) datu subjektam nesniedz piekļuvi 
personas datiem vai personas datus 
nelabo saskaņā ar 15. un 16. pantu vai 
saņēmējam nepaziņo attiecīgo 
informāciju saskaņā ar 13. pantu;
c) neievēro tiesības tikt aizmirstam vai 
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tiesības uz dzēšanu, vai nenodrošina 
mehānismus, kas garantē termiņu 
ievērošanu, vai neveic visus vajadzīgos 
pasākumus trešo pušu informēšanai par 
datu subjektu pieprasījumiem dzēst saites 
uz personas datiem vai to kopijas vai 
atveidojumus saskaņā ar 17. pantu;
d) nesniedz personas datu kopiju 
elektroniskā formātā vai kavē datu 
subjektu pārnest personas datus uz citu 
lietotni, pārkāpjot 18. pantu;
e) vispār nav noteikti vai nav pietiekami 
noteikti kopīgo pārziņu attiecīgie 
pienākumi saskaņā ar 24. pantu;
f) nav saglabāta vai nav pietiekama 
dokumentācija saskaņā ar 28. pantu, 
31. panta 4. punktu un 44. panta 
3. punktu;
g) īpašu kategoriju datu gadījumā 
saskaņā ar 80., 82. un 83. pantu nav 
ievēroti noteikumi par vārda un 
informācijas brīvību vai noteikumi par 
apstrādi nodarbinātības kontekstā vai 
nosacījumi par apstrādi vēstures, 
statistikas un zinātniskās izpētes nolūkos.

Or. en

Pamatojums

Punkts ir svītrots, jo ir pieņemts 79. panta 2.a punkts (jauns).

Grozījums Nr. 2897
Axel Voss

Regulas priekšlikums
79. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Uzraudzības iestāde piemēro naudas 
sodu līdz EUR 500 000 vai uzņēmuma 
gadījumā – līdz 1 % no tā gada 
apgrozījuma visā pasaulē, ja tīši vai aiz 

svītrots
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neuzmanības:
a) datu subjektam nesniedz informāciju 
vai sniedz nepilnīgu informāciju, vai 
informāciju nesniedz pietiekami 
caurskatāmā veidā saskaņā ar 11. pantu, 
12. panta 3. punktu un 14. pantu;
b) datu subjektam nesniedz piekļuvi 
personas datiem vai personas datus 
nelabo saskaņā ar 15. un 16. pantu vai 
saņēmējam nepaziņo attiecīgo 
informāciju saskaņā ar 13. pantu;
c) neievēro tiesības tikt aizmirstam vai 
tiesības uz dzēšanu, vai nenodrošina 
mehānismus, kas garantē termiņu 
ievērošanu, vai neveic visus vajadzīgos 
pasākumus trešo pušu informēšanai par 
datu subjektu pieprasījumiem dzēst saites 
uz personas datiem vai to kopijas vai 
atveidojumus saskaņā ar 17. pantu;
d) nesniedz personas datu kopiju 
elektroniskā formātā vai kavē datu 
subjektu pārnest personas datus uz citu 
lietotni, pārkāpjot 18. pantu;
e) vispār nav noteikti vai nav pietiekami 
noteikti kopīgo pārziņu attiecīgie 
pienākumi saskaņā ar 24. pantu;
f) nav saglabāta vai nav pietiekama 
dokumentācija saskaņā ar 28. pantu, 
31. panta 4. punktu un 44. panta 
3. punktu;
g) īpašu kategoriju datu gadījumā 
saskaņā ar 80., 82. un 83. pantu nav 
ievēroti noteikumi par vārda un 
informācijas brīvību vai noteikumi par 
apstrādi nodarbinātības kontekstā vai 
nosacījumi par apstrādi vēstures, 
statistikas un zinātniskās izpētes nolūkos.

Or. en

Grozījums Nr. 2898
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Regulas priekšlikums
79. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Uzraudzības iestāde piemēro naudas 
sodu līdz EUR 500 000 vai uzņēmuma 
gadījumā – līdz 1 % no tā gada 
apgrozījuma visā pasaulē, ja tīši vai aiz 
neuzmanības:

svītrots

a) datu subjektam nesniedz informāciju 
vai sniedz nepilnīgu informāciju, vai 
informāciju nesniedz pietiekami 
caurskatāmā veidā saskaņā ar 11. pantu, 
12. panta 3. punktu un 14. pantu;
b) datu subjektam nesniedz piekļuvi 
personas datiem vai personas datus 
nelabo saskaņā ar 15. un 16. pantu vai 
saņēmējam nepaziņo attiecīgo 
informāciju saskaņā ar 13. pantu;
c) neievēro tiesības tikt aizmirstam vai 
tiesības uz dzēšanu, vai nenodrošina 
mehānismus, kas garantē termiņu 
ievērošanu, vai neveic visus vajadzīgos 
pasākumus trešo pušu informēšanai par 
datu subjektu pieprasījumiem dzēst saites 
uz personas datiem vai to kopijas vai 
atveidojumus saskaņā ar 17. pantu;
d) nesniedz personas datu kopiju 
elektroniskā formātā vai kavē datu 
subjektu pārnest personas datus uz citu 
lietotni, pārkāpjot 18. pantu;
e) vispār nav noteikti vai nav pietiekami 
noteikti kopīgo pārziņu attiecīgie 
pienākumi saskaņā ar 24. pantu;
f) nav saglabāta vai nav pietiekama 
dokumentācija saskaņā ar 28. pantu, 
31. panta 4. punktu un 44. panta 
3. punktu;
g) īpašu kategoriju datu gadījumā 
saskaņā ar 80., 82. un 83. pantu nav 
ievēroti noteikumi par vārda un 
informācijas brīvību vai noteikumi par 
apstrādi nodarbinātības kontekstā vai 
nosacījumi par apstrādi vēstures, 
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statistikas un zinātniskās izpētes nolūkos.

Or. en

Grozījums Nr. 2899
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Regulas priekšlikums
79. pants – 5. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Uzraudzības iestāde piemēro naudas 
sodu līdz EUR 500 000 vai uzņēmuma 
gadījumā – līdz 1 % no tā gada 
apgrozījuma visā pasaulē, ja tīši vai aiz 
neuzmanības:

5. Uzraudzības iestāde piemēro naudas 
sodu līdz EUR 500 000 vai uzņēmuma 
gadījumā — līdz 1 % no tā gada vidējās 
peļņas apjoma visā pasaulē, ja tīši vai aiz 
neuzmanības:

Or. es

Grozījums Nr. 2900
Wim van de Camp

Regulas priekšlikums
79. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Uzraudzības iestāde piemēro naudas 
sodu līdz EUR 500 000 vai uzņēmuma 
gadījumā – līdz 1 % no tā gada 
apgrozījuma visā pasaulē, ja tīši vai aiz 
neuzmanības:

