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Pakeitimas 2951
Cecilia Wikström

Pasiūlymas dėl reglamento
80 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato II skyriuje 
pateiktų bendrųjų principų nuostatų, 
III skyriuje – duomenų subjektų teisių 
nuostatų, IV skyriuje – duomenų valdytojų
ir duomenų tvarkytojų nuostatų, 
V skyriuje – asmens duomenų perdavimo į 
trečiąsias šalis ir tarptautinėms 
organizacijoms nuostatų, VI skyriuje –
nepriklausomų priežiūros institucijų 
nuostatų, VII skyriuje –
bendradarbiavimo ir nuoseklumo 
nuostatų išimtis ir nukrypti leidžiančias 
nuostatas, kai asmens duomenys tvarkomi 
tik žurnalistiniais arba meninės ar 
literatūrinės raiškos tikslais, kad teisė į 
duomenų apsaugą būtų suderinta su 
saviraiškos laisvę reglamentuojančiomis 
taisyklėmis.

1. II skyrius (bendrieji principai), 
III skyrius (duomenų subjektų teisės), 
IV skyrius – (duomenų valdytojas ir 
duomenų tvarkytojas), V skyrius (asmens 
duomenų perdavimas į trečiąsias šalis ir 
tarptautinėms organizacijoms), VI skyrius 
(nepriklausomos priežiūros institucijos), 
VII skyrius (bendradarbiavimas ir 
nuoseklumas), taip pat VIII skyriaus 
(teisių gynimo priemonės, atsakomybė ir 
sankcijos) 73, 74, 76 ir 79 straipsniai 
netaikomi, kai asmens duomenys tvarkomi 
tik žurnalistiniais arba meninės ar 
literatūrinės raiškos tikslais, kad teisė į 
duomenų apsaugą būtų suderinta su 
saviraiškos laisvę reglamentuojančiomis 
taisyklėmis.

Or. en

Pagrindimas

The new draft legislation on data protection takes the form of a regulation and thus is directly 
applicable. If data protection law applies directly, the freedom of the press exception must 
also be directly applicable. An implementation by Member States should not lower down the 
current level of protection. Furthermore, the exemption should be extended to Articles 73, 74, 
76 and 79 of Chapter VIII (on Remedies, Liabilities and Sanctions) because these Articles 
include new elements which go far beyond what is foreseen in the current directive and are 
not suitable for journalistic activities or pose a serious threat to press freedom.

Pakeitimas 2952
Birgit Sippel, Petra Kammerevert, Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
80 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato II skyriuje 
pateiktų bendrųjų principų nuostatų, 
III skyriuje – duomenų subjektų teisių 
nuostatų, IV skyriuje – duomenų 
valdytojų ir duomenų tvarkytojų nuostatų, 
V skyriuje – asmens duomenų perdavimo 
į trečiąsias šalis ir tarptautinėms 
organizacijoms nuostatų, VI skyriuje –
nepriklausomų priežiūros institucijų 
nuostatų, VII skyriuje –
bendradarbiavimo ir nuoseklumo nuostatų 
išimtis ir nukrypti leidžiančias nuostatas, 
kai asmens duomenys tvarkomi tik 
žurnalistiniais arba meninės ar 
literatūrinės raiškos tikslais, kad teisė į 
duomenų apsaugą būtų suderinta su 
saviraiškos laisvę reglamentuojančiomis 
taisyklėmis.

1. Valstybės narės nustato visų II skyriuje, 
III skyriuje, IV skyriuje, V skyriuje, 
VI skyriuje ir VII skyriuje pateiktų
nuostatų išimtis ir nukrypti leidžiančias 
nuostatas, siekiant suderinti teisę į asmens 
duomenų apsaugą su saviraiškos laisvę 
reglamentuojančiomis taisyklėmis, 
remiantis Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartija ir joje esančia nuoroda į 
Europos žmogaus teisių ir pagrindinių 
teisių apsaugos konvenciją.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymo tekstą galima suprasti netinkamai, tekstas gali būti aiškinamas taip, kad 
tik kai kurie atitinkami straipsniai ar kai kurios dalys gali būti ribojamos dėl žodžio laisvės. 
Pakeistas tekstas yra nedviprasmiškas ir teisiškai aiškus. Be to, žodžiai „tik žurnalistiniais 
arba meninės ar literatūrinės raiškos tikslais“ yra nepakankamai plati ir galėtų kelti sunkumų 
žiniasklaidos paslaugų teikėjams, tvarkantiems konfidencialius duomenis, kurių reikia jų 
žurnalistiniam darbui, nors pats tvarkymo procesas nėra žurnalistinio pobūdžio.

Pakeitimas 2953
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
80 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato II skyriuje 
pateiktų bendrųjų principų nuostatų, 
III skyriuje – duomenų subjektų teisių 
nuostatų, IV skyriuje – duomenų valdytojų 
ir duomenų tvarkytojų nuostatų, V skyriuje 

1. Valstybės narės nustato II skyriuje 
pateiktų bendrųjų principų nuostatų, 
III skyriuje – duomenų subjektų teisių 
nuostatų, IV skyriuje – duomenų valdytojų 
ir duomenų tvarkytojų nuostatų, V skyriuje 
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– asmens duomenų perdavimo į trečiąsias 
šalis ir tarptautinėms organizacijoms 
nuostatų, VI skyriuje – nepriklausomų 
priežiūros institucijų nuostatų, VII skyriuje 
– bendradarbiavimo ir nuoseklumo 
nuostatų išimtis ir nukrypti leidžiančias 
nuostatas, kai asmens duomenys tvarkomi 
tik žurnalistiniais arba meninės ar 
literatūrinės raiškos tikslais, kad teisė į 
duomenų apsaugą būtų suderinta su 
saviraiškos laisvę reglamentuojančiomis 
taisyklėmis.

– asmens duomenų perdavimo į trečiąsias 
šalis ir tarptautinėms organizacijoms 
nuostatų, VI skyriuje – nepriklausomų 
priežiūros institucijų nuostatų, VII skyriuje 
– bendradarbiavimo ir nuoseklumo 
nuostatų išimtis ir nukrypti leidžiančias 
nuostatas, kai to reikia, kad remiantis 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartija ir joje esančia nuoroda į Europos 
žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių 
apsaugos konvenciją (EŽTK) teisė į 
asmens duomenų apsaugą būtų suderinta su 
saviraiškos laisvę reglamentuojančiomis 
taisyklėmis.

Or. en

Pakeitimas 2954
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl reglamento
80 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato II skyriuje 
pateiktų bendrųjų principų nuostatų, 
III skyriuje – duomenų subjektų teisių 
nuostatų, IV skyriuje – duomenų valdytojų 
ir duomenų tvarkytojų nuostatų, V skyriuje 
– asmens duomenų perdavimo į trečiąsias 
šalis ir tarptautinėms organizacijoms 
nuostatų, VI skyriuje – nepriklausomų 
priežiūros institucijų nuostatų, VII skyriuje 
– bendradarbiavimo ir nuoseklumo 
nuostatų išimtis ir nukrypti leidžiančias 
nuostatas, kai asmens duomenys tvarkomi 
tik žurnalistiniais arba meninės ar 
literatūrinės raiškos tikslais, kad teisė į
duomenų apsaugą būtų suderinta su 
saviraiškos laisvę reglamentuojančiomis 
taisyklėmis.

1. Valstybės narės nustato II skyriuje 
pateiktų bendrųjų principų nuostatų, 
III skyriuje – duomenų subjektų teisių 
nuostatų, IV skyriuje – duomenų valdytojų 
ir duomenų tvarkytojų nuostatų, V skyriuje 
– asmens duomenų perdavimo į trečiąsias 
šalis ir tarptautinėms organizacijoms 
nuostatų, VI skyriuje – nepriklausomų 
priežiūros institucijų nuostatų, VII skyriuje 
– bendradarbiavimo ir nuoseklumo 
nuostatų išimtis ir nukrypti leidžiančias 
nuostatas, siekiant suderinti teisę į asmens
duomenų apsaugą su saviraiškos laisvę
reglamentuojančiomis taisyklėmis, 
remiantis Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartija ir joje esančia nuoroda į 
Europos žmogaus teisių ir pagrindinių 
laisvių apsaugos konvenciją (EŽTK).

Or. en
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Pagrindimas

Sutampa su pranešėjo 324 pakeitimu, išskyrus tai, kad jame nėra žodžių „kai to reikia“. Šie 
žodžiai gali būti (neteisingai) aiškinami kaip valstybių narių prievolės nustatyti išimtis ir 
nukrypti leidžiančias nuostatas apribojimas saviraiškos laisvės atžvilgiu.

Pakeitimas 2955
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
80 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato II skyriuje 
pateiktų bendrųjų principų nuostatų, 
III skyriuje – duomenų subjektų teisių 
nuostatų, IV skyriuje – duomenų valdytojų 
ir duomenų tvarkytojų nuostatų, V skyriuje 
– asmens duomenų perdavimo į trečiąsias 
šalis ir tarptautinėms organizacijoms 
nuostatų, VI skyriuje – nepriklausomų 
priežiūros institucijų nuostatų, VII skyriuje 
– bendradarbiavimo ir nuoseklumo 
nuostatų išimtis ir nukrypti leidžiančias 
nuostatas, kai asmens duomenys tvarkomi 
tik žurnalistiniais arba meninės ar
literatūrinės raiškos tikslais, kad teisė į 
duomenų apsaugą būtų suderinta su 
saviraiškos laisvę reglamentuojančiomis 
taisyklėmis.

1. Valstybės narės nustato II skyriuje 
pateiktų bendrųjų principų nuostatų, 
III skyriuje – duomenų subjektų teisių 
nuostatų, IV skyriuje – duomenų valdytojų 
ir duomenų tvarkytojų nuostatų, V skyriuje 
– asmens duomenų perdavimo į trečiąsias 
šalis ir tarptautinėms organizacijoms 
nuostatų, VI skyriuje – nepriklausomų 
priežiūros institucijų nuostatų, VII skyriuje 
– bendradarbiavimo ir nuoseklumo 
nuostatų išimtis ir nukrypti leidžiančias 
nuostatas, kai to reikia, kad remiantis 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartija teisė į asmens duomenų apsaugą 
būtų suderinta su saviraiškos laisvę 
reglamentuojančiomis taisyklėmis.

Or. en

Pakeitimas 2956
Sarah Ludford, Charles Tannock

Pasiūlymas dėl reglamento
80 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato II skyriuje 
pateiktų bendrųjų principų nuostatų, 

1. Valstybės narės nustato II skyriuje 
pateiktų bendrųjų principų nuostatų, 
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III skyriuje – duomenų subjektų teisių 
nuostatų, IV skyriuje – duomenų valdytojų 
ir duomenų tvarkytojų nuostatų, V skyriuje 
– asmens duomenų perdavimo į trečiąsias 
šalis ir tarptautinėms organizacijoms 
nuostatų, VI skyriuje – nepriklausomų 
priežiūros institucijų nuostatų, VII skyriuje 
– bendradarbiavimo ir nuoseklumo 
nuostatų išimtis ir nukrypti leidžiančias 
nuostatas, kai asmens duomenys tvarkomi
tik žurnalistiniais arba meninės ar 
literatūrinės raiškos tikslais, kad teisė į 
duomenų apsaugą būtų suderinta su 
saviraiškos laisvę reglamentuojančiomis 
taisyklėmis.

III skyriuje – duomenų subjektų teisių 
nuostatų, IV skyriuje – duomenų valdytojų 
ir duomenų tvarkytojų nuostatų, V skyriuje 
– asmens duomenų perdavimo į trečiąsias 
šalis ir tarptautinėms organizacijoms 
nuostatų, VI skyriuje – nepriklausomų 
priežiūros institucijų nuostatų, VII skyriuje 
– bendradarbiavimo ir nuoseklumo 
nuostatų išimtis ir nukrypti leidžiančias 
nuostatas, taip pat nuostatas dėl sveikatos 
duomenų tvarkymo istorinių, statistinių ir 
mokslinių tyrimų tikslais, nurodytais 
šiame skyriuje, kai to reikia asmens 
duomenų tvarkymui tik žurnalistiniais arba 
meninės ar literatūrinės raiškos tikslais, 
kad teisė į asmens duomenų apsaugą būtų 
suderinta su saviraiškos laisvę 
reglamentuojančiomis taisyklėmis.

Or. en

Pagrindimas

Nuostatos sutampa su 81 ir 83 straipsnių nuostatomis.

Pakeitimas 2957
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
80 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato II skyriuje 
pateiktų bendrųjų principų nuostatų, 
III skyriuje – duomenų subjektų teisių 
nuostatų, IV skyriuje – duomenų valdytojų
ir duomenų tvarkytojų nuostatų, 
V skyriuje – asmens duomenų perdavimo į 
trečiąsias šalis ir tarptautinėms 
organizacijoms nuostatų, VI skyriuje –
nepriklausomų priežiūros institucijų 
nuostatų, VII skyriuje –
bendradarbiavimo ir nuoseklumo 
nuostatų išimtis ir nukrypti leidžiančias 
nuostatas, kai asmens duomenys tvarkomi 

1. II skyrius (bendrieji principai), 
III skyrius (duomenų subjektų teisės), 
IV skyrius – (duomenų valdytojas ir 
duomenų tvarkytojas), V skyrius (asmens 
duomenų perdavimas į trečiąsias šalis ir 
tarptautinėms organizacijoms), VI skyrius 
(nepriklausomos priežiūros institucijos), 
VII skyrius (bendradarbiavimas ir 
nuoseklumas), taip pat VIII skyriaus 
(teisių gynimo priemonės, atsakomybė ir
sankcijos) 73, 74, 76 ir 79 straipsniai 
netaikomi, kai asmens duomenys tvarkomi 
tik žurnalistiniais arba meninės ar 
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tik žurnalistiniais arba meninės ar 
literatūrinės raiškos tikslais, kad teisė į 
duomenų apsaugą būtų suderinta su 
saviraiškos laisvę reglamentuojančiomis 
taisyklėmis.

literatūrinės raiškos tikslais, kad teisė į 
asmens duomenų apsaugą būtų suderinta su 
saviraiškos laisvę reglamentuojančiomis 
taisyklėmis.

Or. en

Pakeitimas 2958
Anna Maria Corazza Bildt

Pasiūlymas dėl reglamento
80 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato II skyriuje 
pateiktų bendrųjų principų nuostatų, 
III skyriuje – duomenų subjektų teisių 
nuostatų, IV skyriuje – duomenų valdytojų
ir duomenų tvarkytojų nuostatų, 
V skyriuje – asmens duomenų perdavimo į 
trečiąsias šalis ir tarptautinėms 
organizacijoms nuostatų, VI skyriuje –
nepriklausomų priežiūros institucijų 
nuostatų, VII skyriuje –
bendradarbiavimo ir nuoseklumo 
nuostatų išimtis ir nukrypti leidžiančias 
nuostatas, kai asmens duomenys tvarkomi
tik žurnalistiniais arba meninės ar 
literatūrinės raiškos tikslais, kad teisė į 
duomenų apsaugą būtų suderinta su 
saviraiškos laisvę reglamentuojančiomis 
taisyklėmis.

1. II skyrius, III skyrius (duomenų subjektų 
teisės), IV skyrius (duomenų valdytojai ir 
duomenų tvarkytojai), V skyrius (asmens 
duomenų perdavimas į trečiąsias šalis ir 
tarptautinėms organizacijoms), VI skyrius 
(nepriklausomos priežiūros institucijos), 
VII skyrius (bendradarbiavimas ir 
nuoseklumas) neturėtų būti taikomi 
tvarkant asmens duomenis žurnalistiniais 
arba meninės ar literatūrinės raiškos 
tikslais, kad teisė į asmens duomenų 
apsaugą būtų suderinta su saviraiškos 
laisvę reglamentuojančiomis taisyklėmis, 
taip pat atsižvelgiant į technologinę plėtrą 
ir naujas skaitmenines žiniasklaidos 
priemones.

Or. en

Pakeitimas 2959
Axel Voss, Seán Kelly, Véronique Mathieu Houillon, Renate Sommer, Wim van de 
Camp, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
80 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato II skyriuje 
pateiktų bendrųjų principų nuostatų, 
III skyriuje – duomenų subjektų teisių 
nuostatų, IV skyriuje – duomenų valdytojų
ir duomenų tvarkytojų nuostatų, 
V skyriuje – asmens duomenų perdavimo į 
trečiąsias šalis ir tarptautinėms 
organizacijoms nuostatų, VI skyriuje –
nepriklausomų priežiūros institucijų 
nuostatų, VII skyriuje –
bendradarbiavimo ir nuoseklumo 
nuostatų išimtis ir nukrypti leidžiančias 
nuostatas, kai asmens duomenys tvarkomi
tik žurnalistiniais arba meninės ar 
literatūrinės raiškos tikslais, kad teisė į 
duomenų apsaugą būtų suderinta su 
saviraiškos laisvę reglamentuojančiomis 
taisyklėmis.

1. II skyrius (bendrieji principai),
III skyrius (duomenų subjektų teisės), 
IV skyrius – (duomenų valdytojas ir 
duomenų tvarkytojas), V skyrius (asmens 
duomenų perdavimas į trečiąsias šalis ir 
tarptautinėms organizacijoms), VI skyrius
(nepriklausomos priežiūros institucijos), 
VII skyrius (bendradarbiavimas ir 
nuoseklumas), taip pat VIII skyrius (teisių 
gynimo priemonės, atsakomybė ir
sankcijos) 73, 74, 76 ir 79 straipsniai ir X 
skyrius netaikomi tvarkant asmens 
duomenis tik žurnalistiniais arba meninės 
ar literatūrinės raiškos tikslais, kad teisė į 
asmens duomenų apsaugą būtų suderinta su 
saviraiškos laisvę reglamentuojančiomis 
taisyklėmis.

Or. de

Pagrindimas

Wenn die Beschränkungen des Datenschutzrechts in Verordnungsform geregelt werden und 
damit unmittelbar auch die Datenverarbeitung zu journalistischen, künstlerischen oder 
literarischen Zwecken beschneiden, muss auch die Ausnahme von diesen Beschränkungen 
unmittelbar anwendbar sein. Diese Ausnahme vom Datenschutzrecht lässt das jeweilige 
Medien-, Äußerungs- und Persönlichkeitsrecht unberührt, das die Konflikte zwischen dem 
Persönlichkeitsrecht unter Einschluss des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung und 
den Äußerungsfreiheiten sowie der Kunst- und Wissenschaftsfreiheit regelt.

Pakeitimas 2960
Nils Torvalds, Riikka Manner

Pasiūlymas dėl reglamento
80 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Siekiant suderinti teisę į asmens 
duomenų apsaugą su visuomenės teisės 
susipažinti su oficialiais dokumentais 
principu valdžios institucijos arba įstaigos 
turimuose dokumentuose esantys asmens 
duomenys šios institucijos arba 
organizacijos gali būti atskleisti laikantis 
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valstybės narės teisės aktų dėl prieigos 
prie oficialių dokumentų.

Or. en

Pagrindimas

Būtina užtikrinti, kad visuomeninių klausimų viešoji priežiūra nebūtų netinkamai ribojama 
duomenų apsaugos taisyklėmis, ir kad visuomenės teisės susipažinti su oficialiais 
dokumentais principas būtų užtikrinamas šiuo reglamentu.

Pakeitimas 2961
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl reglamento
80 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Europos duomenų apsaugos valdyba, 
pasikonsultavusi su žiniasklaidos, autorių 
ir menininkų atstovais, duomenų 
subjektais ir pilietinės visuomenės 
organizacijomis, paskelbia gaires dėl 
atvejų, kada gali prireikti šių išimčių ar 
nukrypti leidžiančių nuostatų pagal 1 dalį.

Or. en

Pakeitimas 2962
Sarah Ludford, Charles Tannock

Pasiūlymas dėl reglamento
80 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Europos duomenų apsaugos valdyba, 
pasikonsultavusi su žiniasklaidos, autorių 
ir menininkų atstovais, duomenų 
subjektais ir pilietinės visuomenės 
organizacijomis, paskelbia gaires dėl 
atvejų, kada gali prireikti šių išimčių ar 
nukrypti leidžiančių nuostatų pagal 1 dalį.
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Or. en

Pagrindimas

Reikalinga siekiant sustiprinti saviraiškos laisvės ir mokslinių tyrinėjimų apsaugą.

Pakeitimas 2963
Nils Torvalds

Pasiūlymas dėl reglamento
80 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekviena valstybė narė vėliausiai iki 
91 straipsnio 2 dalyje nurodytos datos 
praneša Komisijai apie teisės aktų 
nuostatas, kurias ji priėmė pagal 1 dalį, ir 
nedelsdama praneša apie visus vėlesnius 
tas nuostatas keičiančius teisės aktus ar 
su jomis susijusius pakeitimus.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 2964
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
80 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekviena valstybė narė vėliausiai iki 
91 straipsnio 2 dalyje nurodytos datos 
praneša Komisijai apie teisės aktų 
nuostatas, kurias ji priėmė pagal 1 dalį, ir 
nedelsdama praneša apie visus vėlesnius 
tas nuostatas keičiančius teisės aktus ar 
su jomis susijusius pakeitimus.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 2965
Cecilia Wikström

Pasiūlymas dėl reglamento
80 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekviena valstybė narė vėliausiai iki 
91 straipsnio 2 dalyje nurodytos datos 
praneša Komisijai apie teisės aktų 
nuostatas, kurias ji priėmė pagal 1 dalį, ir 
nedelsdama praneša apie visus vėlesnius 
tas nuostatas keičiančius teisės aktus ar 
su jomis susijusius pakeitimus.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 2966
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
80 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekviena valstybė narė vėliausiai iki 
91 straipsnio 2 dalyje nurodytos datos 
praneša Komisijai apie teisės aktų 
nuostatas, kurias ji priėmė pagal 1 dalį, ir 
nedelsdama praneša apie visus vėlesnius 
tas nuostatas keičiančius teisės aktus ar 
su jomis susijusius pakeitimus.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 2967
Cecilia Wikström

Pasiūlymas dėl reglamento
80 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

80a straipsnis
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Asmens duomenų tvarkymas ir 
visuomenės teisė susipažinti su oficialiais 

dokumentais
Valdžios institucijos arba įstaigos 
turimuose dokumentuose esantys asmens 
duomenys šios institucijos arba įstaigos 
gali būti atskleisti laikantis valstybės 
narės teisės aktų dėl visuomenės teisės 
susipažinti su oficialiais dokumentais, 
kuriais teisė į asmens duomenų apsaugą 
suderinama su visuomenės teisės 
susipažinti su oficialiais dokumentais 
principu.

Or. en

Pagrindimas

Būtina užtikrinti, kad visuomeninių klausimų viešoji priežiūra nebūtų ribojama duomenų 
apsaugos taisyklėmis. Kaip buvo pareikšta Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno 
(EDAPP), 29 straipsnio darbo grupės ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 
nuomonėse, visuomenės teisės susipažinti su oficialiais dokumentais principą reikėtų paminėti 
straipsnyje, o ne tik konstatuojamojoje dalyje.

Pakeitimas 2968
Anna Maria Corazza Bildt

Pasiūlymas dėl reglamento
80 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

80a straipsnis
Asmens duomenų tvarkymas ir 

visuomenės teisė susipažinti su oficialiais 
dokumentais

Valdžios institucijos ar įstaigos turimuose 
dokumentuose esantys asmens duomenys 
šios institucijos arba įstaigos gali būti 
atskleisti laikantis Sąjungos ar valstybės 
narės teisės aktų dėl visuomenės teisės 
susipažinti su oficialiais dokumentais, kad 
būtų galima suderinti teisę į asmens 
duomenų apsaugą su visuomenės teisės 
susipažinti su oficialiais dokumentais 
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principu.

Or. en

Pakeitimas 2969
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl reglamento
80 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

80a straipsnis
Teisė susipažinti su dokumentais

1. Valstybės narės savo teisės aktais gali 
nustatyti taisykles, kurių reikia siekiant 
suderinti teisę susipažinti su dokumentais 
su 2 skyriuje nurodytais principais.
2. Kiekviena valstybė narė vėliausiai iki 
91 straipsnio 2 dalyje nurodytos datos 
praneša Komisijai apie teisės aktų 
nuostatas, kurias ji priima pagal 1 dalį, ir 
nedelsdama praneša apie visus vėlesnius 
su tomis nuostatomis susijusius 
pakeitimus.

Or. en

Pagrindimas

(Žr. pranešėjo 11 pakeitimą dėl 18 konstatuojamosios dalies.) Šia nuostata užtikrinama, kad 
nebus daromas poveikis galiojantiems teisės aktams, kuriais reglamentuojamos  informacijos 
laisvė ir teisė susipažinti su dokumentais.

Pakeitimas 2970
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
80 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

80a straipsnis
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Valstybės narės gali apibrėžti sąlygas, 
kuriomis tvarkomas nacionalinis asmens 
identifikavimo kodas ar bet kuris kitas 
bendrojo taikymo tapatybės nustatymo 
žymuo.

Or. en

Pakeitimas 2971
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
80 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

80a straipsnis
Asmens duomenų tvarkymas ir 

visuomenės teisės susipažinti su oficialiais 
dokumentais principas

Taikant šio reglamento nuostatas galima 
atsižvelgti į visuomenės teisės susipažinti 
su oficialiais dokumentais principą. 
Valdžios institucijos arba įstaigos 
turimuose dokumentuose esančius 
asmens duomenis šios institucijos arba 
įstaigos gali atskleisti laikydamosi 
valstybės narės teisės aktų, kurie yra 
taikomi šiai institucijai arba įstaigai. 
Tokiais teisės aktais suderinama teisė į 
asmens duomenų apsaugą su visuomenės
teisės susipažinti su oficialiais 
dokumentais principu.

Or. en

Pakeitimas 2972
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
81 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

81 straipsnis Išbraukta.
Asmens sveikatos duomenų tvarkymas

1. Laikantis šio reglamento ribų ir pagal 
9 straipsnio 2 dalies h punktą asmens 
sveikatos duomenų tvarkymas turi būti 
grindžiamas Sąjungos teisės aktais arba 
valstybės narės teisės aktais, kuriuose 
nustatytos tinkamos ir specialios 
priemonės duomenų subjekto teisėtiems 
interesams apsaugoti, ir būtinas:
a) teikiant profilaktinės ar darbo 
medicinos, medicininės diagnostikos, 
medicininės priežiūros ar gydymo 
paslaugas arba sveikatos priežiūros 
valdymui ir jeigu tokius duomenis tvarko 
sveikatos priežiūros specialistas, kuriam 
taikoma pareiga saugoti profesinę 
paslaptį, arba kitas asmuo, kuriam taip 
pat taikoma lygiavertė konfidencialumo 
pareiga pagal valstybės narės teisės aktus 
arba nacionalinių kompetentingų 
institucijų nustatytas taisykles; arba
b) dėl viešojo intereso priežasčių 
visuomenės sveikatos srityje, kaip antai 
siekiant apsisaugoti nuo rimtų 
tarpvalstybinių grėsmių sveikatai arba 
užtikrinti aukštus kokybės ir saugos 
standartus, be kita ko, susijusius su 
medicininiais produktais arba 
medicininiais prietaisais; arba
c) dėl kitų viešojo intereso priežasčių 
tokiose srityse, kaip socialinė apsauga, 
ypač siekiant užtikrinti, kad sveikatos 
draudimo sistemoje prašymų dėl išmokų ir 
paslaugų nagrinėjimo procedūros būtų 
kokybiškos ir nereikalautų daug sąnaudų.
2. Asmens sveikatos duomenų tvarkymui, 
būtinam istoriniais, statistiniais arba 
mokslinių tyrimų tikslais, kaip antai 
pacientų registrai, kurie sukurti siekiant 
gerinti diagnozes ir atskirti panašių rūšių 
ligas, taip pat rengti gydymo tyrimus, 
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taikomos 83 straipsnyje nurodytos sąlygos 
ir apsaugos priemonės.
3. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
išsamiau nustatyti kitas viešojo intereso 
priežastis visuomenės sveikatos srityje, 
kaip nurodyta 1 dalies b punkte, taip pat 
apsaugos priemonių, taikomų asmens 
duomenis tvarkant 1 dalyje nurodytais 
tikslais, kriterijus ir reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 2973
Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
81 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) teikiant profilaktinės ar darbo 
medicinos, medicininės diagnostikos, 
medicininės priežiūros ar gydymo 
paslaugas arba sveikatos priežiūros 
valdymui ir jeigu tokius duomenis tvarko 
sveikatos priežiūros specialistas, kuriam 
taikoma pareiga saugoti profesinę paslaptį, 
arba kitas asmuo, kuriam taip pat taikoma 
lygiavertė konfidencialumo pareiga pagal 
valstybės narės teisės aktus arba 
nacionalinių kompetentingų institucijų 
nustatytas taisykles; arba

a) teikiant profilaktinės ar darbo 
medicinos, mokslinių tyrimų, medicininės 
diagnostikos, medicininės priežiūros ar 
gydymo paslaugas arba sveikatos 
priežiūros valdymui ir jeigu tokius 
duomenis tvarko sveikatos priežiūros 
specialistas, kuriam taikoma pareiga 
saugoti profesinę paslaptį, arba kitas 
asmuo, kuriam taip pat taikoma lygiavertė 
konfidencialumo pareiga pagal valstybės 
narės teisės aktus arba nacionalinių 
kompetentingų institucijų nustatytas 
taisykles, arba

Or. fr

Pakeitimas 2974
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
81 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) Taikant 1 dalies b punkte nurodytą 
išimtį, duomenys, patenkantys į 8 ir 
9 straipsniuose reglamentuojamas 
duomenų kategorijas, gali būti tvarkomi 
istoriniais, statistiniais ar mokslinių 
tyrimų tikslais tik gavus duomenų 
subjektų sutikimą. Sutikimas gali būti 
duodamas vieną kartą dėl viso konkretaus 
tyrimo turinio.