5. Uzraudzības iestāde var piemērot
naudas sodu līdz EUR 500 000 vai 
uzņēmuma gadījumā — līdz 1 % no tā gada 
apgrozījuma visā pasaulē, ja tīši vai aiz 
neuzmanības:

a) datu subjektam nesniedz informāciju vai 
sniedz nepilnīgu informāciju, vai 
informāciju nesniedz pietiekami 
caurskatāmā veidā saskaņā ar 11. pantu, 
12. panta 3. punktu un 14. pantu;

a) datu subjektam nesniedz informāciju vai 
sniedz nepilnīgu informāciju, vai 
informāciju nesniedz pietiekami 
caurskatāmā veidā saskaņā ar 11. pantu, 
12. panta 3. punktu un 14. pantu;

b) datu subjektam nesniedz piekļuvi 
personas datiem vai personas datus nelabo 
saskaņā ar 15. un 16. pantu vai saņēmējam 
nepaziņo attiecīgo informāciju saskaņā ar 
13. pantu;

b) datu subjektam nesniedz piekļuvi 
personas datiem vai personas datus nelabo 
saskaņā ar 15. un 16. pantu vai saņēmējam 
nepaziņo attiecīgo informāciju saskaņā ar 
13. pantu;
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c) neievēro tiesības tikt aizmirstam vai 
tiesības uz dzēšanu, vai nenodrošina 
mehānismus, kas garantē termiņu 
ievērošanu, vai neveic visus vajadzīgos 
pasākumus trešo pušu informēšanai par 
datu subjektu pieprasījumiem dzēst saites 
uz personas datiem vai to kopijas vai 
atveidojumus saskaņā ar 17. pantu;

c) neievēro tiesības tikt aizmirstam vai 
tiesības uz dzēšanu, vai nav nodrošināts 
mehānisms saskaņa ar 17.a pantu. 
Nosakot naudas sodu par šajā daļā 
minēto pārkāpumu, uzraudzības iestāde 
ņem vērā to, kādā apmērā pārzinis vai 
galvenā institūcija, kas minēta 22. panta 
4. punktā, nodrošināja mehānismus, kas 
garantē personas datu glabāšanas 
termiņu ievērošanu;

d) nesniedz personas datu kopiju 
elektroniskā formātā vai kavē datu 
subjektu pārnest personas datus uz citu 
lietotni, pārkāpjot 18. pantu;

d) kavē datu subjektu pārnest lietotāja 
radītu saturu uz citu lietotni, pārkāpjot 
18. pantu;

e) vispār nav noteikti vai nav pietiekami 
noteikti kopīgo pārziņu attiecīgie 
pienākumi saskaņā ar 24. pantu;

e) vispār nav noteikti vai nav pietiekami 
noteikti kopīgo pārziņu attiecīgie 
pienākumi saskaņā ar 24. pantu;

f) nav saglabāta vai nav pietiekama 
dokumentācija saskaņā ar 28. pantu, 
31. panta 4. punktu un 44. panta 3. punktu;

f) nav saglabāta vai nav pietiekama 
dokumentācija saskaņā ar 28. pantu, 
31. panta 4. punktu un 44. panta 3. punktu;

g) īpašu kategoriju datu gadījumā 
saskaņā ar 80., 82. un 83. pantu nav 
ievēroti noteikumi par vārda un 
informācijas brīvību vai noteikumi par 
apstrādi nodarbinātības kontekstā vai 
nosacījumi par apstrādi vēstures, statistikas 
un zinātniskās izpētes nolūkos.

g) īpašu kategoriju datu gadījumā saskaņā 
ar 80., 82. un 83. pantu nav ievēroti 
noteikumi par vārda un informācijas 
brīvību vai noteikumi par apstrādi 
nodarbinātības kontekstā vai nosacījumi 
par apstrādi vēstures, statistikas un 
zinātniskās izpētes nolūkos.

Or. en

Pamatojums

The ‘accountability measures’ should not be fined as an independent infringement. Where the 
absence of such measures are likely to have caused the infringement of the ‘material rules’ 
(like data security, data subject’s rights, data limitation, etc), the supervisory authority should 
take such absence into account in determining the level of the fine (see also the US Federal 
Sentencing Guidelines for companies in case of non-compliance). Furthermore, instead of 
issuing a fine, the supervisory authority should order the controller or processor to take the 
necessary measures pursuant to its powers in Article 53.

Grozījums Nr. 2901
Dimitrios Droutsas
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Regulas priekšlikums
79. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Uzraudzības iestāde piemēro naudas 
sodu līdz EUR 500 000 vai uzņēmuma 
gadījumā – līdz 1 % no tā gada 
apgrozījuma visā pasaulē, ja tīši vai aiz 
neuzmanības:

5. Uzraudzības iestāde piemēro naudas 
sodu, kas nepārsniedz EUR 500 000 vai 
uzņēmuma gadījumā — 2 % no tā gada 
apgrozījuma visā pasaulē, ja tīši vai aiz 
neuzmanības ir pārkāpts 11. pants, 
12. panta 3. un 4. punkts, 13., 14., 15., 16., 
17., 18., 24. un 28. pants, 31. panta 
4. punkts, 44. panta 3. punkts, 80., 82. un 
83. pants.

a) datu subjektam nesniedz informāciju 
vai sniedz nepilnīgu informāciju, vai 
informāciju nesniedz pietiekami 
caurskatāmā veidā saskaņā ar 11. pantu, 
12. panta 3. punktu un 14. pantu;
b) datu subjektam nesniedz piekļuvi 
personas datiem vai personas datus 
nelabo saskaņā ar 15. un 16. pantu vai 
saņēmējam nepaziņo attiecīgo 
informāciju saskaņā ar 13. pantu;
c) neievēro tiesības tikt aizmirstam vai 
tiesības uz dzēšanu, vai nenodrošina 
mehānismus, kas garantē termiņu 
ievērošanu, vai neveic visus vajadzīgos 
pasākumus trešo pušu informēšanai par 
datu subjektu pieprasījumiem dzēst saites 
uz personas datiem vai to kopijas vai 
atveidojumus saskaņā ar 17. pantu;
d) nesniedz personas datu kopiju 
elektroniskā formātā vai kavē datu 
subjektu pārnest personas datus uz citu 
lietotni, pārkāpjot 18. pantu; 
e) vispār nav noteikti vai nav pietiekami 
noteikti kopīgo pārziņu attiecīgie 
pienākumi saskaņā ar 24. pantu;
f) nav saglabāta vai nav pietiekama 
dokumentācija saskaņā ar 28. pantu, 
31. panta 4. punktu un 44. panta 
3. punktu;
g) īpašu kategoriju datu gadījumā 
saskaņā ar 80., 82. un 83. pantu nav 
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ievēroti noteikumi par vārda un 
informācijas brīvību vai noteikumi par 
apstrādi nodarbinātības kontekstā vai 
nosacījumi par apstrādi vēstures, 
statistikas un zinātniskās izpētes nolūkos.

Or. en

Grozījums Nr. 2902
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Regulas priekšlikums
79. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Uzraudzības iestāde piemēro naudas 
sodu līdz EUR 500 000 vai uzņēmuma 
gadījumā – līdz 1 % no tā gada 
apgrozījuma visā pasaulē, ja tīši vai aiz 
neuzmanības:

5. Uzraudzības iestāde piemēro naudas 
sodu līdz EUR 500 000 vai uzņēmuma 
gadījumā — 2 % no tā gada apgrozījuma 
visā pasaulē, atkarībā no tā, kurš ir 
lielāks, ja tīši vai aiz neuzmanības ir 
pārkāpts 11. pants, 12. panta 3. un 
4. punkts, 13., 14., 15., 16,17., 17., 18., 24. 
un 28. pants, 31. panta 4. punkts, 
44. panta 3. punkts, 80., 82. un 83. pants.

a) datu subjektam nesniedz informāciju 
vai sniedz nepilnīgu informāciju, vai 
informāciju nesniedz pietiekami 
caurskatāmā veidā saskaņā ar 11. pantu, 
12. panta 3. punktu un 14. pantu;
b) datu subjektam nesniedz piekļuvi 
personas datiem vai personas datus 
nelabo saskaņā ar 15. un 16. pantu vai 
saņēmējam nepaziņo attiecīgo 
informāciju saskaņā ar 13. pantu;
c) neievēro tiesības tikt aizmirstam vai 
tiesības uz dzēšanu, vai nenodrošina 
mehānismus, kas garantē termiņu 
ievērošanu, vai neveic visus vajadzīgos 
pasākumus trešo pušu informēšanai par 
datu subjektu pieprasījumiem dzēst saites 
uz personas datiem vai to kopijas vai 
atveidojumus saskaņā ar 17. pantu;
d) nesniedz personas datu kopiju 
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elektroniskā formātā vai kavē datu 
subjektu pārnest personas datus uz citu 
lietotni, pārkāpjot 18. pantu;
e) vispār nav noteikti vai nav pietiekami 
noteikti kopīgo pārziņu attiecīgie 
pienākumi saskaņā ar 24. pantu;
f) nav saglabāta vai nav pietiekama 
dokumentācija saskaņā ar 28. pantu, 
31. panta 4. punktu un 44. panta 
3. punktu;
g) īpašu kategoriju datu gadījumā 
saskaņā ar 80., 82. un 83. pantu nav 
ievēroti noteikumi par vārda un 
informācijas brīvību vai noteikumi par 
apstrādi nodarbinātības kontekstā vai 
nosacījumi par apstrādi vēstures, 
statistikas un zinātniskās izpētes nolūkos.