Or. en

Pakeitimas 2975
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
81 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) dėl viešojo intereso priežasčių 
visuomenės sveikatos srityje, kaip antai 
siekiant apsisaugoti nuo rimtų 
tarpvalstybinių grėsmių sveikatai arba 
užtikrinti aukštus kokybės ir saugos 
standartus, be kita ko, susijusius su 
medicininiais produktais arba medicininiais 
prietaisais; arba

b) dėl viešojo intereso priežasčių 
visuomenės sveikatos srityje, kaip antai 
siekiant apsisaugoti nuo rimtų 
tarpvalstybinių grėsmių sveikatai arba 
užtikrinti aukštus kokybės ir saugos 
standartus, be kita ko, susijusius su 
medicininiais produktais arba medicininiais 
prietaisais, ir jei duomenis tvarko 
konfidencialumo pareigos saistomas 
asmuo, arba

Or. fr

Pakeitimas 2976
Carmen Romero López, Juan Fernando López Aguilar

Pasiūlymas dėl reglamento
81 straipsnio 1 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) dėl viešojo intereso priežasčių 
visuomenės sveikatos srityje, kaip antai 
siekiant apsisaugoti nuo rimtų 
tarpvalstybinių grėsmių sveikatai arba 
užtikrinti aukštus kokybės ir saugos 
standartus, be kita ko, susijusius su 
medicininiais produktais arba medicininiais 
prietaisais; arba

b) dėl viešojo intereso priežasčių 
visuomenės sveikatos srityje, įskaitant 
apsaugą nuo rimtų tarpvalstybinių grėsmių 
sveikatai arba aukštų kokybės ir saugos 
standartų užtikrinimą, kurie, be kita ko, 
susiję su medicininiais produktais arba 
medicininiais prietaisais, arba

Or. es

Pakeitimas 2977
Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
81 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) dėl viešojo intereso priežasčių 
visuomenės sveikatos srityje, kaip antai 
siekiant apsisaugoti nuo rimtų 
tarpvalstybinių grėsmių sveikatai arba 
užtikrinti aukštus kokybės ir saugos 
standartus, be kita ko, susijusius su 
medicininiais produktais arba medicininiais 
prietaisais; arba

b) dėl viešojo intereso priežasčių 
visuomenės sveikatos srityje, kaip antai 
siekiant apsisaugoti nuo rimtų 
tarpvalstybinių grėsmių sveikatai arba 
užtikrinti aukštus kokybės ir saugos 
standartus, be kita ko, susijusius su 
medicininiais produktais arba medicininiais 
prietaisais, arba

Or. fr

Pakeitimas 2978
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
81 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) dėl kitų viešojo intereso priežasčių 
tokiose srityse, kaip socialinė apsauga, 
ypač siekiant užtikrinti, kad sveikatos 

c) dėl kitų viešojo intereso priežasčių 
tokiose srityse, kaip socialinė apsauga, 
ypač siekiant užtikrinti, kad sveikatos 
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draudimo sistemoje prašymų dėl išmokų ir 
paslaugų nagrinėjimo procedūros būtų 
kokybiškos ir nereikalautų daug sąnaudų.

draudimo sistemoje prašymų dėl išmokų ir 
paslaugų nagrinėjimo procedūros ir 
teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos 
būtų kokybiškos ir nereikalautų daug 
sąnaudų.

Or. en

Pakeitimas 2979
Claude Moraes, Glenis Willmott

Pasiūlymas dėl reglamento
81 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) dėl kitų viešojo intereso priežasčių 
tokiose srityse, kaip socialinė apsauga, 
ypač siekiant užtikrinti, kad sveikatos 
draudimo sistemoje prašymų dėl išmokų ir 
paslaugų nagrinėjimo procedūros būtų 
kokybiškos ir nereikalautų daug sąnaudų.

c) dėl kitų viešojo intereso priežasčių 
tokiose srityse, kaip socialinė apsauga, 
ypač siekiant užtikrinti, kad sveikatos 
draudimo sistemoje prašymų dėl išmokų ir 
paslaugų nagrinėjimo procedūros ir 
teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos 
būtų kokybiškos ir nereikalautų daug 
sąnaudų. Su sveikata susijusių asmens 
duomenų tvarkymas dėl viešojo intereso 
neturėtų lemti, kad duomenis kitais 
tikslais tvarkytų tretieji asmenys, kaip 
antai darbdaviai, draudimo bendrovės ir 
bankai.

Or. en

Pagrindimas

Būtina pakartoti 123 konstatuojamąją dalį 81 straipsnyje. Taip patvirtinama, kad su sveikata 
susijusių asmens duomenų kitais tikslais negali naudoti tretieji asmenys, pvz., darbdaviai, 
draudimo bendrovės ir bankai.

Pakeitimas 2980
Claude Moraes, Glenis Willmott

Pasiūlymas dėl reglamento
81 straipsnio 1 dalies c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) dėl kitų viešojo intereso priežasčių 
tokiose srityse, kaip socialinė apsauga, 
ypač siekiant užtikrinti, kad sveikatos 
draudimo sistemoje prašymų dėl išmokų ir 
paslaugų nagrinėjimo procedūros būtų 
kokybiškos ir nereikalautų daug sąnaudų.

c) dėl kitų viešojo intereso priežasčių 
tokiose srityse, kaip socialinė apsauga, 
siekiant užtikrinti valstybių narių teisės 
aktais nustatytų užduočių vykdymą, ir tai, 
kad sveikatos draudimo sistemoje prašymų 
dėl išmokų ir paslaugų nagrinėjimo 
procedūros būtų kokybiškos ir nereikalautų 
daug sąnaudų.

Or. en

Pagrindimas

Dabartiniame 81 straipsnio 1 dalies c punkte nurodoma, kad sveikatos duomenų tvarkymas 
būtinas socialinės apsaugos tikslu, tačiau teksto formuluotė galėtų būti laikoma ribojančia 
nuostata.

Pakeitimas 2981
Sarah Ludford, Charles Tannock

Pasiūlymas dėl reglamento
81 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) dėl kitų viešojo intereso priežasčių 
tokiose srityse, kaip socialinė apsauga, 
ypač siekiant užtikrinti, kad sveikatos 
draudimo sistemoje prašymų dėl išmokų ir 
paslaugų nagrinėjimo procedūros būtų 
kokybiškos ir nereikalautų daug sąnaudų.

c) dėl kitų viešojo intereso priežasčių 
tokiose srityse, kaip socialinė apsauga, 
ypač siekiant užtikrinti, kad sveikatos 
draudimo sistemoje prašymų dėl išmokų ir 
paslaugų nagrinėjimo procedūros ir 
teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos 
būtų kokybiškos ir nereikalautų daug 
sąnaudų.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas savaime suprantamas.

Pakeitimas 2982
Nathalie Griesbeck
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Pasiūlymas dėl reglamento
81 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) dėl kitų viešojo intereso priežasčių 
tokiose srityse, kaip socialinė apsauga, 
ypač siekiant užtikrinti, kad sveikatos 
draudimo sistemoje prašymų dėl išmokų ir 
paslaugų nagrinėjimo procedūros būtų 
kokybiškos ir nereikalautų daug sąnaudų.

c) dėl kitų viešojo intereso priežasčių 
tokiose srityse, kaip socialinė apsauga, 
ypač siekiant užtikrinti, kad sveikatos 
draudimo sistemoje prašymų dėl išmokų ir 
paslaugų nagrinėjimo procedūros būtų 
kokybiškos ir nereikalautų daug sąnaudų, 
taip pat siekiant vykdyti valstybių narių 
teisės aktuose apibrėžtas užduotis 
socialinės apsaugos srityje.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama valstybėms narėms sudaryti lankstesnes galimybes naudoti asmens 
duomenis socialinės apsaugos srityje, o tai reikalinga dėl šios srities sudėtingumo ir siekiamų 
tikslų.

Pakeitimas 2983
Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
81 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) dėl kitų viešojo intereso priežasčių 
tokiose srityse, kaip socialinė apsauga, 
ypač siekiant užtikrinti, kad sveikatos 
draudimo sistemoje prašymų dėl išmokų ir 
paslaugų nagrinėjimo procedūros būtų 
kokybiškos ir nereikalautų daug sąnaudų.

c) dėl kitų viešojo intereso priežasčių 
tokiose srityse, kaip socialinė apsauga, 
ypač siekiant užtikrinti, kad sveikatos 
draudimo sistemoje prašymų dėl išmokų ir 
paslaugų nagrinėjimo procedūros būtų 
kokybiškos.

Or. fr

Pagrindimas

Kokybę ir procedūrų saugumą reikia nurodyti tarp pagrindinių garantijų duomenų apsaugos 
srityje, ir tokio požiūrio dar svarbiau laikytis sveikatos duomenų, kurių, reikia pabrėžti, 
pobūdis yra itin slaptas, atveju.  Šios garantijos ir jų įgyvendinimo priemonės yra dar 
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svarbesnės dėl e. sveikatos, kuriai būtinas didesnis sveikatos duomenų saugumo laipsnis.

Pakeitimas 2984
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl reglamento
81 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) siekiant sudaryti ir vykdyti draudimo 
sutartis, ypač siekiant įvertinti 
draudžiamąją riziką, apskaičiuoti įmokas, 
tenkinti reikalavimus ir išmokėti išmokas, 
taip pat užkirsti kelią sukčiavimui 
draudimo sutarčių srityje.

Or. en

Pagrindimas

Atitinkamų sveikatos duomenų tvarkymas yra labai svarbus teikiant draudimo paslaugas 
(pvz., gyvybės draudimui,) ir turėtų būti leidžiamas, kai atliekamas draudžiamosios rizikos 
vertinimas, apskaičiuojamos įmokos, tenkinami reikalavimai, išmokamos išmokos be 
prievolės iš duomenų subjekto prašyti pateikti aiškų, konkretų, informuoto subjekto sutikimą 
prieš vykdant bet kokį duomenų tvarkymą.

Pakeitimas 2985
Sarah Ludford

Pasiūlymas dėl reglamento
81 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Asmens sveikatos duomenų tvarkymui, 
būtinam istoriniais, statistiniais arba 
mokslinių tyrimų tikslais, kaip antai 
pacientų registrai, kurie sukurti siekiant 
gerinti diagnozes ir atskirti panašių rūšių 
ligas, taip pat rengti gydymo tyrimus, 
taikomos 83 straipsnyje nurodytos sąlygos 
ir apsaugos priemonės.

2. Nedarant poveikio 80 straipsniu 
nustatytoms išimtims ar nukrypti 
leidžiančioms nuostatoms, asmens
sveikatos duomenų tvarkymui, būtinam 
istoriniais, statistiniais arba mokslinių 
tyrimų tikslais, kaip antai pacientų
registrai, kurie sukurti siekiant gerinti 
diagnozes ir atskirti panašių rūšių ligas, 
taip pat rengti gydymo tyrimus, taikomos 
83 straipsnyje nurodytos sąlygos ir 
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apsaugos priemonės.

Or. en

Pagrindimas

Reikia paaiškinti, kad 81 straipsnis papildo 80 straipsnį, bet jo neriboja.

Pakeitimas 2986
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
81 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Asmens sveikatos duomenų tvarkymui, 
būtinam istoriniais, statistiniais arba 
mokslinių tyrimų tikslais, kaip antai 
pacientų registrai, kurie sukurti siekiant 
gerinti diagnozes ir atskirti panašių rūšių 
ligas, taip pat rengti gydymo tyrimus,
taikomos 83 straipsnyje nurodytos sąlygos 
ir apsaugos priemonės.

2. Asmens sveikatos duomenų tvarkymas, 
būtinas istoriniais, statistiniais arba 
mokslinių tyrimų tikslais, leidžiamas tik 
duomenų subjektui sutikus, ir tokiam 
tvarkymui taikomos 83 straipsnyje 
nurodytos sąlygos ir apsaugos priemonės.

Or. en

Pakeitimas 2987
Sarah Ludford, Charles Tannock

Pasiūlymas dėl reglamento
81 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Jei duomenų subjekto prašoma duoti 
sutikimą su sveikata susijusių asmens 
duomenų tvarkymui, turėtų būti suteikta 
galimybė duoti bendrą sutikimą. Valstybės 
narės bet kokiu atveju gali numatyti išimtį 
dėl reikalavimo gauti sutikimą naudoti 
asmens duomenis moksliniams tyrimams, 
kaip nurodyta 2 dalyje, atsižvelgiant į 
mokslinius tyrimus, atitinkančius itin 
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svarbius viešuosius interesus. Tokioms 
duomenų tvarkymo išimtims taikomas 
reikalavimas tvarkyti duomenis, jei tai 
pagrįsta, naudojant anoniminius ar 
pseudoniminius duomenis. Laikantis 
aukščiausių techninių standartų, 
duomenys padaromi anoniminiais ir 
pseudoniminiais ir imamasi visų būtinų 
priemonių, kad būtų užkirstas kelias iš 
naujo nustatyti duomenų subjektų 
tapatybę.

Or. en

Pagrindimas

Bendras sutikimas yra praktinis mokslinių tyrimų sveikatos srityje apsaugos ir stiprinimo 
sprendimas.

Pakeitimas 2988
Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
81 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Sveikatos duomenų rinkimas ir 
pakartotinis naudojimas komerciniais 
tikslais nesuderinamas su šiuo 
reglamentu.

Or. fr

Pakeitimas 2989
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento
81 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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išsamiau nustatyti kitas viešojo intereso 
priežastis visuomenės sveikatos srityje, 
kaip nurodyta 1 dalies b punkte, taip pat 
apsaugos priemonių, taikomų asmens 
duomenis tvarkant 1 dalyje nurodytais 
tikslais, kriterijus ir reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 2990
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
81 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
išsamiau nustatyti kitas viešojo intereso 
priežastis visuomenės sveikatos srityje, 
kaip nurodyta 1 dalies b punkte, taip pat 
apsaugos priemonių, taikomų asmens 
duomenis tvarkant 1 dalyje nurodytais 
tikslais, kriterijus ir reikalavimus.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 2991
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
81 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
išsamiau nustatyti kitas viešojo intereso 
priežastis visuomenės sveikatos srityje, 
kaip nurodyta 1 dalies b punkte, taip pat 
apsaugos priemonių, taikomų asmens 
duomenis tvarkant 1 dalyje nurodytais 
tikslais, kriterijus ir reikalavimus.

Išbraukta.
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Or. es

Pakeitimas 2992
Sarah Ludford

Pasiūlymas dėl reglamento
81 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
išsamiau nustatyti kitas viešojo intereso 
priežastis visuomenės sveikatos srityje, 
kaip nurodyta 1 dalies b punkte, taip pat 
apsaugos priemonių, taikomų asmens 
duomenis tvarkant 1 dalyje nurodytais 
tikslais, kriterijus ir reikalavimus.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 2993
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
81 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
išsamiau nustatyti kitas viešojo intereso 
priežastis visuomenės sveikatos srityje, 
kaip nurodyta 1 dalies b punkte, taip pat 
apsaugos priemonių, taikomų asmens 
duomenis tvarkant 1 dalyje nurodytais 
tikslais, kriterijus ir reikalavimus.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 2994
Marie-Christine Vergiat
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Pasiūlymas dėl reglamento
81 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
išsamiau nustatyti kitas viešojo intereso 
priežastis visuomenės sveikatos srityje, 
kaip nurodyta 1 dalies b punkte, taip pat 
apsaugos priemonių, taikomų asmens 
duomenis tvarkant 1 dalyje nurodytais 
tikslais, kriterijus ir reikalavimus.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 2995
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
81 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
išsamiau nustatyti kitas viešojo intereso 
priežastis visuomenės sveikatos srityje, 
kaip nurodyta 1 dalies b punkte, taip pat 
apsaugos priemonių, taikomų asmens 
duomenis tvarkant 1 dalyje nurodytais 
tikslais, kriterijus ir reikalavimus.

3. Komisijai pagal 86 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus ir 
jais išsamiau nustatyti kitas viešojo 
intereso priežastis visuomenės sveikatos 
srityje, kaip nurodyta 1 dalies b punkte.

Or. en

Pakeitimas 2996
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
81 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
išsamiau nustatyti kitas viešojo intereso 
priežastis visuomenės sveikatos srityje, 
kaip nurodyta 1 dalies b punkte, taip pat 
apsaugos priemonių, taikomų asmens 
duomenis tvarkant 1 dalyje nurodytais 
tikslais, kriterijus ir reikalavimus.

3. Komisijai pagal 86 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai, paprašiusi Europos duomenų 
apsaugos valdybos nuomonės, priimti 
deleguotuosius aktus ir jais išsamiau 
nustatyti kitas viešojo intereso priežastis 
visuomenės sveikatos srityje, kaip nurodyta 
1 dalies b punkte, taip pat apsaugos 
priemonių, taikomų asmens duomenis 
tvarkant 1 dalyje nurodytais tikslais, 
kriterijus ir reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 2997
Sarah Ludford

Pasiūlymas dėl reglamento
81 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas asmens duomenis gali 
perduoti į trečiąją šalį arba tarptautinei 
organizacijai su sveikata susijusiais 
tikslais, jeigu:
a) šių tikslų negalima tinkamai pasiekti 
tvarkant duomenis, iš kurių neįmanoma 
arba jau neįmanoma nustatyti duomenų 
subjekto tapatybės;
b) duomenų gavėjui pagrįstai 
nesuteikiama teisė susipažinti su 
duomenimis, pagal kuriuos informaciją 
galima priskirti duomenų subjektui, kurio 
tapatybė yra nustatyta arba gali būti 
nustatyta, taip pat
c) pagal duomenų valdytojo arba 
duomenų tvarkytojo ir duomenų gavėjo 
sutarties sąlygas draudžiama iš naujo 
nustatyti duomenų subjekto tapatybę ir 
apriboti duomenų tvarkymą pagal šiame 
straipsnyje nustatytas sąlygas ir apsaugos 
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priemones.

Or. en

Pagrindimas

Pseudoniminių duomenų perdavimas mokslinių tyrimų tikslais yra teisėtas.

Pakeitimas 2998
Sarah Ludford, Charles Tannock

Pasiūlymas dėl reglamento
81 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Pagal šį reglamentą asmens duomenis 
galima tvarkyti siekiant įvykdyti teisines 
gamintojo prievoles prieš ir po pardavimo 
atliekant klinikinį medicinos įrangos 
vertinimą.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas savaime suprantamas.

Pakeitimas 2999
Monika Hohlmeier

Pasiūlymas dėl reglamento
81 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

81a straipsnis
Duomenų tvarkymas teisėsaugos tikslais

Teismų ir antstolių vykdomam asmens 
duomenų tvarkymui taikoma Europos 
Sąjungos ir valstybių narių nustatyta 
proceso teisė. Tokia nuostata užtikrina 
pakankamą reikalavimo užtikrinti 
teisiminį bylos nagrinėjimą, asmens 
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duomenų apsaugos ir prievolės išlaikyti 
veiksmingą teisinę apsaugą pusiausvyrą.

Or. de

Pagrindimas

Die Datenverarbeitung durch Gerichte und Gerichtsvollzieher benötigt eine 
Bereichausnahme für die Gerichtsbarkeit. Denn insoweit besteht die Besonderheit, dass die 
jeweiligen Verfahrensordnungen, die in Teilen ebenfalls durch Unionsrecht harmonisiert 
sind, speziellere Vorschriften enthalten, die auch datenschutzrechtlich relevante Fragen wie 
die nach den Voraussetzungen für die Gewährung von Akteneinsicht regeln. Diese 
Vorschriften tragen dem Umstand Rechnung, dass zwischen dem Schutz personenbezogener 
Daten und dem Gebot der Gewährung rechtlichen Gehörs sowie der Verpflichtung zur 
Gewährung effektiven Rechtsschutzes ein Spannungsverhältnis besteht.

Pakeitimas 3000
Monika Hohlmeier

Pasiūlymas dėl reglamento
81 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

81b straipsnis
Duomenų tvarkymas teismų sprendimų ir 

bausmių vykdymo srityje
Valstybės narės, laikydamosi šio 
reglamento nuostatų, gali priimti 
specialias teisės nuostatas, kuriomis 
nustatomos teismų, prokuratūros ir 
kalėjimų siekiant apginti viešąjį interesą 
vykdomo asmens duomenų tvarkymo 
sąlygos teismų sprendimų ir bausmių 
vykdymo srityje.

Or. de

Pakeitimas 3001
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

82 straipsnis Išbraukta.
Duomenų tvarkymas su darbo santykiais 
susijusiais tikslais
1. Laikydamosi šio reglamento ribų, 
valstybės narės gali teisės aktais priimti 
specialias taisykles, kuriomis 
reglamentuojamas darbuotojų asmens 
duomenų tvarkymas su darbo santykiais 
susijusiais tikslais, visų pirma juos 
samdant, vykdant darbo sutartį, įskaitant 
teisės aktais arba kolektyviniais 
susitarimais nustatytų pareigų vykdymą, 
darbo valdymą, planavimą ir 
organizavimą, sveikatos priežiūrą ir saugą 
darbe, taip pat siekiant pasinaudoti su 
darbo santykiais susijusiomis 
individualiomis ir kolektyvinėmis teisėmis 
ir išmokomis, taip pat nutraukti darbo 
santykius.
2. Kiekviena valstybė narė vėliausiai iki 
91 straipsnio 2 dalyje nurodytos datos 
praneša Komisijai apie teisės aktų 
nuostatas, kurias ji priima pagal 1 dalį, ir 
nedelsdama praneša apie visus vėlesnius 
su tomis nuostatomis susijusius 
pakeitimus.
3. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius apsaugos priemonių 
tvarkant asmens duomenis 1 dalyje 
nurodytais tikslais kriterijus ir 
reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo reglamentu atliekamo teisinio pagrindo derinimo pasekmės visoje Europoje turėtų 
apimti ir duomenų apsaugą darbo santykių srityje. Todėl šis straipsnis išbraukiamas.
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Pakeitimas 3002
Nils Torvalds

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Laikydamosi šio reglamento ribų, 
valstybės narės gali teisės aktais priimti 
specialias taisykles, kuriomis 
reglamentuojamas darbuotojų asmens 
duomenų tvarkymas su darbo santykiais 
susijusiais tikslais, visų pirma juos 
samdant, vykdant darbo sutartį, įskaitant 
teisės aktais arba kolektyviniais 
susitarimais nustatytų pareigų vykdymą, 
darbo valdymą, planavimą ir organizavimą, 
sveikatos priežiūrą ir saugą darbe, taip pat 
siekiant pasinaudoti su darbo santykiais 
susijusiomis individualiomis ir 
kolektyvinėmis teisėmis ir išmokomis, taip 
pat nutraukti darbo santykius.

1. Pagal šį reglamentą, valstybės narės gali 
teisės aktais ar kolektyviniais susitarimais 
priimti specialias taisykles, kuriomis 
reglamentuojamas darbuotojų asmens 
duomenų tvarkymas su darbo santykiais 
susijusiais tikslais, visų pirma juos 
samdant, vykdant darbo sutartį, įskaitant 
teisės aktais arba kolektyviniais 
susitarimais nustatytų pareigų vykdymą, 
darbo valdymą, planavimą ir organizavimą, 
sveikatos priežiūrą ir saugą darbe, taip pat 
siekiant pasinaudoti su darbo santykiais 
susijusiomis individualiomis ir 
kolektyvinėmis teisėmis ir išmokomis, taip 
pat nutraukti darbo santykius.

Or. en

Pakeitimas 3003
Claude Moraes

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Laikydamosi šio reglamento ribų, 
valstybės narės gali teisės aktais priimti 
specialias taisykles, kuriomis 
reglamentuojamas darbuotojų asmens 
duomenų tvarkymas su darbo santykiais 
susijusiais tikslais, visų pirma juos 
samdant, vykdant darbo sutartį, įskaitant 
teisės aktais arba kolektyviniais 
susitarimais nustatytų pareigų vykdymą, 
darbo valdymą, planavimą ir organizavimą, 
sveikatos priežiūrą ir saugą darbe, taip pat 
siekiant pasinaudoti su darbo santykiais 

1. Laikydamosi šiame reglamente 
nustatytų taisyklių, valstybės narės pagal 
nacionalinės teisės aktus ir praktiką gali 
reglamentuoti darbuotojų asmens 
duomenų tvarkymą su darbo santykiais 
susijusiais tikslais, visų pirma juos 
samdant, vykdant darbo sutartį, įskaitant 
teisės aktais arba kolektyviniais 
susitarimais nustatytų pareigų vykdymą, 
darbo valdymą, planavimą ir organizavimą, 
sveikatos priežiūrą ir saugą darbe, taip pat 
siekiant pasinaudoti su darbo santykiais 
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susijusiomis individualiomis ir 
kolektyvinėmis teisėmis ir išmokomis, taip 
pat nutraukti darbo santykius.

susijusiomis individualiomis ir 
kolektyvinėmis teisėmis ir išmokomis, taip 
pat nutraukti darbo santykius.

Or. en

Pakeitimas 3004
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Laikydamosi šio reglamento ribų, 
valstybės narės gali teisės aktais priimti 
specialias taisykles, kuriomis 
reglamentuojamas darbuotojų asmens 
duomenų tvarkymas su darbo santykiais 
susijusiais tikslais, visų pirma juos 
samdant, vykdant darbo sutartį, įskaitant 
teisės aktais arba kolektyviniais 
susitarimais nustatytų pareigų vykdymą, 
darbo valdymą, planavimą ir organizavimą, 
sveikatos priežiūrą ir saugą darbe, taip pat 
siekiant pasinaudoti su darbo santykiais 
susijusiomis individualiomis ir 
kolektyvinėmis teisėmis ir išmokomis, taip 
pat nutraukti darbo santykius.

1. Pagal šį reglamentą, valstybės narės gali
teisės aktais ar darbdavių ir darbuotojų 
sudarytais kolektyviniais susitarimais
priimti specialias taisykles, kuriomis 
reglamentuojamas darbuotojų asmens 
duomenų tvarkymas su darbo santykiais 
susijusiais tikslais, visų pirma juos 
samdant, vykdant darbo sutartį, įskaitant 
teisės aktais arba kolektyviniais 
susitarimais nustatytų pareigų vykdymą, 
darbo valdymą, planavimą ir organizavimą, 
teistumą, sveikatos priežiūrą ir saugą 
darbe, taip pat siekiant pasinaudoti su 
darbo santykiais susijusiomis 
individualiomis ir kolektyvinėmis teisėmis 
ir išmokomis, taip pat nutraukti darbo 
santykius.

Or. en

Pakeitimas 3005
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Laikydamosi šio reglamento ribų, 
valstybės narės gali teisės aktais priimti 

1. Laikydamosi šiame reglamente 
nustatytų taisyklių, valstybės narės pagal 
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specialias taisykles, kuriomis 
reglamentuojamas darbuotojų asmens 
duomenų tvarkymas su darbo santykiais 
susijusiais tikslais, visų pirma juos 
samdant, vykdant darbo sutartį, įskaitant 
teisės aktais arba kolektyviniais 
susitarimais nustatytų pareigų vykdymą, 
darbo valdymą, planavimą ir organizavimą, 
sveikatos priežiūrą ir saugą darbe, taip pat 
siekiant pasinaudoti su darbo santykiais 
susijusiomis individualiomis ir 
kolektyvinėmis teisėmis ir išmokomis, taip 
pat nutraukti darbo santykius.

nacionalinės teisės aktus ir praktiką gali 
priimti specialias taisykles, kuriomis 
reglamentuojamas darbuotojų asmens 
duomenų tvarkymas su darbo santykiais 
susijusiais tikslais, visų pirma juos 
samdant, vykdant darbo sutartį, įskaitant 
teisės aktais arba kolektyviniais 
susitarimais nustatytų pareigų vykdymą, 
darbo valdymą, planavimą ir organizavimą, 
sveikatos priežiūrą ir saugą darbe, taip pat 
siekiant pasinaudoti su darbo santykiais 
susijusiomis individualiomis ir 
kolektyvinėmis teisėmis ir išmokomis, taip 
pat nutraukti darbo santykius. 

Šios nuostatos galioja nedarant poveikio 
valstybių narių teisei skatinti ar leisti 
sudaryti kolektyvines sutartis tarp 
socialinių partnerių, kurie laikosi 
palankesnio požiūrio į darbuotojus.
Šio reglamento apsaugos lygis –
minimalus teisės aktais ar kolektyviniais 
susitarimais nustatomas standartas.

Or. en

Pakeitimas 3006
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Laikydamosi šio reglamento ribų, 
valstybės narės gali teisės aktais priimti
specialias taisykles, kuriomis 
reglamentuojamas darbuotojų asmens 
duomenų tvarkymas su darbo santykiais 
susijusiais tikslais, visų pirma juos 
samdant, vykdant darbo sutartį, įskaitant 
teisės aktais arba kolektyviniais 
susitarimais nustatytų pareigų vykdymą, 
darbo valdymą, planavimą ir organizavimą, 
sveikatos priežiūrą ir saugą darbe, taip pat 
siekiant pasinaudoti su darbo santykiais 

1. Laikydamosi šio reglamento, valstybės 
narės gali teisės aktais, priimdamos teisės 
nuostatas, nustatyti specialias taisykles, 
kuriomis reglamentuojamas darbuotojų 
asmens duomenų tvarkymas su darbo 
santykiais susijusiais tikslais, visų pirma 
(bet ne tik) juos samdant, jiems teikiant 
paraišką gauti darbo vietą įmonių 
grupėje, vykdant darbo sutartį, įskaitant 
teisės aktais ir kolektyviniais susitarimais 
nustatytų pareigų vykdymą, bendrovių 
susitarimus ir susitarimus dėl darbo 
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susijusiomis individualiomis ir 
kolektyvinėmis teisėmis ir išmokomis, taip 
pat nutraukti darbo santykius.

užmokesčio, darbo valdymą, planavimą ir 
organizavimą, sveikatos priežiūrą ir saugą 
darbe, taip pat siekiant pasinaudoti su 
darbo santykiais susijusiomis 
individualiomis ir kolektyvinėmis teisėmis 
ir išmokomis, taip pat nutraukti darbo 
santykius.