Or. en

Grozījums Nr. 2903
Louis Michel

Regulas priekšlikums
79. pants – 5. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Uzraudzības iestāde piemēro naudas 
sodu līdz EUR 500 000 vai uzņēmuma 
gadījumā – līdz 1 % no tā gada 
apgrozījuma visā pasaulē, ja tīši vai aiz 
neuzmanības:

5. Uzraudzības iestāde piemēro naudas 
sodu līdz EUR 500 000, ja tīši:

Or. en

Grozījums Nr. 2904
Nils Torvalds, Riikka Manner

Regulas priekšlikums
79. pants – 5. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Uzraudzības iestāde piemēro naudas 
sodu līdz EUR 500 000 vai uzņēmuma 
gadījumā – līdz 1 % no tā gada 
apgrozījuma visā pasaulē, ja tīši vai aiz 
neuzmanības:

5. Uzraudzības iestāde, ņemot vērā 
pārkāpuma smagumu, piemēro naudas 
sodu vai izsaka brīdinājumu, ja tīši vai aiz 
neuzmanības:

Or. en

Grozījums Nr. 2905
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Regulas priekšlikums
79. pants – 5. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Uzraudzības iestāde piemēro naudas 
sodu līdz EUR 500 000 vai uzņēmuma 
gadījumā – līdz 1 % no tā gada 
apgrozījuma visā pasaulē, ja tīši vai aiz 
neuzmanības:

5. Uzraudzības iestāde piemēro naudas 
sodu līdz EUR 500 000 vai uzņēmuma 
gadījumā — līdz 3 % no tā gada 
apgrozījuma visā pasaulē, ja tīši vai aiz 
neuzmanības:

Or. en

Grozījums Nr. 2906
Timothy Kirkhope
ECR grupas vārdā

Regulas priekšlikums
79. pants – 5. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Uzraudzības iestāde piemēro naudas 
sodu līdz EUR 500 000 vai uzņēmuma 
gadījumā – līdz 1 % no tā gada 
apgrozījuma visā pasaulē, ja tīši vai aiz 
neuzmanības:

5. Uzraudzības iestāde atbilstoši 79. panta 
4. punktā minētajiem kritērijiem par 
nopietnākiem pārkāpumiem piemēro 
naudas sodu maksimāli EUR 500 000 
apmērā vai uzņēmuma gadījumā — līdz 
1 % no tā gada apgrozījuma visā pasaulē, 
ja:
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Or. en

Grozījums Nr. 2907
Sarah Ludford

Regulas priekšlikums
79. pants – 5. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Uzraudzības iestāde piemēro naudas 
sodu līdz EUR 500 000 vai uzņēmuma 
gadījumā – līdz 1 % no tā gada 
apgrozījuma visā pasaulē, ja tīši vai aiz 
neuzmanības:

5. Uzraudzības iestāde var piemērot
naudas sodu līdz EUR 500 000 vai 
uzņēmuma gadījumā — līdz 1 % no tā gada 
apgrozījuma visā pasaulē, ja tīši vai aiz 
neuzmanības:

Or. en

Pamatojums

Uzraudzības iestādēm ir apdomīgāk jālemj par to, vai naudas sods ir piemērojams un kādā 
apmērā.

Grozījums Nr. 2908
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Regulas priekšlikums
79. pants – 5. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) datu subjektam nesniedz informāciju vai 
sniedz nepilnīgu informāciju, vai 
informāciju nesniedz pietiekami 
caurskatāmā veidā saskaņā ar 11. pantu, 
12. panta 3. punktu un 14. pantu;

a) nesniedz informāciju vai sniedz skaidri 
nepilnīgu informāciju saskaņā ar 11. pantu, 
12. panta 3. punktu un 14. pantu;

Or. es

Grozījums Nr. 2909
Louis Michel
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Regulas priekšlikums
79. pants – 5. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) neievēro tiesības tikt aizmirstam vai 
tiesības uz dzēšanu, vai nenodrošina 
mehānismus, kas garantē termiņu 
ievērošanu, vai neveic visus vajadzīgos 
pasākumus trešo pušu informēšanai par 
datu subjektu pieprasījumiem dzēst saites 
uz personas datiem vai to kopijas vai 
atveidojumus saskaņā ar 17. pantu;

c) neievēro tiesības tikt aizmirstam vai 
tiesības uz dzēšanu tīmekļa vietnēs vai 
viņu pārziņā esošu datu dzēšanu, vai 
nenodrošina mehānismus, kas garantē 
termiņu ievērošanu, vai neveic visus 
vajadzīgos pasākumus trešo pušu 
informēšanai par datu subjektu 
pieprasījumiem dzēst saites uz personas 
datiem vai to kopijas vai atveidojumus 
saskaņā ar 17. pantu;

Or. en

Grozījums Nr. 2910
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Regulas priekšlikums
79. pants – 5. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) neievēro tiesības tikt aizmirstam vai
tiesības uz dzēšanu, vai nenodrošina 
mehānismus, kas garantē termiņu
ievērošanu, vai neveic visus vajadzīgos 
pasākumus trešo pušu informēšanai par 
datu subjektu pieprasījumiem dzēst saites 
uz personas datiem vai to kopijas vai 
atveidojumus saskaņā ar 17. pantu;

c) neizpilda prasību par tiesībām tikt 
aizmirstam vai tiesībām uz dzēšanu kā 
paredzēts šajā regulā;

Or. es

Grozījums Nr. 2911
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Regulas priekšlikums
79. pants – 5. punkts – d apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) nesniedz personas datu kopiju 
elektroniskā formātā vai kavē datu subjektu 
pārnest personas datus uz citu lietotni, 
pārkāpjot 18. pantu;

d) nesniedz personas datu kopiju 
elektroniskā formātā vai bez likumīga 
iemesla kavē datu subjektu pārnest 
personas datus uz citu lietotni, pārkāpjot 
18. pantu;

Or. es

Grozījums Nr. 2912
Louis Michel

Regulas priekšlikums
79. pants – 5. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) vispār nav noteikti vai nav pietiekami 
noteikti kopīgo pārziņu attiecīgie 
pienākumi saskaņā ar 24. pantu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 2913
Louis Michel

Regulas priekšlikums
79. pants – 5. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) nav saglabāta vai nav pietiekama 
dokumentācija saskaņā ar 28. pantu, 
31. panta 4. punktu un 44. panta 
3. punktu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 2914
Stanimir Ilchev
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Regulas priekšlikums
79. pants – 5. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) nav saglabāta vai nav pietiekama 
dokumentācija saskaņā ar 28. pantu, 
31. panta 4. punktu un 44. panta 3. punktu;

f) nav saglabāta vai nav pietiekama 
dokumentācija saskaņā ar 14. pantu,
28. pantu, 31. panta 4. punktu un 44. panta 
3. punktu;

Or. de

Grozījums Nr. 2915
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Regulas priekšlikums
79. pants – 5. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) nav saglabāta vai nav pietiekama 
dokumentācija saskaņā ar 28. pantu, 
31. panta 4. punktu un 44. panta 
3. punktu;

f) nesniedz, vai nav gatavi sniegt 
pārskatatbildību uzraudzības iestādei 
gadījumos, kad tas jādara obligāti, un ir 
saskaņā ar šajā regulā noteikto kārtību, 
izņemot gadījumus, kad tam ir nopietns 
pamatojums saskaņā ar šo regulu vai 
dalībvalstu attīstības tiesību aktiem;