Neleidžiama nustatyti žemesnio, negu 
nustatyto šiuo reglamentu, apsaugos 
lygio.
Šios nuostatos nedaro poveikio valstybių 
narių teisei nustatyti darbuotojams 
palankesnes apsaugines nuostatas dėl 
asmens duomenų tvarkymo su darbo 
santykiais susijusioje srityje.
Nedarant poveikio kitoms šio reglamento 
nuostatoms, 1 dalyje nurodytos valstybių 
narių teisės nuostatos apima bent šiuos 
būtiniausius standartus:

Or. de

Pakeitimas 3007
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Laikydamosi šio reglamento ribų, 
valstybės narės gali teisės aktais priimti 
specialias taisykles, kuriomis 
reglamentuojamas darbuotojų asmens 
duomenų tvarkymas su darbo santykiais 
susijusiais tikslais, visų pirma juos 
samdant, vykdant darbo sutartį, įskaitant 
teisės aktais arba kolektyviniais 
susitarimais nustatytų pareigų vykdymą, 
darbo valdymą, planavimą ir organizavimą, 
sveikatos priežiūrą ir saugą darbe, taip pat 
siekiant pasinaudoti su darbo santykiais 
susijusiomis individualiomis ir 
kolektyvinėmis teisėmis ir išmokomis, taip 

1. Valstybės narės pagal nacionalinės 
teisės aktus ir praktiką gali priimti 
specialias taisykles, kuriomis darbo 
rinkoje reglamentuojamas darbuotojų 
asmens duomenų tvarkymas, visų pirma 
(bet ne tik) juos samdant, vykdant darbo 
sutartį, įskaitant teisės aktais arba 
kolektyviniais susitarimais nustatytų 
pareigų vykdymą, darbo valdymą, 
planavimą ir organizavimą, sveikatos 
priežiūrą ir saugą darbe, taip pat siekiant 
pasinaudoti su darbo santykiais 
susijusiomis individualiomis ir 
kolektyvinėmis teisėmis ir išmokomis, taip 
pat nutraukti darbo santykius. Šiame 
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pat nutraukti darbo santykius. reglamente pripažįstamas socialinių 
partnerių vaidmuo. Tose šalyse, kur darbo 
rinkos dalyviams leidžiama reguliuoti 
atlyginimus ir įvairias kitas darbo sąlygas 
sudarant kolektyvines sutartis, taikant 
6 straipsnio 1 dalies f punktą turėtų būti 
itin atsižvelgiama į kolektyvinėse sutartyse 
nustatytas socialinių partnerių prievolės ir 
teises.

Or. en

Pakeitimas 3008
Jean Lambert

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Laikydamosi šio reglamento ribų, 
valstybės narės gali teisės aktais priimti 
specialias taisykles, kuriomis 
reglamentuojamas darbuotojų asmens 
duomenų tvarkymas su darbo santykiais 
susijusiais tikslais, visų pirma juos 
samdant, vykdant darbo sutartį, įskaitant 
teisės aktais arba kolektyviniais 
susitarimais nustatytų pareigų vykdymą, 
darbo valdymą, planavimą ir organizavimą, 
sveikatos priežiūrą ir saugą darbe, taip pat 
siekiant pasinaudoti su darbo santykiais 
susijusiomis individualiomis ir 
kolektyvinėmis teisėmis ir išmokomis, taip 
pat nutraukti darbo santykius.

1. Laikydamosi šiuo reglamentu nustatytų 
taisyklių ir atsižvelgdamos į 
proporcingumo principą, valstybės narės 
gali teisės nuostatomis priimti specialias 
taisykles, kuriomis reglamentuojamas 
darbuotojų asmens duomenų tvarkymas su 
darbo santykiais susijusiais tikslais, visų 
pirma (bet ne tik) juos samdant, jiems 
teikiant paraišką gauti darbo vietą įmonių 
grupėje, vykdant darbo sutartį, įskaitant 
teisės aktais ir kolektyviniais susitarimais 
nustatytų pareigų vykdymą, bendrovių 
susitarimus ir kolektyvines sutartis pagal 
nacionalinės teisės aktus ir praktiką,
darbo valdymą, planavimą ir organizavimą, 
sveikatos priežiūrą ir saugą darbe, taip pat 
siekiant pasinaudoti su darbo santykiais 
susijusiomis individualiomis ir 
kolektyvinėmis teisėmis ir išmokomis, taip 
pat nutraukti darbo santykius.

Nedaromas poveikis valstybių narių arba 
kolektyvines sutartis sudarančių 
socialinių partnerių teisei tvarkant 
asmens duomenis su darbo santykiais 
susijusiais tikslais numatyti darbuotojams 
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palankesnes apsaugos taisykles.

Or. en

Pakeitimas 3009
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Laikydamosi šio reglamento ribų, 
valstybės narės gali teisės aktais priimti 
specialias taisykles, kuriomis 
reglamentuojamas darbuotojų asmens 
duomenų tvarkymas su darbo santykiais 
susijusiais tikslais, visų pirma juos 
samdant, vykdant darbo sutartį, įskaitant 
teisės aktais arba kolektyviniais 
susitarimais nustatytų pareigų vykdymą, 
darbo valdymą, planavimą ir organizavimą, 
sveikatos priežiūrą ir saugą darbe, taip pat 
siekiant pasinaudoti su darbo santykiais 
susijusiomis individualiomis ir 
kolektyvinėmis teisėmis ir išmokomis, taip 
pat nutraukti darbo santykius.

1. Laikydamosi šiame reglamente 
nustatytų taisyklių, valstybės narės gali 
teisės aktais priimti specialias taisykles, 
kuriomis reglamentuojamas darbuotojų 
asmens duomenų tvarkymas su darbo 
santykiais susijusiais tikslais, visų pirma 
juos samdant, vykdant darbo sutartį, 
įskaitant teisės aktais arba kolektyviniais 
susitarimais nustatytų pareigų vykdymą, 
darbo valdymą, planavimą ir organizavimą, 
sveikatos priežiūrą ir saugą darbe, taip pat 
siekiant pasinaudoti su darbo santykiais 
susijusiomis individualiomis ir 
kolektyvinėmis teisėmis ir išmokomis, taip 
pat nutraukti darbo santykius.

Or. en

Pakeitimas 3010
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nedaromas poveikis valstybių narių teisei 
tvarkant asmens duomenis su darbo 
santykiais susijusiais tikslais numatyti 
darbuotojams palankesnes apsaugos 
taisykles.
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Or. de

Pakeitimas 3011
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Profiliavimas darbo santykių srityje 
neleidžiamas.

Or. de

Pakeitimas 3012
Claude Moraes, Glenis Willmott

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Darbdaviui draudžiama tvarkyti šiuos 
duomenis su darbo santykiais susijusiu 
tikslu:
a) tvarkyti duomenis darbuotojui iš anksto 
nesuteikus informacijos, kaip nurodyta 
14 straipsnyje;
b) genetinius duomenis;
c) medicininius duomenis;
d) stebėti profesines sąjungas ir 
darbuotojų atstovus, šiems vykdant savo 
užduotis, įskaitant darbuotojų įtraukimą į 
vadinamuosius juoduosius sąrašus.

Or. en

Pakeitimas 3013
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Darbuotojų duomenis galima tvarkyti 
tik tokiu būdu ir tikslais, kurie:
a) privalomai nustatyti nacionaliniais 
teisės aktais, arba
b) būtini darbo santykiams, siekiant atlikti 
darbą ar baigti darbo santykius, arba
c) būtini siekiant įvykdyti darbo sutartimi 
nustatytas pareigas arba naudotis iš darbo 
santykių kylančiomis teisėmis, arba
d) būtini, kad tinkamai veiktų IT sistemos, 
arba
e) būtini įmonėje teikiamoms paslaugoms 
teikti, kuriomis darbuotojas naudojasi, bet 
neverčiamas to daryti.

Or. de

Pakeitimas 3014
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Darbdaviui arba su darbdaviu 
tiesiogiai ar netiesiogiai susijusiam 
trečiajam asmeniui, arba dirbant 
darbdavio užsakymu ar sąskaita, 
draudžiama su darbo santykiais susijusiu 
tikslais tvarkyti duomenis:
a) jei darbuotojui iš anksto nesuteikta 
informacija, kaip nurodyta 14 straipsnyje;
b) vykdant laikiną darbuotojų kontrolę ar 
jų darbo ir elgesio, priklausančių nuo 
naudotos technologijos, kontrolę;
c) genetinius duomenis;
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d) medicininius duomenis;
e) stebėti profesines sąjungas ir 
darbuotojų atstovus, šiems vykdant savo 
užduotis, įskaitant darbuotojų įtraukimą į 
vadinamuosius juoduosius sąrašus.
Šios nuostatos taikomos darbuotojų ir į 
darbo vietą pretenduojančių asmenų 
asmens duomenims.

Or. en

Pakeitimas 3015
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. darbuotojų asmens duomenys, visų 
pirma neskelbtini duomenys, pvz., 
politinės pažiūros, priklausomybė 
profesinėms sąjungoms ir atitinkama 
veikla, jokiu būdu negali būti naudojami 
siekiant įtraukti darbuotojus į 
vadinamuosius juoduosius sąrašus ir 
siekiant uždrausti ar sudaryti kliūčių 
jiems gauti darbo ateityje. Draudžiama 
tvarkyti, naudoti su darbo santykiais 
susijusiu tikslu, sudaryti ir perduoti 
vadinamuosius juoduosius darbuotojų 
sąrašus. Valstybės narės atlieka 
patikrinimus ir nustato atitinkamas 
sankcijas pagal 79 straipsnio 6 dalį, 
siekdamos užtikrinti veiksmingą šios 
dalies vykdymą.

Or. de

Pakeitimas 3016
Claude Moraes, Glenis Willmott
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Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Duomenų tvarkymas su socialine 
apsauga susijusiais tikslais
Valstybės narės, remdamosi šiuo 
reglamentu nustatytomis taisyklėmis, gali 
priimti specialias teisėkūros taisykles, 
kuriomis būtų konkrečiai nurodomos 
valdžios ir privačių institucijų ir įstaigų 
atliekamo asmens duomenų tvarkymo 
sąlygos socialinės apsaugos srityje, jei 
duomenys tvarkomi siekiant viešojo 
intereso.
Kiekviena valstybė narė vėliausiai iki 91 
straipsnio 2 dalyje nurodytos datos 
praneša Komisijai apie tokias nuostatas, 
kurias ji priima pagal 1 dalį, ir 
nedelsdama praneša apie visus vėlesnius 
su tomis nuostatomis susijusius 
pakeitimus.

Or. en

Pagrindimas

Socialinės apsaugos srityje duomenis tvarko ir valdžios, ir privačios ne pelno siekiančios 
organizacijos.

Pakeitimas 3017
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Nedarant poveikio kitoms šio 
reglamento nuostatoms, 1 dalyje 
nurodytos valstybių narių teisės nuostatos 
apima bent šiuos būtiniausius standartus:
a) Neleidžiama tvarkyti darbuotojų 
asmens duomenų be darbuotojų žinios. 
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Visuomet gerbiamas privatus ir asmeninis 
darbuotojų gyvenimas;
b) Neleidžiama vykdyti verslo patalpų 
dalių, į kurias negali patekti pašaliniai 
asmenys ir kurios daugiausia naudojamos 
darbuotojų privataus gyvenimo tikslais, 
ypač sanitarinių patalpų, persirengimo 
kambarių, pertraukoms skirtų patalpų ir 
miegamųjų, optinio stebėjimo 
elektroninėmis priemonėmis;
c) Optinį stebėjimą elektroninėmis 
priemonėmis leidžiama vykdyti verslo 
patalpų dalyse, į kurias gali patekti 
pašaliniai asmenys ir kurias negali patekti 
pašaliniai asmenys bei kurios daugiausia 
naudojamos ne darbuotojų privataus 
gyvenimo tikslais, pvz., įėjimuose, fojė, 
biuruose, dirbtuvėse ar panašiose 
patalpose, tik tuomet, jei tai visiškai 
būtina dėl darbuotojų ir įmonės 
saugos (saugumo);
d) jei įmanoma, verslo patalpų dalių 
stebėjimas neturėtų apimti darbuotojo 
stebėjimo jo darbo vietoje. Prieš atliekant 
stebėjimą, darbuotojui pranešama, kada ir 
kokį laikotarpį veiks stebėjimo įranga;
e) Akustinis stebėjimas elektroninėmis 
priemonėmis leidžiamas tik dėl privalomų 
viešojo saugumo priežasčių, pvz., orlaivių 
lakūnų kabinoje. Visuomet draudžiama 
vykdyti slaptą stebėjimą;
f) Draudžiama vykdyti bet kokį darbuotojų 
atstovų, kurie numatyti pagal Europos 
Sąjungos ar nacionalinės teisės aktus 
ir (ar) pagal papročius, įskaitant 
profesinių sąjungų atstovus, stebėjimą, 
susijusį su jų atstovavimo veikla. Tokia 
pati nuostata taikoma ir vadinamųjų 
juodųjų sąrašų atveju;
g) Darbdaviui taip pat neatskleidžiami 
medicininiai darbuotojų duomenys, ypač 
tie, kurie buvo surinkti vykdant sveikatos 
patikrinimą pagal 81 straipsnio 1 dalies 
1 punktą;
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h) Draudžiama vykdyti profiliavimą arba 
tvarkymą, kurių tikslas – nuolatos stebėti 
darbuotojus, jų darbą ar elgesį. Ši 
nuostata taikoma nepriklausomai nuo 
naudojamos technologijos.

Or. de

Pakeitimas 3018
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c. Draudžiama vykdyti stebėseną siekiant 
stebėti darbuotojų darbą.

Or. de

Pakeitimas 3019
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c. 1a dalies b–e punktuose nurodytais 
atvejais ir siekiant šio reglamento tikslų 
leidžiama nacionalinės teisės aktais arba 
kolektyvinėmis darbdavio ir darbuotojo 
sudaromomis sutartimis (jei jos numatytos 
teisės aktuose) sukurti specialių 
procedūrų, procedūrų struktūros arba 
įgyvendinimo leistinumo pagrindą ar 
uždrausti tvarkymą.

Or. de
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Pakeitimas 3020
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 1 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1d. Neleidžiama tvarkyti darbuotojų 
asmens duomenų be darbuotojų žinios. 
Visuomet gerbiamas privatus ir asmeninis 
darbuotojų gyvenimas;

Or. de

Pakeitimas 3021
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 1 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1d. Jei įmonėje įsteigtas darbuotojų 
atstovavimo organas pagal valstybės narės 
teisės aktus, darbdavio atliekamas 
tvarkymas leidžiamas tik tuomet, jei 
paisoma įstatymais nustatytų dalyvavimo 
teisių.

Or. de

Pakeitimas 3022
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 1 e dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1e. Neleidžiama vykdyti verslo patalpų 
dalių, į kurias negali patekti pašaliniai 
asmenys ir kurios daugiausia naudojamos 
darbuotojų privataus gyvenimo tikslais, 
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ypač sanitarinių patalpų, persirengimo 
kambarių, pertraukoms skirtų patalpų ir 
miegamųjų, atviro optinio stebėjimo 
elektroninėmis priemonėmis. Leidžiama 
vykdyti atvirą optinį arba akustinį 
stebėjimą elektroninėmis priemonėmis 
verslo patalpų dalyse, į kurias gali patekti 
pašaliniai asmenys, ir dalyse, į kurias 
negali patekti pašaliniai asmenys ir kurios 
daugiausia naudojamos ne darbuotojų 
privataus gyvenimo tikslais, pvz., 
įėjimuose, fojė, biuruose, dirbtuvėse ar 
panašiose patalpose, tik tuomet, jei tai 
visiškai būtina dėl darbuotojų ir įmonės 
saugos (saugumo). Stebėjimas verslo 
patalpų dalyse neturėtų apimti darbuotojo 
stebėjimo jo darbo vietoje, išskyrus 
atvejus, kai tai yra neišvengiama. Prieš 
atliekant stebėjimą, darbuotojui 
pranešama, kada ir kokį laikotarpį veiks 
stebėjimo įranga. Stebėjimo įrašai 
ištrinami praėjus trumpam laikotarpiui, 
vėliausiai po mėnesio, kai vykdytas 
stebėjimas. Visuomet draudžiama vykdyti 
slaptą stebėjimą.