Or. es

Grozījums Nr. 2916
Alexander Alvaro

Regulas priekšlikums
79. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Uzraudzības iestāde piemēro naudas 
sodu līdz EUR 1 000 000 vai uzņēmuma 
gadījumā – līdz 2 % no tā gada 
apgrozījuma visā pasaulē, ja tīši vai aiz 
neuzmanības:

svītrots
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a) personas datus apstrādā bez juridiska 
pamata vai apstrādei nav pietiekama 
juridiska pamata vai nav ievēroti 
nosacījumi par piekrišanu saskaņā ar 6., 
7. un 8. pantu;
b) īpašas kategorijas personas datus 
apstrādā, pārkāpjot 9. un 81. pantu;
c) nav ievērots iebildums vai prasība 
saskaņā ar 19. pantu;
d) nav ievēroti nosacījumi saistībā ar 
pasākumiem, kas pamatojas uz 
profilēšanu, saskaņā ar 20. pantu;
e) nav pieņemtas iekšējās vadlīnijas vai 
nav īstenoti atbilstīgi pasākumi, ar ko 
nodrošina un uzskatāmi parāda regulas 
ievērošanu saskaņā ar 22., 23. un 
30. pantu;
f) nav iecelts pārstāvis saskaņā ar 
25. pantu;
g) personas datus apstrādā vai izdod 
norādījumu apstrādāt personas datus, 
pārkāpjot pienākumus saistībā ar apstrādi 
pārziņa vārdā saskaņā ar 26. un 27. pantu
h) nebrīdina vai nepaziņo par personas 
datu aizsardzības pārkāpumu, vai 
nepaziņo laicīgi, vai paziņo nepilnīgi par 
datu aizsardzības pārkāpumu uzraudzības 
iestādei vai datu subjektam saskaņā ar 31. 
un 32. pantu;
i) neveic datu aizsardzības ietekmes 
novērtējumu vai apstrādā personas datus 
bez iepriekšējas atļaujas vai iepriekšējas 
apspriešanās ar uzraudzības iestādi 
saskaņā ar 33. un 34. pantu;
j) nav iecelts datu aizsardzības inspektors 
vai nav nodrošināti nosacījumi viņa 
uzdevumu izpildei saskaņā ar 35., 36. un 
37. pantu;
k) ļaunprātīgi izmanto datu aizsardzības 
zīmogu vai marķējumu 39. panta nozīmē;
l) veic datu nosūtīšanu vai sniedz 
norādījumu veikt datu nosūtīšanu uz trešo 
valsti vai starptautisku organizāciju, kas 
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nav atļauta ne saskaņā ar lēmumu par 
aizsardzības līmeņa pietiekamību, ne 
atbilstošiem aizsardzības pasākumiem, ne 
atkāpēm saskaņā ar 40. līdz 44. pantu;
m) nav ievērots uzraudzības iestādes 
rīkojums vai pagaidu vai galīgs apstrādes 
vai datu aprites aizliegums saskaņā ar 
53. panta 1. punktu;
n) attiecībā uz uzraudzības iestādi nav 
ievērots pienākums palīdzēt vai atbildēt, 
vai sniegt attiecīgu informāciju, vai sniegt 
piekļuvi telpām saskaņā ar 28. panta 
3. punktu, 29. pantu, 34. panta 6. punktu 
un 53. panta 2. punktu;
o) nav ievēroti noteikumi par dienesta 
noslēpuma glabāšanu saskaņā ar 
84. pantu.

Or. en

Pamatojums

Punkts ir svītrots, jo ir pieņemts 79. panta 2.a punkts (jauns).

Grozījums Nr. 2917
Axel Voss

Regulas priekšlikums
79. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Uzraudzības iestāde piemēro naudas 
sodu līdz EUR 1 000 000 vai uzņēmuma 
gadījumā – līdz 2 % no tā gada 
apgrozījuma visā pasaulē, ja tīši vai aiz 
neuzmanības:

svītrots

a) personas datus apstrādā bez juridiska 
pamata vai apstrādei nav pietiekama 
juridiska pamata vai nav ievēroti 
nosacījumi par piekrišanu saskaņā ar 6., 
7. un 8. pantu;
b) īpašas kategorijas personas datus 
apstrādā, pārkāpjot 9. un 81. pantu;
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c) nav ievērots iebildums vai prasība 
saskaņā ar 19. pantu;
d) nav ievēroti nosacījumi saistībā ar 
pasākumiem, kas pamatojas uz 
profilēšanu, saskaņā ar 20. pantu;
e) nav pieņemtas iekšējās vadlīnijas vai 
nav īstenoti atbilstīgi pasākumi, ar ko 
nodrošina un uzskatāmi parāda regulas 
ievērošanu saskaņā ar 22., 23. un 
30. pantu;
f) nav iecelts pārstāvis saskaņā ar 
25. pantu;
g) personas datus apstrādā vai izdod 
norādījumu apstrādāt personas datus, 
pārkāpjot pienākumus saistībā ar apstrādi 
pārziņa vārdā saskaņā ar 26. un 27. pantu
h) nebrīdina vai nepaziņo par personas 
datu aizsardzības pārkāpumu, vai 
nepaziņo laicīgi, vai paziņo nepilnīgi par 
datu aizsardzības pārkāpumu uzraudzības 
iestādei vai datu subjektam saskaņā ar 31. 
un 32. pantu;
i) neveic datu aizsardzības ietekmes 
novērtējumu vai apstrādā personas datus 
bez iepriekšējas atļaujas vai iepriekšējas 
apspriešanās ar uzraudzības iestādi 
saskaņā ar 33. un 34. pantu;
j) nav iecelts datu aizsardzības inspektors 
vai nav nodrošināti nosacījumi viņa 
uzdevumu izpildei saskaņā ar 35., 36. un 
37. pantu;
k) ļaunprātīgi izmanto datu aizsardzības 
zīmogu vai marķējumu 39. panta nozīmē;
l) veic datu nosūtīšanu vai sniedz 
norādījumu veikt datu nosūtīšanu uz trešo 
valsti vai starptautisku organizāciju, kas 
nav atļauta ne saskaņā ar lēmumu par 
aizsardzības līmeņa pietiekamību, ne 
atbilstošiem aizsardzības pasākumiem, ne 
atkāpēm saskaņā ar 40. līdz 44. pantu;
m) nav ievērots uzraudzības iestādes 
rīkojums vai pagaidu vai galīgs apstrādes 
vai datu aprites aizliegums saskaņā ar 
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53. panta 1. punktu;
n) attiecībā uz uzraudzības iestādi nav 
ievērots pienākums palīdzēt vai atbildēt, 
vai sniegt attiecīgu informāciju, vai sniegt 
piekļuvi telpām saskaņā ar 28. panta 
3. punktu, 29. pantu, 34. panta 6. punktu 
un 53. panta 2. punktu;
o) nav ievēroti noteikumi par dienesta 
noslēpuma glabāšanu saskaņā ar 
84. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 2918
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
79. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Uzraudzības iestāde piemēro naudas 
sodu līdz EUR 1 000 000 vai uzņēmuma 
gadījumā – līdz 2 % no tā gada 
apgrozījuma visā pasaulē, ja tīši vai aiz 
neuzmanības:

svītrots

a) personas datus apstrādā bez juridiska 
pamata vai apstrādei nav pietiekama 
juridiska pamata vai nav ievēroti 
nosacījumi par piekrišanu saskaņā ar 6., 
7. un 8. pantu;
b) īpašas kategorijas personas datus 
apstrādā, pārkāpjot 9. un 81. pantu;
c) nav ievērots iebildums vai prasība 
saskaņā ar 19. pantu;
d) nav ievēroti nosacījumi saistībā ar 
pasākumiem, kas pamatojas uz 
profilēšanu, saskaņā ar 20. pantu;
e) nav pieņemtas iekšējās vadlīnijas vai 
nav īstenoti atbilstīgi pasākumi, ar ko 
nodrošina un uzskatāmi parāda regulas 
ievērošanu saskaņā ar 22., 23. un 
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30. pantu;
f) nav iecelts pārstāvis saskaņā ar 
25. pantu;
g) personas datus apstrādā vai izdod 
norādījumu apstrādāt personas datus, 
pārkāpjot pienākumus saistībā ar apstrādi 
pārziņa vārdā saskaņā ar 26. un 27. pantu
h) nebrīdina vai nepaziņo par personas 
datu aizsardzības pārkāpumu, vai 
nepaziņo laicīgi, vai paziņo nepilnīgi par 
datu aizsardzības pārkāpumu uzraudzības 
iestādei vai datu subjektam saskaņā ar 31. 
un 32. pantu;
i) neveic datu aizsardzības ietekmes 
novērtējumu vai apstrādā personas datus 
bez iepriekšējas atļaujas vai iepriekšējas 
apspriešanās ar uzraudzības iestādi 
saskaņā ar 33. un 34. pantu;
j) nav iecelts datu aizsardzības inspektors 
vai nav nodrošināti nosacījumi viņa 
uzdevumu izpildei saskaņā ar 35., 36. un 
37. pantu;
k) ļaunprātīgi izmanto datu aizsardzības 
zīmogu vai marķējumu 39. panta nozīmē;
l) veic datu nosūtīšanu vai sniedz 
norādījumu veikt datu nosūtīšanu uz trešo 
valsti vai starptautisku organizāciju, kas 
nav atļauta ne saskaņā ar lēmumu par 
aizsardzības līmeņa pietiekamību, ne 
atbilstošiem aizsardzības pasākumiem, ne 
atkāpēm saskaņā ar 40. līdz 44. pantu;
m) nav ievērots uzraudzības iestādes 
rīkojums vai pagaidu vai galīgs apstrādes 
vai datu aprites aizliegums saskaņā ar 
53. panta 1. punktu;
n) attiecībā uz uzraudzības iestādi nav 
ievērots pienākums palīdzēt vai atbildēt, 
vai sniegt attiecīgu informāciju, vai sniegt 
piekļuvi telpām saskaņā ar 28. panta 
3. punktu, 29. pantu, 34. panta 6. punktu 
un 53. panta 2. punktu;
o) nav ievēroti noteikumi par dienesta 
noslēpuma glabāšanu saskaņā ar 
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84. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 2919
Wim van de Camp

Regulas priekšlikums
79. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Uzraudzības iestāde piemēro naudas 
sodu līdz EUR 1 000 000 vai uzņēmuma 
gadījumā – līdz 2 % no tā gada 
apgrozījuma visā pasaulē, ja tīši vai aiz 
neuzmanības:

6. Uzraudzības iestāde var piemērot
naudas sodu līdz EUR 1 000 000 vai 
uzņēmuma gadījumā — līdz 2 % no tā gada 
apgrozījuma visā pasaulē, ja tīši vai aiz 
neuzmanības:

a) personas datus apstrādā bez juridiska 
pamata vai apstrādei nav pietiekama 
juridiska pamata vai nav ievēroti 
nosacījumi par piekrišanu saskaņā ar 6., 7. 
un 8. pantu;

a) personas datus apstrādā bez juridiska 
pamata vai apstrādei nav pietiekama 
juridiska pamata vai nav ievēroti 
nosacījumi par piekrišanu saskaņā ar 6., 7. 
un 8. pantu;

b) īpašas kategorijas personas datus 
apstrādā, pārkāpjot 9. un 81. pantu;

b) īpašas kategorijas personas datus 
apstrādā, pārkāpjot 9. un 81. pantu;

c) nav ievērots iebildums vai prasība 
saskaņā ar 19. pantu;

c) nav ievērots iebildums vai prasība 
saskaņā ar 19. pantu;

d) nav ievēroti nosacījumi saistībā ar 
pasākumiem, kas pamatojas uz profilēšanu, 
saskaņā ar 20. pantu;

d) nav ievēroti nosacījumi saistībā ar 
pasākumiem, kas pamatojas uz profilēšanu, 
saskaņā ar 20. pantu;

e) nav pieņemtas iekšējās vadlīnijas vai 
nav īstenoti atbilstīgi pasākumi, ar ko 
nodrošina un uzskatāmi parāda regulas 
ievērošanu saskaņā ar 22., 23. un 
30. pantu;
f) nav iecelts pārstāvis saskaņā ar 
25. pantu;

f) nav iecelts pārstāvis saskaņā ar 
25. pantu;

g) personas datus apstrādā vai izdod 
norādījumu apstrādāt personas datus, 
pārkāpjot pienākumus saistībā ar apstrādi 
pārziņa vārdā saskaņā ar 26. un 27. pantu
h) nebrīdina vai nepaziņo par personas datu 
aizsardzības pārkāpumu, vai nepaziņo 

h) nebrīdina vai nepaziņo par personas datu 
aizsardzības pārkāpumu, vai nepaziņo 
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laicīgi, vai paziņo nepilnīgi par datu 
aizsardzības pārkāpumu uzraudzības 
iestādei vai datu subjektam saskaņā ar 31. 
un 32. pantu;

laicīgi, vai paziņo nepilnīgi par datu 
aizsardzības pārkāpumu uzraudzības 
iestādei vai datu subjektam saskaņā ar 31. 
un 32. pantu;

i) neveic datu aizsardzības ietekmes 
novērtējumu vai apstrādā personas datus 
bez iepriekšējas atļaujas vai iepriekšējas 
apspriešanās ar uzraudzības iestādi 
saskaņā ar 33. un 34. pantu;
j) nav iecelts datu aizsardzības inspektors 
vai nav nodrošināti nosacījumi viņa 
uzdevumu izpildei saskaņā ar 35., 36. un 
37. pantu;
k) ļaunprātīgi izmanto datu aizsardzības 
zīmogu vai marķējumu 39. panta nozīmē;

k) ļaunprātīgi izmanto datu aizsardzības 
zīmogu vai marķējumu 39. panta nozīmē;

l) veic datu nosūtīšanu vai sniedz 
norādījumu veikt datu nosūtīšanu uz trešo 
valsti vai starptautisku organizāciju, kas 
nav atļauta ne saskaņā ar lēmumu par 
aizsardzības līmeņa pietiekamību, ne 
atbilstošiem aizsardzības pasākumiem, ne 
atkāpēm saskaņā ar 40. līdz 44. pantu;

l) veic datu nosūtīšanu vai sniedz 
norādījumu veikt datu nosūtīšanu uz trešo 
valsti vai starptautisku organizāciju, kas 
nav atļauta ne saskaņā ar lēmumu par 
aizsardzības līmeņa pietiekamību, ne 
atbilstošiem aizsardzības pasākumiem, ne 
atkāpēm saskaņā ar 40. līdz 44. pantu;

m) nav ievērots uzraudzības iestādes 
rīkojums vai pagaidu vai galīgs apstrādes 
vai datu aprites aizliegums saskaņā ar 
53. panta 1. punktu;

m) nav ievērots uzraudzības iestādes 
rīkojums vai pagaidu vai galīgs apstrādes 
vai datu aprites aizliegums saskaņā ar 
53. panta 1. punktu;

n) attiecībā uz uzraudzības iestādi nav 
ievērots pienākums palīdzēt vai atbildēt, 
vai sniegt attiecīgu informāciju, vai sniegt 
piekļuvi telpām saskaņā ar 28. panta 
3. punktu, 29. pantu, 34. panta 6. punktu un 
53. panta 2. punktu;

n) attiecībā uz uzraudzības iestādi nav 
ievērots pienākums palīdzēt vai atbildēt, 
vai sniegt attiecīgu informāciju, vai sniegt 
piekļuvi telpām saskaņā ar 28. panta 
3. punktu, 29. pantu, 34. panta 6. punktu un 
53. panta 3. punktu;

o) nav ievēroti noteikumi par dienesta 
noslēpuma glabāšanu saskaņā ar 84. pantu.

o) nav ievēroti noteikumi par dienesta 
noslēpuma glabāšanu saskaņā ar 84. pantu.