Or. de

Pakeitimas 3023
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 1 e dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1e. Jei ketinama perduoti su darbuotojais 
susijusius duomenis subjektams, 
nepatenkantiems į šio reglamento taikymo 
sritį, darbdavio duomenų apsaugos 
pareigūnas būtinai atlieka vertinimą 
pagal 33 straipsnį.

Or. de
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Pakeitimas 3024
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 1 f dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1f. Jei įmonės renka ar tvarko asmens 
duomenis dėl įstatymais numatytų
medicininių patikrinimų ir (ar) 
tinkamumo testų, privalo iš anksto 
informuoti į darbo vietą pretenduojantį 
asmenį ar darbuotoją apie tikslą, kurio 
siekiant bus naudojami duomenys, ir 
vėliau pranešti šiems asmenims duomenis 
kartu pateikdami išvadas ir jas 
paaiškindami. Draudžiama rinkti 
duomenis genetinių bandymų ir tyrimų 
tikslais.
Asmens duomenų rinkimas ir tvarkymas, 
atliekant medicininius patikrinimus ir (ar) 
tinkamumo testus, yra būtinas dėl 
sveikatos apsaugos darbe ir prevencinės 
sveikatos priežiūros tikslais darbo 
santykių srityje. Darbdavys negali turėti 
tiesioginės prieigos prie šių duomenų. Į 
darbo vietą pretenduojančių asmenų 
duomenų atžvilgiu laikomasi tokio paties 
požiūrio, kaip ir darbuotojų duomenų 
atžvilgiu.
Draudžiama rinkti sveikatos duomenis 
rengiantis atleidimui iš darbo dėl 
sveikatos priežasčių.

Or. de

Pakeitimas 3025
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 1 f dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1f. Darbuotojo elgesio ar darbo 
duomenys, surinkti ar tvarkyti šį 
reglamentą pažeidžiančiu būdu, negalima 
naudoti nei teisminėse, nei neteisminėse 
procedūrose.

Or. de

Pakeitimas 3026
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 1 g dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1g. Galima nustatyti teisės nuostatas, ypač 
kolektyviniais susitarimais, nustatant, ar 
internetą, el. paštą, internetą ir kitas 
telekomunikacijų paslaugas taip pat 
galima naudoti asmeniniais tikslais, ir jei 
taip, tai kokiu mastu. Naudojimas 
asmeniniais tikslais taip pat gali būti 
leidžiamas darbo sutartyje. Jeigu 
leidžiamas naudojimas asmeniniais 
tikslais, suriktus duomenis leidžiama 
tvarkyti tik siekiant užtikrinti duomenų 
saugumą, tinkamą telekomunikacijų 
tinklų ir telekomunikacijų paslaugų 
veikimą, taip pat rinkti mokesčius, prieš 
tai informavus darbuotoją. Be to, 
asmeninio el. pašto turinys 
neanalizuojamas.

Or. de

Pakeitimas 3027
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 1 g dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1g. Darbuotojų atstovavimo organai ar 
profesinės sąjungos darbuotojų, kuriems 
jie atstovauja, vardu gali naudotis 
teisėmis pagal 76 straipsnį.

Or. de

Pakeitimas 3028
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 1 h dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1h. Draudžiama rinkti ir tvarkyti su 
darbuotojais ar į darbo vietą 
pretenduojančiais asmenimis susijusią 
informaciją (duomenis) naudojantis 
socialiniais tinklais, kurie nėra specialūs 
darbo paieškos portalai.

Or. de

Pakeitimas 3029
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 1 h dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1h. Nedarant poveikio nacionalinės teisės 
nuostatoms dėl darbuotojų atstovavimo 
organų dalyvavimo teisės, šiuos organus 
reikėtų įtraukti priimant visus sprendimus 
dėl:
a) įmonės duomenų apsaugos pareigūno 
skyrimo pagal 4 skirsnį;
b) duomenų tvarkymo sistemų sukūrimo 
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ir įdiegimo;
c) įmonei privalomų taisyklių nustatymo.

Or. de

Pakeitimas 3030
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 1 i dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1i. Darbuotojų duomenys, kurie yra 
neteisingi arba kurių teisingumą ginčija 
darbuotojai, arba kurie surinkti 
neleistinais būdais, negali būti 
naudojami.

Or. de

Pakeitimas 3031
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 1 j dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1j. Darbuotojams, kurie atsisakė vykdyti 
neleistinus tyrimus, pateikti informaciją 
arba pateikė neteisingus atsakymus į 
tokius klausimus, arba kurie prieštaravo, 
kad būtų neleistinai renkami (naudojami) 
darbuotojų duomenys, negali būti 
sudaroma nepalanki padėtis.

Or. de

Pakeitimas 3032
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer
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Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 1 k dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1k. Nedarant poveikio pagal nacionalinės 
darbo teisės aktus nustatytoms 
informavimo ir dalyvavimo priimant 
sprendimus teisėms, darbuotojų interesų 
atstovai ir Europos darbo taryba turi šias 
teises:
a) teisę, kad būtų konsultuojamasi dėl 
įmonės duomenų apsaugos priežiūros 
pareigūno paskyrimo (35 straipsnis 
7 dalis);
b) teisę, kad būtų konsultuojamasi ir 
reguliariai gauti informaciją iš įmonės 
duomenų apsaugos pareigūno;
c) teisę atstovauti darbuotojams 
nacionaliniuose bendrosios teisenos 
teismuose (73 straipsnis) ir teisę pateikti 
grupės ieškinį (75 straipsnis);
d) teisę, kad būtų konsultuojamasi dėl 
įmonei privalomų taisyklių nustatymo 
(43 straipsnis).

Or. de

Pakeitimas 3033
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekviena valstybė narė vėliausiai iki 
91 straipsnio 2 dalyje nurodytos datos 
praneša Komisijai apie teisės aktų 
nuostatas, kurias ji priima pagal 1 dalį, ir 
nedelsdama praneša apie visus vėlesnius 
su tomis nuostatomis susijusius 
pakeitimus.

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 3034
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Į darbo vietą pretenduojančių asmenų 
privalomų medicininių patikrinimų ir 
kvalifikacinių testų atveju duomenų 
subjektą privaloma informuoti prieš 
renkant duomenis.

Or. en

Pakeitimas 3035
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Profesinės sąjungos turi teisę 
atstovauti darbuotojui pateikiant skundus 
priežiūros institucijai arba imantis 
teisinių teisių gynimo priemonių. 
Profesinės sąjungos taip pat turi teisę 
pateikti grupės ieškinį.

Or. en

Pakeitimas 3036
Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 2 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Darbo santykių duomenų rinkimas ir 
pakartotinis naudojimas komerciniais 
tikslais nesuderinamas su šiuo 
reglamentu.

Or. fr

Pakeitimas 3037
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Atvirą optinę kontrolę elektroninėmis 
priemonėmis arba biometrine įranga 
leidžiama naudoti tik išimtiniais atvejais ir 
tik turint darbuotojų atstovų sutikimą. 
Kontrolės sąlygas reikia nustatyti teisės 
aktais arba kolektyvinėmis sutartimis.

Or. en

Pakeitimas 3038
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius apsaugos priemonių 
tvarkant asmens duomenis 1 dalyje 
nurodytais tikslais kriterijus ir 
reikalavimus.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 3039
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius apsaugos priemonių 
tvarkant asmens duomenis 1 dalyje 
nurodytais tikslais kriterijus ir 
reikalavimus.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 3040
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius apsaugos priemonių 
tvarkant asmens duomenis 1 dalyje 
nurodytais tikslais kriterijus ir 
reikalavimus.

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 3041
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius apsaugos priemonių 
tvarkant asmens duomenis 1 dalyje 
nurodytais tikslais kriterijus ir 
reikalavimus.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 3042
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius apsaugos priemonių 
tvarkant asmens duomenis 1 dalyje 
nurodytais tikslais kriterijus ir 
reikalavimus.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 3043
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius apsaugos priemonių 
tvarkant asmens duomenis 1 dalyje 
nurodytais tikslais kriterijus ir 
reikalavimus.

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 3044
Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius apsaugos priemonių 
tvarkant asmens duomenis 1 dalyje 
nurodytais tikslais kriterijus ir 
reikalavimus.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 3045
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Profesinės sąjungos turi teisę
atstovauti atitinkamiems darbuotojams 
pateikiant skundus priežiūros institucijai 
arba imantis teisinių teisių gynimo 
priemonių.

Or. en

Pakeitimas 3046
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 3 b dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Komisijai pasiūlius, Europos 
Parlamentas ir Taryba persvarsto šį 
straipsnį ne vėliau kaip per 2 metus nuo 
91 straipsnio 2 dalyje nurodytos datos.

Or. en

Pakeitimas 3047
Csaba Sógor

Pasiūlymas dėl reglamento
82 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

82a straipsnis
Duomenų tvarkymas su socialine apsauga 

susijusiais tikslais
1. Valstybės narės, remdamosi šiuo 
reglamentu nustatytomis taisyklėmis, gali 
priimti specialias teisėkūros taisykles, 
kuriomis būtų konkrečiai nurodomos 
valdžios ir privačių institucijų ir įstaigų 
atliekamo asmens duomenų tvarkymo 
sąlygos socialinės apsaugos srityje, jei 
duomenys tvarkomi siekiant viešojo 
intereso.
2. Kiekviena valstybė narė vėliausiai iki 
91 straipsnio 2 dalyje nurodytos datos 
praneša Komisijai apie taisykles, kurias ji 
nacionaliniais teisės aktais priėmė pagal 
1 dalį, ir per vieną mėnesį nuo pakeitimų 
priėmimo praneša apie visus vėlesnius su 
tomis taisyklėmis susijusius pakeitimus.

Or. hu

Pagrindimas

Žodis „nedelsiant“ nėra konkretus. Būtina nustatyti tikslų terminą.
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Pakeitimas 3048
Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
82 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

82a straipsnis
Duomenų tvarkymas su socialine apsauga 

susijusiais tikslais
1. Valstybės narės, remdamosi šiuo 
reglamentu nustatytomis taisyklėmis, gali 
priimti specialias teisėkūros taisykles, 
kuriomis būtų nustatomos sąlygos, 
reglamentuojančios jų valdžios ir privačių 
socialinės apsaugos institucijų ir tarnybų 
atliekamą asmens duomenų tvarkymą, jei 
duomenys tvarkomi siekiant viešojo 
intereso.
2. Kiekviena valstybė narė vėliausiai iki 
91 straipsnio 2 dalyje nurodytos datos 
praneša Komisijai apie nuostatas, kurias 
ji priėmė pagal 1 dalį, ir nedelsdama 
praneša apie visus vėlesnius su tomis 
nuostatomis susijusius pakeitimus.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu iš esmės perimamas pranešėjo 333 pakeitimas. Tačiau pakeitimas taip pat 
taikomas ir privačioms socialinės apsaugos institucijoms ir tarnyboms, pvz., bendroms 
socialinės apsaugos įmonėms.

Pakeitimas 3049
Anna Hedh, Christel Schaldemose, Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Duomenų tvarkymas istoriniais, 
statistiniais ir mokslinių tyrimų tikslais

Duomenų tvarkymas istoriniais, 
statistiniais ir moksliniais tikslais
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Or. en

Pagrindimas

Komisijos tekstas neaiškus, jį galima aiškinti įvairiai. Neaišku, ar jame kalbama apie 
istorinius mokslinius tyrimus, statistinius mokslinius tyrimus ar mokslinius tyrimus. Šiuo 
atveju susiaurinama prasmė.

Pakeitimas 3050
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Laikantis šio reglamento ribų, asmens
duomenys gali būti tvarkomi istoriniais, 
statistiniais ir mokslinių tyrimų tikslais tik 
tuo atveju, jeigu:

1. Asmens duomenys gali būti tvarkomi 
istoriniais, statistiniais ir mokslinių tyrimų 
tikslais tik tuo atveju, jeigu:

Or. en

Pakeitimas 3051
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Laikantis šio reglamento ribų, asmens 
duomenys gali būti tvarkomi istoriniais, 
statistiniais ir mokslinių tyrimų tikslais tik 
tuo atveju, jeigu:

1. Pagal šį reglamentą asmens duomenys 
gali būti tvarkomi istoriniais, statistiniais ir 
moksliniais tikslais tik tuo atveju, jeigu:

Or. en

Pakeitimas 3052
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

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

1. Laikantis šio reglamento ribų, asmens 
duomenys gali būti tvarkomi istoriniais, 
statistiniais ir mokslinių tyrimų tikslais tik 
tuo atveju, jeigu: 

1. Pagal šį reglamentą asmens duomenys 
gali būti tvarkomi istoriniais, statistiniais ir 
mokslinių tyrimų tikslais, taip pat atliekant 
preliminarius oficialų ar administracinį 
tyrimą siekiant nustatyti biologinę vaiko 
kilmę, tik tuo atveju, jeigu:

Or. es

Pakeitimas 3053
Anna Hedh, Christel Schaldemose, Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) šių tikslų negalima pasiekti kitu būdu 
tvarkant duomenis, iš kurių neįmanoma 
arba jau neįmanoma nustatyti duomenų 
subjekto tapatybės;

a) šių tikslų negalima pasiekti kitu būdu 
tvarkant anoniminius duomenis;

Or. en

Pakeitimas 3054
Sarah Ludford

Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) duomenys, pagal kuriuos informaciją 
galima priskirti duomenų subjektui, kurio 
tapatybė yra nustatyta arba gali būti 
nustatyta, laikomi atskirai nuo kitos 
informacijos, jeigu tokiu būdu galima 
pasiekti šiuos tikslus.

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Duomenų valdytojo prievolė atskirti duomenis, pagal kuriuos galima nustatyti tapatybę, nuo 
kitos informacijos prieš tvarkant ją istoriniais, statistiniais arba mokslinių tyrimų tikslais, yra 
didelė našta ir gali atsieiti pernelyg brangiai.

Pakeitimas 3055
Timothy Kirkhope
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) duomenys, pagal kuriuos informaciją 
galima priskirti duomenų subjektui, kurio 
tapatybė yra nustatyta arba gali būti 
nustatyta, laikomi atskirai nuo kitos 
informacijos, jeigu tokiu būdu galima 
pasiekti šiuos tikslus.

b) duomenys, pagal kuriuos informaciją 
galima priskirti duomenų subjektui, kurio 
tapatybė yra nustatyta arba gali būti 
nustatyta, jei tai įmanoma techniniu ir 
praktiniu požiūriu, laikomi atskirai nuo 
kitos informacijos, jeigu tokiu būdu galima 
pasiekti šiuos tikslus.

Or. en

Pakeitimas 3056
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) duomenys, pagal kuriuos informaciją 
galima priskirti duomenų subjektui, kurio 
tapatybė yra nustatyta arba gali būti 
nustatyta, laikomi atskirai nuo kitos 
informacijos, jeigu tokiu būdu galima 
pasiekti šiuos tikslus.

b) duomenys, pagal kuriuos informaciją 
galima priskirti duomenų subjektui, kurio 
tapatybė yra nustatyta arba gali būti 
nustatyta, laikomi atskirai nuo kitos 
informacijos, jeigu tokiu būdu galima 
pasiekti šiuos tikslus. Asmens duomenys, 
tvarkomi preliminaraus oficialaus ar 
administracinio tyrimo tikslu siekiant 
nustatyti biologinę vaiko kilmę, gali būti 
pranešti duomenų subjektams, jei tai 
derama ir nedaro poveikio teisei pateikti 
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pareiškimą dėl baudžiamosios bylos 
iškėlimo, jei nustatytos tokį atvejį 
reglamentuojančios teisės nuostatos.