Or. en

Pamatojums

The ‘accountability measures’ should not be fined as an independent infringement. Where the 
absence of such measures are likely to have caused the infringement of the ‘material rules’ 
(like data security, data subject’s rights, data limitation, etc), the supervisory authority should 
take such absence into account in determining the level of the fine (see also the US Federal 
Sentencing Guidelines for companies in case of non-compliance). Furthermore, instead of 
issuing a fine, the supervisory authority should order the controller or processor to take the 
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necessary measures pursuant to its powers in Article 53.

Grozījums Nr. 2920
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Regulas priekšlikums
79. pants – 6. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Uzraudzības iestāde piemēro naudas 
sodu līdz EUR 1 000 000 vai uzņēmuma 
gadījumā – līdz 2 % no tā gada 
apgrozījuma visā pasaulē, ja tīši vai aiz 
neuzmanības:

6. Uzraudzības iestāde piemēro naudas 
sodu līdz EUR 1 000 000 vai uzņēmuma 
gadījumā — līdz 2 % no tā gada vidējās 
peļņas apjoma visā pasaulē, ja tīši vai aiz 
neuzmanības:

Or. es

Grozījums Nr. 2921
Dimitrios Droutsas

Regulas priekšlikums
79. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Uzraudzības iestāde piemēro naudas 
sodu līdz EUR 1 000 000 vai uzņēmuma 
gadījumā – līdz 2 % no tā gada 
apgrozījuma visā pasaulē, ja tīši vai aiz 
neuzmanības:

6. Uzraudzības iestāde piemēro naudas 
sodu, kas nepārsniedz EUR 1 000 000 vai 
uzņēmuma gadījumā — 5 % no tā gada
apgrozījuma visā pasaulē, ja tīši vai aiz 
neuzmanības ir pārkāpti citi šīs regulas 
noteikumi, nevis tie, kas ir minēti 4. un 
5. punktā.

a) personas datus apstrādā bez juridiska 
pamata vai apstrādei nav pietiekama 
juridiska pamata vai nav ievēroti 
nosacījumi par piekrišanu saskaņā ar 6., 
7. un 8. pantu;
b) īpašas kategorijas personas datus 
apstrādā, pārkāpjot 9. un 81. pantu;
c) nav ievērots iebildums vai prasība 
saskaņā ar 19. pantu;
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d) nav ievēroti nosacījumi saistībā ar 
pasākumiem, kas pamatojas uz 
profilēšanu, saskaņā ar 20. pantu;
e) nav pieņemtas iekšējās vadlīnijas vai 
nav īstenoti atbilstīgi pasākumi, ar ko 
nodrošina un uzskatāmi parāda regulas 
ievērošanu saskaņā ar 22., 23. un 
30. pantu;
f) nav iecelts pārstāvis saskaņā ar 
25. pantu;
g) personas datus apstrādā vai izdod 
norādījumu apstrādāt personas datus, 
pārkāpjot pienākumus saistībā ar apstrādi 
pārziņa vārdā saskaņā ar 26. un 27. pantu
h) nebrīdina vai nepaziņo par personas 
datu aizsardzības pārkāpumu, vai 
nepaziņo laicīgi, vai paziņo nepilnīgi par 
datu aizsardzības pārkāpumu uzraudzības 
iestādei vai datu subjektam saskaņā ar 31. 
un 32. pantu;
i) neveic datu aizsardzības ietekmes 
novērtējumu vai apstrādā personas datus 
bez iepriekšējas atļaujas vai iepriekšējas 
apspriešanās ar uzraudzības iestādi 
saskaņā ar 33. un 34. pantu;
j) nav iecelts datu aizsardzības inspektors 
vai nav nodrošināti nosacījumi viņa 
uzdevumu izpildei saskaņā ar 35., 36. un 
37. pantu;
k) ļaunprātīgi izmanto datu aizsardzības 
zīmogu vai marķējumu 39. panta nozīmē;
l) veic datu nosūtīšanu vai sniedz 
norādījumu veikt datu nosūtīšanu uz trešo 
valsti vai starptautisku organizāciju, kas 
nav atļauta ne saskaņā ar lēmumu par 
aizsardzības līmeņa pietiekamību, ne 
atbilstošiem aizsardzības pasākumiem, ne 
atkāpēm saskaņā ar 40. līdz 44. pantu;
m) nav ievērots uzraudzības iestādes 
rīkojums vai pagaidu vai galīgs apstrādes 
vai datu aprites aizliegums saskaņā ar 
53. panta 1. punktu;
n) attiecībā uz uzraudzības iestādi nav 
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ievērots pienākums palīdzēt vai atbildēt, 
vai sniegt attiecīgu informāciju, vai sniegt 
piekļuvi telpām saskaņā ar 28. panta 
3. punktu, 29. pantu, 34. panta 6. punktu 
un 53. panta 2. punktu;
o) nav ievēroti noteikumi par dienesta 
noslēpuma glabāšanu saskaņā ar 
84. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 2922
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Regulas priekšlikums
79. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Uzraudzības iestāde piemēro naudas 
sodu līdz EUR 1 000 000 vai uzņēmuma 
gadījumā – līdz 2 % no tā gada 
apgrozījuma visā pasaulē, ja tīši vai aiz 
neuzmanības:

6. Uzraudzības iestāde piemēro naudas 
sodu, kas nepārsniedz EUR 1 000 000 vai 
uzņēmuma gadījumā — 5 % no tā gada 
apgrozījuma visā pasaulē, atkarībā no tā, 
kurš ir lielāks, ja tīši vai aiz neuzmanības
ir pārkāpti citi šīs regulas noteikumi, 
nevis tie, kas ir minēti 4. un 5. punktā.

a) personas datus apstrādā bez juridiska 
pamata vai apstrādei nav pietiekama 
juridiska pamata vai nav ievēroti 
nosacījumi par piekrišanu saskaņā ar 6., 
7. un 8. pantu;
b) īpašas kategorijas personas datus 
apstrādā, pārkāpjot 9. un 81. pantu;
c) nav ievērots iebildums vai prasība 
saskaņā ar 19. pantu;
d) nav ievēroti nosacījumi saistībā ar 
pasākumiem, kas pamatojas uz 
profilēšanu, saskaņā ar 20. pantu;
e) nav pieņemtas iekšējās vadlīnijas vai 
nav īstenoti atbilstīgi pasākumi, ar ko 
nodrošina un uzskatāmi parāda regulas 
ievērošanu saskaņā ar 22., 23. un 
30. pantu;
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f) nav iecelts pārstāvis saskaņā ar 
25. pantu;
g) personas datus apstrādā vai izdod 
norādījumu apstrādāt personas datus, 
pārkāpjot pienākumus saistībā ar apstrādi 
pārziņa vārdā saskaņā ar 26. un 27. pantu
h) nebrīdina vai nepaziņo par personas 
datu aizsardzības pārkāpumu, vai 
nepaziņo laicīgi, vai paziņo nepilnīgi par 
datu aizsardzības pārkāpumu uzraudzības 
iestādei vai datu subjektam saskaņā ar 31. 
un 32. pantu;
i) neveic datu aizsardzības ietekmes 
novērtējumu vai apstrādā personas datus 
bez iepriekšējas atļaujas vai iepriekšējas 
apspriešanās ar uzraudzības iestādi 
saskaņā ar 33. un 34. pantu;
j) nav iecelts datu aizsardzības inspektors 
vai nav nodrošināti nosacījumi viņa 
uzdevumu izpildei saskaņā ar 35., 36. un 
37. pantu;
k) ļaunprātīgi izmanto datu aizsardzības 
zīmogu vai marķējumu 39. panta nozīmē;
l) veic datu nosūtīšanu vai sniedz 
norādījumu veikt datu nosūtīšanu uz trešo 
valsti vai starptautisku organizāciju, kas 
nav atļauta ne saskaņā ar lēmumu par 
aizsardzības līmeņa pietiekamību, ne 
atbilstošiem aizsardzības pasākumiem, ne 
atkāpēm saskaņā ar 40. līdz 44. pantu;
m) nav ievērots uzraudzības iestādes 
rīkojums vai pagaidu vai galīgs apstrādes 
vai datu aprites aizliegums saskaņā ar 
53. panta 1. punktu;
n) attiecībā uz uzraudzības iestādi nav 
ievērots pienākums palīdzēt vai atbildēt, 
vai sniegt attiecīgu informāciju, vai sniegt 
piekļuvi telpām saskaņā ar 28. panta 
3. punktu, 29. pantu, 34. panta 6. punktu 
un 53. panta 2. punktu;
o) nav ievēroti noteikumi par dienesta 
noslēpuma glabāšanu saskaņā ar 
84. pantu.
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Or. en

Grozījums Nr. 2923
Louis Michel

Regulas priekšlikums
79. pants – 6. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Uzraudzības iestāde piemēro naudas 
sodu līdz EUR 1 000 000 vai uzņēmuma 
gadījumā – līdz 2 % no tā gada 
apgrozījuma visā pasaulē, ja tīši vai aiz 
neuzmanības:

6. Uzraudzības iestāde var piemērot
naudas sodu līdz EUR 1 000 000, ja tīši:

Or. en

Grozījums Nr. 2924
Nils Torvalds, Riikka Manner

Regulas priekšlikums
79. pants – 6. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Uzraudzības iestāde piemēro naudas 
sodu līdz EUR 1 000 000 vai uzņēmuma 
gadījumā – līdz 2 % no tā gada 
apgrozījuma visā pasaulē, ja tīši vai aiz 
neuzmanības:

6. Uzraudzības iestāde, ņemot vērā 
pārkāpuma smagumu, piemēro naudas 
sodu vai izsaka brīdinājumu, ja tīši vai aiz 
neuzmanības:

Or. en

Grozījums Nr. 2925
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Regulas priekšlikums
79. pants – 6. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Uzraudzības iestāde piemēro naudas 
sodu līdz EUR 1 000 000 vai uzņēmuma 
gadījumā – līdz 2 % no tā gada 
apgrozījuma visā pasaulē, ja tīši vai aiz 
neuzmanības:

6. Uzraudzības iestāde piemēro naudas 
sodu līdz EUR 1 000 000 vai uzņēmuma 
gadījumā ― līdz 5 % no tā gada 
apgrozījuma visā pasaulē, ja tīši vai aiz 
neuzmanības:

Or. en

Grozījums Nr. 2926
Ewald Stadler

Regulas priekšlikums
79. pants – 6. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Uzraudzības iestāde piemēro naudas 
sodu līdz EUR 1 000 000 vai uzņēmuma 
gadījumā – līdz 2 % no tā gada 
apgrozījuma visā pasaulē, ja tīši vai aiz 
neuzmanības:

6. Uzraudzības iestāde piemēro naudas 
sodu līdz EUR 1 000 000 vai uzņēmuma 
gadījumā, ja pārkāpuma mērķis ir bijis gūt 
peļņu ― līdz 2 % no tā gada apgrozījuma 
visā pasaulē, ja tīši vai aiz neuzmanības:

Or. de

Grozījums Nr. 2927
Timothy Kirkhope
ECR grupas vārdā

Regulas priekšlikums
79. pants – 6. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Uzraudzības iestāde piemēro naudas 
sodu līdz EUR 1 000 000 vai uzņēmuma 
gadījumā – līdz 2 % no tā gada 
apgrozījuma visā pasaulē, ja tīši vai aiz 
neuzmanības:

6. Uzraudzības iestāde atbilstoši 79. panta 
4. punktā minētajiem kritērijiem par 
visnopietnākajiem pārkāpumiem piemēro 
naudas sodu maksimāli EUR 1 000 000 
apmērā vai uzņēmuma gadījumā — līdz 
2 % no tā gada apgrozījuma visā pasaulē, 
ja: 

Or. en
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Grozījums Nr. 2928
Sarah Ludford

Regulas priekšlikums
79. pants – 6. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Uzraudzības iestāde piemēro naudas 
sodu līdz EUR 1 000 000 vai uzņēmuma 
gadījumā – līdz 2 % no tā gada 
apgrozījuma visā pasaulē, ja tīši vai aiz 
neuzmanības:

6. Uzraudzības iestāde var piemērot
naudas sodu līdz EUR 1 000 000 vai 
uzņēmuma gadījumā — līdz 2 % no tā gada 
apgrozījuma visā pasaulē, ja tīši vai aiz 
neuzmanības:

Or. en

Pamatojums

Uzraudzības iestādēm ir apdomīgi jālemj par to, vai naudas sods ir piemērojams un kādā 
apmērā.

Grozījums Nr. 2929
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Regulas priekšlikums
79. pants – 6. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) nav ievērots iebildums vai prasība 
saskaņā ar 19. pantu;

c) nav ievērots iebildums vai prasība 
saskaņā ar 19. pantu, izņemot gadījumus, 
ja ir sniegta atsauce uz patiesi esošiem 
likumīgiem dokumentiem vai iemesliem 
saskaņā ar šo regulu;

Or. es

Grozījums Nr. 2930
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Regulas priekšlikums
79. pants – 6. punkts – d apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) nav ievēroti nosacījumi saistībā ar 
pasākumiem, kas pamatojas uz 
profilēšanu, saskaņā ar 20. pantu;

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 2931
Louis Michel

Regulas priekšlikums
79. pants – 6. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) nav pieņemtas iekšējās vadlīnijas vai 
nav īstenoti atbilstīgi pasākumi, ar ko 
nodrošina un uzskatāmi parāda regulas 
ievērošanu saskaņā ar 22., 23. un 
30. pantu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 2932
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Regulas priekšlikums
79. pants – 6. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) nav pieņemtas iekšējās vadlīnijas vai 
nav īstenoti atbilstīgi pasākumi, ar ko 
nodrošina un uzskatāmi parāda regulas 
ievērošanu saskaņā ar 22., 23. un 
30. pantu;

svītrots

Or. es
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Grozījums Nr. 2933
Louis Michel

Regulas priekšlikums
79. pants – 6. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) nav iecelts pārstāvis saskaņā ar 
25. pantu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 2934
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Regulas priekšlikums
79. pants – 6. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) nebrīdina vai nepaziņo par personas datu 
aizsardzības pārkāpumu, vai nepaziņo 
laicīgi, vai paziņo nepilnīgi par datu 
aizsardzības pārkāpumu uzraudzības 
iestādei vai datu subjektam saskaņā ar 31. 
un 32. pantu;

h) nebrīdina vai nepaziņo par personas datu 
aizsardzības pārkāpumu, vai nepaziņo 
laicīgi, vai paziņo nepilnīgi par datu 
aizsardzības pārkāpumu uzraudzības 
iestādei vai datu subjektam gadījumos, kad 
tas jāveic obligāti saskaņā ar 31. un 
32. pantu;

Or. es

Grozījums Nr. 2935
Louis Michel

Regulas priekšlikums
79. pants – 6. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) neveic datu aizsardzības ietekmes 
novērtējumu vai apstrādā personas datus 
bez iepriekšējas atļaujas vai iepriekšējas 
apspriešanās ar uzraudzības iestādi
saskaņā ar 33. un 34. pantu;

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 2936
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Regulas priekšlikums
79. pants – 6. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) neveic datu aizsardzības ietekmes 
novērtējumu vai apstrādā personas datus 
bez iepriekšējas atļaujas vai iepriekšējas 
apspriešanās ar uzraudzības iestādi saskaņā 
ar 33. un 34. pantu;

i) neveic datu aizsardzības ietekmes 
novērtējumu vai apstrādā personas datus 
bez iepriekšējas atļaujas vai iepriekšējas 
apspriešanās ar uzraudzības iestādi 
gadījumos, kad tas jāveic obligāti saskaņā 
ar 33. un 34. pantu;

Or. es

Grozījums Nr. 2937
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Regulas priekšlikums
79. pants – 6. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

j) nav iecelts datu aizsardzības inspektors
vai nav nodrošināti nosacījumi viņa
uzdevumu izpildei saskaņā ar 35., 36. un 
37. pantu;

j) nenodrošina nosacījumus, lai datu 
aizsardzības pilnvarotais var pievērsties
uzdevumu izpildei saskaņā ar 35., 36. un 
37. pantu;