Or. es

Pakeitimas 3057
Claude Moraes, Glenis Willmott

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) asmens duomenis reikia tvarkyti 
mokslinių tyrimų tikslais ir 
nepriklausomas mokslinių tyrimų etikos 
komitetas pateikė palankią nuomonę dėl 
pasiūlymo dėl mokslinių tyrimų projekto.

Or. en

Pagrindimas

Ši nuostata atskleidžia etikos komitetų vaidmenį, kurie atlieka svarbią apsauginę funkciją 
skatinant asmens duomenų naudojimą moksliniuose tyrimuose neturint specialaus sutikimo. 
Dėl šio ir 124 konstatuojamosios dalies pakeitimo straipsnis atitinka Pasaulio medikų 
asociacijos 2008 m. Helsinkio deklaraciją dėl su žmonėmis susijusių medicinos tyrimų etikos 
principų.

Pakeitimas 3058
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) asmens duomenys tvarkomi siekiant 
rengti apibendrinamąsias ataskaitas apie 
sukauptus duomenis, kuriose būtų 
pateikiami tik anoniminiai duomenys, 
pseudoniminiai duomenys arba abiejų 
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rūšių duomenys.

Or. en

Pakeitimas 3059
Nils Torvalds

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) asmens duomenis reikia tvarkyti 
mokslinių tyrimų tikslais, nepriklausomas 
mokslinių tyrimų etikos komitetas pateikė 
palankią nuomonę dėl pasiūlymo dėl 
mokslinių tyrimų projekto.

Or. en

Pakeitimas 3060
Marian Harkin

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) Valstybės narės teisės aktuose gali 
būti numatytos išimtys dėl reikalavimo 
gauti sutikimą mokslinių tyrimų tikslais, 
kaip nurodyta 1a dalyje, atsižvelgiant į tai, 
ar moksliniai tyrimai atitinka itin svarbius 
viešuosius interesus, jeigu tų mokslinių 
tyrimų neįmanoma atlikti kitaip. 
Atitinkami duomenys paverčiami 
anoniminiais arba, jei to neįmanoma 
padaryti mokslinių tyrimų tikslais, taikant 
aukščiausius techninius standartus šie 
duomenys paverčiami pseudoniminiais 
duomenimis ir imamasi visų reikiamų 
priemonių, kad nebūtų galima iš naujo 
nustatyti duomenų subjektų tapatybės. 
Tokiam duomenų tvarkymui būtina gauti 
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išankstinį kompetentingos priežiūros 
institucijos leidimą pagal 34 straipsnio 
1 dalį.

Or. en

Pakeitimas 3061
Philippe Juvin

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) tvarkomos informacijos negalima 
susieti su asmeniu, kurio tapatybė 
nustatyta arba gali būti nustatyta.

Or. fr

Pakeitimas 3062
Petru Constantin Luhan

Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Tolesnis duomenų tvarkymas 
istoriniais, statistiniais ar mokslinių 
tyrimų tikslais nėra laikomas 
nesuderinamu pagal 5 straipsnio 1 dalies 
b punktą, jeigu:
a) duomenų tvarkymui taikomos šiame 
straipsnyje nustatytos sąlygos ir apsaugos 
priemonės ir
b) duomenų tvarkymas atitinka visus kitus 
susijusius teisės aktus.

Or. en
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Pagrindimas

Historical, statistical and scientific activities are recognised under the regulation as uses of 
data that are in the public interest. Specific safeguards which allow the use of data for these 
purpose are detailed in Article 83. This amendment clarifies the relationship of Article 5(1)(b) 
to Article 83. The proposal is consistent with the previous legislation. Art. 6(1)(b) of the 1995 
Data Protection Directive provides that “Further processing of data for historical, statistical 
or scientific purposes shall not be considered as incompatible provided that Member States 
provide appropriate safeguards.” The failure to carry forward this language into the 
Proposed Regulation appears to have been an oversight. Further, this amendment is 
consistent with the Council Presidency’s 22 June 2012 proposed amendments to Article 
5(1)(b).

Pakeitimas 3063
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Pagal šį reglamentą, ypač šį straipsnį, 
valstybės narės gali priimti specialias 
nuostatas dėl asmens duomenų tvarkymo 
mokslinių tyrimų, ypač visuomenės 
sveikatos srityje, tikslais.

Or. en

Pakeitimas 3064
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Asmens duomenų tvarkymas siekiant 
susidaryti nuomonę arba atlikti socialinį 
tyrimą yra teisėtas, jei duomenims kuo 
anksčiau tokiu būdu suteikiamas 
anonimiškumas, kad nebeįmanoma 
nustatyti duomenų subjekto tapatybės.
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Or. en

Pakeitimas 3065
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Tolesnis duomenų tvarkymas 
istoriniais, statistiniais ar mokslinių 
tyrimų tikslais nėra laikomas 
nesuderinamu pagal 5 straipsnio 1 dalies 
b punktą, jeigu:
a) duomenų tvarkymui taikomos šiame 
straipsnyje nustatytos sąlygos ir apsaugos 
priemonės ir
b) duomenų tvarkymas atitinka visus kitus 
susijusius teisės aktus.

Or. en

Pakeitimas 3066
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Asmuo gali duoti sutikimą 
neskelbtinus šio asmens duomenis 
naudoti tiksliai nenurodytais istoriniais, 
statistiniais ar mokslinių tyrimų tikslais, 
šiam asmeniui nesuteikiant informacijos 
apie konkretų specialų mokslinių tyrimų 
projektą.

Or. en
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Pakeitimas 3067
Nils Torvalds, Eija-Riitta Korhola, Riikka Manner

Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Duomenų subjektas davė sutikimą 
tvarkyti duomenis istoriniais, statistiniais 
ir mokslinių tyrimų tikslais. Istoriniais, 
statistiniais ir moksliniais tikslais 
pakanka vieną kartą duodamo sutikimo ir 
nereikia aiškaus sutikimo, kurį kiekvieną 
kartą turi duoti duomenų subjektas, arba 
nereikia pranešti duomenų subjektui 
atskirai prieš tvarkant su moksliniais 
tyrimais susijusius duomenis.

Or. en

Pakeitimas 3068
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Tolimesnis neskelbtinų asmens 
duomenų tvarkymas medicininių 
mokslinių tyrimų tikslais gali būti 
leidžiamas laikantis atitinkamų 
nacionalinių ir ES teisės aktų ir gavus 
palankią etikos komiteto nuomonę.

Or. en

Pagrindimas

Pakartotinai naudoti asmens duomenis labai svarbu tuomet, kai kyla naujų mokslinių tyrimų 
klausimų, kurių nebuvo galima numatyti, kai duomenys buvo renkami. Pakartotinio duomenų 
naudojimo sąlygos turėtų būti nustatytos nacionalinės teisės aktuose ir apimti etikos komiteto 
tyrimą ir patvirtinimą.
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Pakeitimas 3069
Sarah Ludford, Charles Tannock

Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Tolesnis duomenų tvarkymas 
istoriniais, statistiniais ar mokslinių 
tyrimų tikslais nėra laikomas 
nesuderinamu pagal 5 straipsnio 1 dalies 
b punktą, jeigu:
a) duomenų tvarkymui taikomos šiame 
straipsnyje nustatytos sąlygos ir apsaugos 
priemonės ir
b) duomenų tvarkymas atitinka visus kitus 
susijusius teisės aktus.

Or. en

Pagrindimas

Paaiškinama.

Pakeitimas 3070
Nathalie Griesbeck

Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Jei duomenų tvarkymas istoriniais, 
statistiniais ar mokslinių tyrimų tikslais 
atitinka labai svarbų viešąjį interesą ir jei 
šiuo straipsniu nustatytos sąlygos ir 
garantijos tenkinamos ir vykdomos, 
tokiam duomenų tvarkymui netaikomi 
5 straipsnio 1 dalies b punkte nustatyti 
reikalavimai.

Or. fr
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti, kad asmens duomenų rinkimas mokslinių tyrimų tikslais, 
jei tai būtina ir tinkama, netaptų ypač sudėtingas.

Pakeitimas 3071
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Išskyrus atvejus, kai taikoma 1b dalyje 
nurodyta išimtis, duomenys, patenkantys į 
8 ir 9 straipsniuose reglamentuojamas 
duomenų kategorijas, gali būti tvarkomi 
istoriniais, statistiniais ar mokslinių 
tyrimų tikslais tik gavus duomenų 
subjektų sutikimą, nebent šiems 
duomenims, taikant atitinkamus 
techninius standartus, kuo anksčiau 
mokslinių tyrimų tikslais būtų suteiktas 
anonimiškumas.

Or. en

Pakeitimas 3072
Sarah Ludford

Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) šių tikslų negalima pasiekti kitu būdu
tvarkant duomenis, iš kurių neįmanoma 
arba jau neįmanoma nustatyti duomenų 
subjekto tapatybės;

a) šių tikslų negalima tinkamai pasiekti 
tvarkant duomenis, iš kurių neįmanoma 
arba jau neįmanoma nustatyti duomenų 
subjekto tapatybės, ir

Or. en
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu griežtas testas, kurio beveik neįmanoma atlikti, pakeičiamas kitu – įvykdomu 
ir pagrįstesniu – testu.

Pakeitimas 3073
Timothy Kirkhope
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Istorinius, statistinius ar mokslinius 
tyrimus atliekančios įstaigos gali paskelbti 
arba kitaip paviešinti asmens duomenis 
tik tuo atveju, jeigu:

Išbraukta.

a) duomenų subjektas davė sutikimą 
pagal 7 straipsnyje nustatytas sąlygas;
b) asmens duomenis paskelbti būtina 
tyrimų išvadoms pateikti arba tyrimams 
palengvinti, jeigu šie interesai nėra 
viršesni už duomenų subjekto interesus 
arba pagrindines teises ar laisves; arba
c) duomenų subjektas paskelbė duomenis 
viešai.

Or. en

Pakeitimas 3074
Claude Moraes, Glenis Willmott

Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Istorinius, statistinius ar mokslinius 
tyrimus atliekančios įstaigos gali paskelbti 
arba kitaip paviešinti asmens duomenis tik 
tuo atveju, jeigu:

2. Asmens duomenis istoriniais, 
statistiniais ar mokslinių tyrimų tikslais 
naudojančios įstaigos gali paskelbti arba 
kitaip paviešinti asmens duomenis tik tuo 
atveju, jeigu:
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Or. en

Pakeitimas 3075
Petru Constantin Luhan

Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas asmens duomenis gali 
perduoti į trečiąją šalį arba tarptautinei 
organizacijai istoriniais, statistiniais arba 
mokslinių tyrimų tikslais, jeigu:
a) šių tikslų negalima pasiekti kitu būdu 
tvarkant duomenis, iš kurių neįmanoma 
arba jau neįmanoma nustatyti duomenų 
subjekto tapatybės;
b) duomenų gavėjui pagrįstai 
nesuteikiama teisė susipažinti su 
duomenimis, pagal kuriuos informaciją 
galima priskirti duomenų subjektui, kurio 
tapatybė yra nustatyta arba gali būti 
nustatyta, ir
c) pagal duomenų valdytojo arba 
duomenų tvarkytojo ir duomenų gavėjo 
sutarties sąlygas draudžiama iš naujo 
nustatyti duomenų subjekto tapatybę ir 
apriboti duomenų tvarkymą pagal šiame 
straipsnyje nustatytas sąlygas ir apsaugos 
priemones.

Or. en

Pakeitimas 3076
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 2 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Kai duomenų subjekto reikalaujama 
duoti sutikimą dėl medicininių duomenų 
tvarkymo visuomenės sveikatos tyrimų 
tikslais, duomenų subjektui gali būti 
suteikta galimybė duoti bendrą susitikimą 
epidemiologiniams, taikomiesiems ir 
klinikiniams tyrimams atlikti.
Kai asmens duomenys renkami statistikos 
ir visuomenės sveikatos tikslais, jie turėtų 
tapti anoniminiais iš karto po duomenų 
rinkimo, tikrinimo ar derinimo operacijų, 
išskyrus atvejus, kai identifikuoti 
duomenis vis dar būtina statistiniais ir 
visuomenės sveikatos tikslais, pavyzdžiui, 
atliekant epidemiologinius, taikomuosius 
ir klinikinius tyrimus.

Or. en

Pakeitimas 3077
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas asmens duomenis gali 
perduoti į trečiąją šalį arba tarptautinei 
organizacijai istoriniais, statistiniais arba 
mokslinių tyrimų tikslais, jeigu:
a) šių tikslų negalima pasiekti kitu būdu 
tvarkant duomenis, iš kurių neįmanoma 
arba jau neįmanoma nustatyti duomenų 
subjekto tapatybės;
b) duomenų gavėjui pagrįstai 
nesuteikiama teisė susipažinti su 
duomenimis, pagal kuriuos informaciją 
galima priskirti duomenų subjektui, kurio 
tapatybė yra nustatyta arba gali būti 
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nustatyta, ir
c) pagal duomenų valdytojo arba 
duomenų tvarkytojo ir duomenų gavėjo 
sutarties sąlygas draudžiama iš naujo 
nustatyti duomenų subjekto tapatybę ir 
apriboti duomenų tvarkymą pagal šiame 
straipsnyje nustatytas sąlygas ir apsaugos 
priemones.

Or. en

Pagrindimas

Užkoduotų duomenų, perduodamų mokslinių tyrimų tikslais, gavėjas neturi jokios galimybės 
iš naujo nustatyti subjektų tapatybės ir, remiantis šiuo pakeitimu, neturi galimybės sužinoti 
kodo ir jiems pagal sutartį neleidžiama iš naujo nustatyti duomenų subjektų tapatybės. Šiuo 
pakeitimu būtų įformintas procesas, pagal kurį būtų pagrįstai užtikrinama, kad trečiosiose 
šalyse esantys duomenų gavėjai negalėtų iš naujo nustatyti tapatybės ir jos nenustatytų, taip 
sudarant sąlygas šiuos duomenis perduoti nesukeliant papildomos naštos.

Pakeitimas 3078
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės gali priimti specialias 
priemones, skirtas asmens duomenų 
tvarkymui istoriniais, statistiniais ar 
mokslinių tyrimų tikslais reguliuoti, kartu 
laikantis šio straipsnio 1 ir 2 dalių 
nuostatų ir paisant Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijoje įtvirtintų 
pagrindinių teisių.

Or. en

Pakeitimas 3079
Sarah Ludford, Charles Tannock

Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 2 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Jei duomenų subjekto prašoma duoti 
sutikimą pagal šį straipsnį, turėtų būti 
suteikta galimybė duoti bendrą sutikimą.

Or. en

Pagrindimas

Bendras sutikimas – praktinis sprendimas mokslinių tyrimų srityje.

Pakeitimas 3080
Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Duomenų rinkimas ir pakartotinis 
naudojimas istoriniais, statistiniais ir 
mokslinių tyrimų tikslais nesuderinamas 
su šiuo reglamentu.