Or. es

Grozījums Nr. 2938
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Regulas priekšlikums
79. pants – 6. punkts – k apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

k) ļaunprātīgi izmanto datu aizsardzības 
zīmogu vai marķējumu 39. panta nozīmē;

k) ļaunprātīgi izmanto datu aizsardzības 
zīmogu, marķējumu vai sertifikāciju
39. panta nozīmē;

Or. es

Grozījums Nr. 2939
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Šā panta nolūkā par netīšiem 
pārkāpumiem piemēroto sodu reģistrs tiek 
dzēsts šādos laika posmos:
a) pēc diviem gadiem, ja sodi ir saistīti ar 
kādu no 4. punktā noteiktajiem naudas 
sodiem;
b) pēc četriem gadiem, ja sodi ir saistīti ar 
kādu no 5. punktā noteiktajiem naudas 
sodiem;
c) pēc sešiem gadiem, ja sodi ir saistīti ar 
kādu no 6. punktā noteiktajiem naudas 
sodiem.

Or. es

Grozījums Nr. 2940
Wim van de Camp

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Naudas sodu par 6. punktā 
minētajiem pārkāpumiem var piemērot 
tikai noteiktas personas datu apstrādes 
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gadījumā. Nosakot naudas sodu par šajā 
punktā minētu pārkāpumu, uzraudzības 
iestāde ņem vērā šādus faktus un 
apstākļus:
a) kādā apmērā pārzinis vai 22. panta 
4. punktā minētā galvenā institūcija ir 
pieņēmusi iekšējās vadlīnijas un 
īstenojusi 22., 23. un 30. pantā minētos 
pasākumus saistībā ar datu apstrādi;
b) vai pārzinis vai 22. panta 4. punktā 
minētā galvenā institūcija ir vai nav 
iecēlusi datu aizsardzības inspektoru 
saskaņā ar 35. pantu;
c) kādā apmērā pārzinis ir ļāvis datu 
aizsardzības inspektoram, ja tas ir iecelts, 
veikt pienākumus saistībā ar datu 
apstrādi, kā noteikts 37. pantā;
d) kādā apmērā datu aizsardzības 
inspektors, ja tas ir iecelts, bijis iesaistīts 
lēmumu pieņemšanā par datu apstrādi vai 
šo lēmumu izpildē;
e) vai pārzinis ir vai nav veicis privātuma 
ietekmes novērtējumu saistībā ar datu 
apstrādi;
f) vai vajadzības gadījumā pārzinis ir vai 
nav ievērojis 26. panta prasības, kā arī
g) kādā apmērā pārzinis ir devis 
norādījumus apstrādātājam, ja tāds ir 
iecelts, saskaņā ar 27. pantu.

Or. en

Pamatojums

The ‘accountability measures’ should not be fined as an independent infringement. Where the 
absence of such measures are likely to have caused the infringement of the ‘material rules’ 
(like data security, data subject’s rights, data limitation, etc), the supervisory authority should 
take such absence into account in determining the level of the fine (see also the US Federal 
Sentencing Guidelines for companies in case of non-compliance). Furthermore, instead of 
issuing a fine, the supervisory authority should order the controller or processor to take the 
necessary measures pursuant to its powers in Article 53.
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Grozījums Nr. 2941
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.b Šā panta nolūkā par nopietniem aiz 
neuzmanības vai tīši veiktiem 
pārkāpumiem piemēroto sodu reģistrs tiek 
dzēsts šādos laika posmos:
a) pēc pieciem gadiem, ja sodi ir saistīti ar 
kādu no 4. pantā noteiktajiem naudas 
sodiem;
b) pēc desmit gadiem, ja sodi ir saistīti ar 
kādu no 5. pantā noteiktajiem naudas 
sodiem;
c) pēc piecpadsmit gadiem, ja sodi ir 
saistīti ar kādu no 6. pantā noteiktajiem 
naudas sodiem.

Or. es

Grozījums Nr. 2942
Axel Voss

Regulas priekšlikums
79. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Komisijai piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku atjaunināt 4., 5. un 6. punktā 
minēto administratīvo naudas sodu 
apmērus, ņemot vērā 2. punktā minētos 
kritērijus.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 2943
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Regulas priekšlikums
79. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Komisijai piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku atjaunināt 4., 5. un 6. punktā 
minēto administratīvo naudas sodu 
apmērus, ņemot vērā 2. punktā minētos 
kritērijus.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 2944
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
79. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Komisijai piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku atjaunināt 4., 5. un 6. punktā 
minēto administratīvo naudas sodu 
apmērus, ņemot vērā 2. punktā minētos 
kritērijus.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 2945
Dimitrios Droutsas

Regulas priekšlikums
79. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Komisijai piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku atjaunināt 4., 5. un 6. punktā minēto 
administratīvo naudas sodu apmērus, 
ņemot vērā 2. punktā minētos kritērijus.

7. Komisijai piešķir pilnvaras pēc 
atzinuma pieprasīšanas Eiropas Datu 
aizsardzības kolēģijai pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 86. pantu ar nolūku 
atjaunināt 4., 5. un 6. punktā minēto kopējo



AM\929533LV.doc 177/179 PE506.170v02-00

LV

administratīvo naudas sodu apmērus, 
ņemot vērā 2. punktā minētos kritērijus un 
dzīves dārdzības pieaugumu.

Or. en

Grozījums Nr. 2946
Louis Michel

Regulas priekšlikums
79. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Komisijai piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku atjaunināt 4., 5. un 6. punktā minēto 
administratīvo naudas sodu apmērus, 
ņemot vērā 2. punktā minētos kritērijus.

7. Ja ir pārliecinoši pierādījumi par 
organizācijas ilgstošu nevērību vai rupju 
nevērību, pildot pienākumus saskaņā ar 
šo regulu, vai par šo sodu nespēju atturēt 
no nopietniem pārkāpumiem, par kuriem 
nevar sodīt, ņemot vērā pašreizējo 
regulējumu, Komisijai piešķir tiesības 
pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 
86. pantu ar nolūku atjaunināt 4., 5. un 
6. punktā minēto administratīvo naudas 
sodu apmērus vai apstākļus, ņemot vērā 
2. punktā minētos kritērijus.

Or. en

Grozījums Nr. 2947
Sari Essayah

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Šīs regulas 79. panta 4.–7. punkts 
neattiecas uz valsts iestādēm. Uzraudzības 
iestādei nav pilnvaru noteikt un piemērot 
naudas sodu valsts iestādēm.

Or. en
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Grozījums Nr. 2948
Sophia in 't Veld

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Komisija iesniedz tiesību akta 
priekšlikumu, lai precizētu kritērijus un 
prasības saistībā ar pārziņa un 
apstrādātāja valdes un jo īpaši 37.a pantā 
minētā valdes locekļa solidāru atbildību 
šīs regulas noteikumu pārkāpuma 
gadījumā, vienu gadu pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā.

Or. en

Grozījums Nr. 2949
Sophia in 't Veld

Regulas priekšlikums
79. pants – 7.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.b Komisija iesniedz tiesību akta 
priekšlikumu, lai precizētu kritērijus un 
prasības saistībā ar administratīviem un 
krimināliem sodiem valdei, jo īpaši 
37.a pantā minētajam valdes loceklim šīs 
regulas noteikumu pārkāpuma gadījumā, 
ja tiek vai tika radīts kaitējums datu 
subjektiem, vienu gadu pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā.

Or. en

Grozījums Nr. 2950
Sophia in 't Veld
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Regulas priekšlikums
79. pants – 7.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.c Komisija iesniedz tiesību akta 
priekšlikumu, lai precizētu kritērijus un 
prasības, lai garantētu ziņotāju juridisko 
aizsardzību, vienu gadu pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā.

Or. en