Or. fr

Pakeitimas 3081
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Kiekviena valstybė narė vėliausiai iki 
91 straipsnio 2 dalyje nurodytos datos 
praneša Komisijai apie tokias nuostatas, 
kurias ji priėmė pagal 1b dalį, ir 
nedelsdama praneša apie visus vėlesnius 
su tomis nuostatomis susijusius 
pakeitimus.
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Or. en

Pakeitimas 3082
Axel Voss, Philippe Juvin, Véronique Mathieu Houillon

Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) duomenų subjektas davė sutikimą pagal 
7 straipsnyje nustatytas sąlygas;

a) duomenų subjektas davė sutikimą pagal 
7 straipsnyje nustatytas sąlygas arba

Or. en

Pakeitimas 3083
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) asmens duomenis paskelbti būtina 
tyrimų išvadoms pateikti arba tyrimams 
palengvinti, jeigu šie interesai nėra 
viršesni už duomenų subjekto interesus 
arba pagrindines teises ar laisves; arba

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 3084
Claude Moraes, Glenis Willmott

Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) Tolesnis duomenų tvarkymas 
istoriniais, statistiniais ar mokslinių 
tyrimų tikslais nėra laikomas 
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nesuderinamu pagal 5 straipsnio 1 dalies 
b punktą, jeigu:
i) duomenų tvarkymui taikomos šiame 
straipsnyje nustatytos sąlygos ir apsaugos 
priemonės ir
ii) duomenų tvarkymas atitinka visus kitus 
susijusius teisės aktus.

Or. en

Pagrindimas

This amendment clarifies that historical, statistical and scientific research purposes are 
intended to be not incompatible purposes, by relating Article 5(1)(b) to Article 83. The 
proposal would ensure that the Regulation is consistent with the previous 1995 Data 
Protection Directive, which states that “Further processing of data for historical, statistical 
or scientific purposes shall not be considered as incompatible provided that Member States 
provide appropriate safeguards.” (Article 6(1)(b)). Note: this amendment is consistent with 
the Council Presidency’s proposed changes in the version dated 22 June 2012.

Pakeitimas 3085
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) asmens duomenys tvarkomi siekiant 
rengti apibendrinamąsias ataskaitas apie 
sukauptus duomenis, kuriose būtų 
pateikiami tik anoniminiai duomenys, 
pseudoniminiai duomenys arba abiejų 
rūšių duomenys.

Or. en

Pagrindimas

Šiomis ataskaitomis nesiekiama nustatyti pavienių fizinių asmenų tapatybės ar juos atsekti. 
Siekiant parengti šias ataskaitas, pavienių duomenų sekos susiejamos anonimiškai ir 
nedarant poveikio privatumui. „Web Analytics“ yra sukauptų duomenų ataskaitų pavyzdys.
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Pakeitimas 3086
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius asmens duomenų 
tvarkymo 1 ir 2 dalyse nurodytais tikslais 
kriterijus ir reikalavimus, taip pat bet 
kokius būtinus duomenų subjekto teisės 
gauti informaciją ir susipažinti su 
duomenimis apribojimus, ir išdėstyti 
šiomis aplinkybėmis duomenų subjekto 
teisėms taikomas sąlygas ir apsaugos 
priemones.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 3087
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius asmens duomenų 
tvarkymo 1 ir 2 dalyse nurodytais tikslais 
kriterijus ir reikalavimus, taip pat bet 
kokius būtinus duomenų subjekto teisės 
gauti informaciją ir susipažinti su 
duomenimis apribojimus, ir išdėstyti 
šiomis aplinkybėmis duomenų subjekto 
teisėms taikomas sąlygas ir apsaugos 
priemones.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 3088
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius asmens duomenų 
tvarkymo 1 ir 2 dalyse nurodytais tikslais 
kriterijus ir reikalavimus, taip pat bet 
kokius būtinus duomenų subjekto teisės 
gauti informaciją ir susipažinti su 
duomenimis apribojimus, ir išdėstyti 
šiomis aplinkybėmis duomenų subjekto 
teisėms taikomas sąlygas ir apsaugos 
priemones.

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 3089
Sarah Ludford

Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius asmens duomenų 
tvarkymo 1 ir 2 dalyse nurodytais tikslais 
kriterijus ir reikalavimus, taip pat bet 
kokius būtinus duomenų subjekto teisės 
gauti informaciją ir susipažinti su 
duomenimis apribojimus, ir išdėstyti 
šiomis aplinkybėmis duomenų subjekto 
teisėms taikomas sąlygas ir apsaugos 
priemones.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 3090
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius asmens duomenų 
tvarkymo 1 ir 2 dalyse nurodytais tikslais 
kriterijus ir reikalavimus, taip pat bet 
kokius būtinus duomenų subjekto teisės 
gauti informaciją ir susipažinti su 
duomenimis apribojimus, ir išdėstyti 
šiomis aplinkybėmis duomenų subjekto 
teisėms taikomas sąlygas ir apsaugos 
priemones.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 3091
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius asmens duomenų 
tvarkymo 1 ir 2 dalyse nurodytais tikslais 
kriterijus ir reikalavimus, taip pat bet 
kokius būtinus duomenų subjekto teisės 
gauti informaciją ir susipažinti su 
duomenimis apribojimus, ir išdėstyti 
šiomis aplinkybėmis duomenų subjekto 
teisėms taikomas sąlygas ir apsaugos 
priemones.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 3092
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius asmens duomenų 
tvarkymo 1 ir 2 dalyse nurodytais tikslais 
kriterijus ir reikalavimus, taip pat bet 
kokius būtinus duomenų subjekto teisės 
gauti informaciją ir susipažinti su 
duomenimis apribojimus, ir išdėstyti 
šiomis aplinkybėmis duomenų subjekto 
teisėms taikomas sąlygas ir apsaugos 
priemones.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 3093
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius asmens duomenų 
tvarkymo 1 ir 2 dalyse nurodytais tikslais 
kriterijus ir reikalavimus, taip pat bet 
kokius būtinus duomenų subjekto teisės 
gauti informaciją ir susipažinti su 
duomenimis apribojimus, ir išdėstyti 
šiomis aplinkybėmis duomenų subjekto 
teisėms taikomas sąlygas ir apsaugos 
priemones.

3. Komisijai pagal 86 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus ir
jais nustatyti išsamesnius asmens duomenų 
tvarkymo 1 ir 2 dalyse nurodytais tikslais 
kriterijus ir reikalavimus, išskyrus 
techninius reikalavimus, taip pat bet 
kokius būtinus duomenų subjekto teisės 
gauti informaciją ir susipažinti su 
duomenimis apribojimus, ir išdėstyti 
šiomis aplinkybėmis duomenų subjekto 
teisėms taikomas sąlygas ir apsaugos 
priemones.

Or. en
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Pakeitimas 3094
Sarah Ludford, Charles Tannock

Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas asmens duomenis gali 
perduoti į trečiąją šalį arba tarptautinei 
organizacijai istoriniais, statistiniais arba 
mokslinių tyrimų tikslais, jeigu:
a) šių tikslų negalima tinkamai pasiekti 
tvarkant duomenis, iš kurių neįmanoma 
arba jau neįmanoma nustatyti duomenų 
subjekto tapatybės;
b) duomenų gavėjui pagrįstai 
nesuteikiama teisė susipažinti su 
duomenimis, pagal kuriuos informaciją 
galima priskirti duomenų subjektui, kurio 
tapatybė yra nustatyta arba gali būti 
nustatyta, ir
c) pagal duomenų valdytojo arba 
duomenų tvarkytojo ir duomenų gavėjo 
sutarties sąlygas draudžiama iš naujo 
nustatyti duomenų subjekto tapatybę ir 
apriboti duomenų tvarkymą pagal šiame 
straipsnyje nustatytas sąlygas ir apsaugos 
priemones.

Or. en

Pagrindimas

Pseudoniminių duomenų perdavimas mokslinių tyrimų tikslais yra teisėtas.

Pakeitimas 3095
Sarah Ludford

Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 3 b dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Šio straipsnio nuostatos nedaro 
poveikio išimtims ar nukrypti 
leidžiančioms nuostatoms, kurias 
valstybės narės turėtų priimti pagal 
80 straipsnį siekdamos suderinti teisę į 
asmens duomenų apsaugą su saviraiškos 
laisvę reglamentuojančiomis taisyklėmis, 
nes jos yra susijusios su akademinių 
tyrimų laisve.

Or. en

Pagrindimas

Pabrėžiama, kad 83 straipsnis papildo 80 straipsnį, tačiau jo neapriboja.

Pakeitimas 3096
Sarah Ludford

Pasiūlymas dėl reglamento
83 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

83a straipsnis
Teistumo duomenų tvarkymas finansinių 

nusikaltimų prevencijos tikslais
Pagal šį reglamentą ir 9 straipsnio 
2 dalies j punktą asmens duomenų apie 
teistumą ar su juo susijusias saugumo 
priemones tvarkymas leidžiamas, jei 
numatomos atitinkamos duomenų 
subjekto pagrindinių teisių ir laisvių 
apsaugos priemonės ir duomenys 
tvarkomi:
a) finansinių nusikaltimų prevencijos, 
tyrimo ar išaiškinimo tikslais, arba
b) viešųjų interesų, pvz., apsaugos nuo 
tarpvalstybinių finansinių nusikaltimų 
grėsmių, tikslais, bet kuriuo atveju tai 
būtinai turi būti atliekama negavus 
ieškomo duomenų subjekto sutikimo, kad 
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nebūtų trukdoma siekti šių tikslų.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas savaime suprantamas.

Pakeitimas 3097
Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
83 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

83a straipsnis
Nukrypti leidžiančios nuostatos tvarkant 

duomenis istoriniais, statistiniais ir 
mokslinių tyrimų tikslais

1. Baigus pradinį duomenų tvarkymą, dėl 
kurio buvo rinkti duomenys, asmens 
duomenis gali tvarkyti archyvai, kurių 
pagrindinė ar privaloma užduotis yra 
rinkti, saugoti, teikti informaciją, naudoti 
ir platinti archyvus siekiant viešojo 
intereso, ypač siekiant įgyvendinti asmenų 
teises ar istoriniais, statistiniais arba 
mokslinių tyrimų tikslais.
Pranešimo ir platinimo užduotys 
vykdomos laikantis valstybių narių 
nustatytų taisyklių dėl teisės susipažinti su 
administraciniais arba archyviniais 
dokumentais, juos skelbti ir platinti.
2. Tokiam asmens duomenų tvarkymui 
netaikomi šio reglamento 5 straipsnio 
d punkte, 9, 23, 32, 33 ir 53 straipsnio 
1 dalies f ir g punktuose nustatyti
reikalavimai.
3. Valstybės narės imasi veiksmų, kad 
būtų rengiami elgesio kodeksai (ypač, kad 
juos rengtų Europos archyvų grupė), 
kuriais būtų padedama archyvams taikyti 
asmens duomenų tvarkymo taisykles, ypač 
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siekiant užtikrinti:
a) trečiųjų asmenų duomenų 
konfidencialumą trečiųjų asmenų 
atžvilgiu;
b) duomenų autentiškumą, vientisumą ir 
tinkamą saugojimą;
c) teisę susipažinti su archyvais 
įgyvendinant taisykles, 
reglamentuojančias teisę susipažinti su 
valstybių narių administraciniais 
dokumentais arba archyvais.

Or. fr

Pagrindimas

Les spécificités des archives sont rappelées par la déclaration de l’UNESCO de 2011 : « Les 
archives consignent les décisions, les actions et les mémoires. Les archives constituent un 
patrimoine unique et irremplaçable transmis de génération en génération. Les documents 
sont gérés dès leur création pour en préserver la valeur et le sens. Sources d’informations 
fiables pour une gouvernance responsable et transparente, les archives jouent un rôle 
essentiel dans le développement des sociétés en contribuant à la constitution et à la 
sauvegarde de la mémoire individuelle et collective. L’accès le plus large aux archives doit 
être maintenu et encouragé pour l’accroissement des connaissances, le maintien et 
l’avancement de la démocratie et des droits de la personne, la qualité de vie des citoyens. 
».Dès lors, il convient d'articuler ce règlement, directement applicable en droit interne, avec 
les réglementations des Etats membres en matière d'archives. Il est en effet indispensable 
pour préserver l'existence et le bon fonctionnement des archives de prévoir un régime 
spécifiquement adapté. Ainsi, par exemple, pour assumer leur rôle de garant de la mémoire 
collective et individuelle, et d'être en mesure de garantir la fiabilité et l’authenticité des 
données confiées, notamment les données à caractère personnel, les services d’archives 
doivent être exemptés de certaines dispositions.

Pakeitimas 3098
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Seán Kelly, Renate Sommer, Véronique Mathieu 
Houillon, Lara Comi, Georgios Papanikolaou

Pasiūlymas dėl reglamento
84 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Laikydamosi šio reglamento ribų,
valstybės narės gali priimti specialias 
taisykles ir jomis išdėstyti 53 straipsnio 

1. Pagal šį reglamentą valstybės narės 
priima specialias taisykles ir jomis 
išdėstyti 53 straipsnio 2 dalyje nustatytus 
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2 dalyje nustatytus priežiūros institucijų 
tyrimo įgaliojimus dėl duomenų valdytojų 
arba duomenų tvarkytojų, kuriems pagal 
nacionalinės teisės aktus arba nacionalinių 
kompetentingų įstaigų nustatytas taisykles 
taikoma pareiga saugoti profesinę paslaptį 
arba kitos lygiavertės pareigos saugoti 
paslaptį, jeigu tai būtina ir proporcinga, 
siekiant suderinti teisę į asmens duomenų 
apsaugą su pareiga saugoti paslaptį. Šios 
taisyklės taikomos tik asmens duomenims, 
kuriuos duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas gavo arba įgijo vykdydamas 
veiklą, kuriai taikoma pareiga saugoti 
paslaptį.

priežiūros institucijų tyrimo įgaliojimus dėl 
duomenų valdytojų arba duomenų 
tvarkytojų, kuriems pagal nacionalinės 
teisės aktus arba nacionalinių 
kompetentingų įstaigų nustatytas taisykles 
taikoma pareiga saugoti profesinę paslaptį 
arba kitos lygiavertės pareigos saugoti 
paslaptį, jeigu tai būtina ir proporcinga, 
siekiant suderinti teisę į asmens duomenų 
apsaugą su pareiga saugoti paslaptį. Šios 
taisyklės taikomos tik asmens duomenims, 
kuriuos duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas gavo arba įgijo vykdydamas 
veiklą, kuriai taikoma pareiga saugoti 
paslaptį.

Or. en

Pakeitimas 3099
Alexandra Thein

Pasiūlymas dėl reglamento
84 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Laikydamosi šio reglamento ribų, 
valstybės narės gali priimti specialias 
taisykles ir jomis išdėstyti 53 straipsnio 
2 dalyje nustatytus priežiūros institucijų 
tyrimo įgaliojimus dėl duomenų valdytojų 
arba duomenų tvarkytojų, kuriems pagal 
nacionalinės teisės aktus arba nacionalinių 
kompetentingų įstaigų nustatytas taisykles 
taikoma pareiga saugoti profesinę paslaptį 
arba kitos lygiavertės pareigos saugoti 
paslaptį, jeigu tai būtina ir proporcinga, 
siekiant suderinti teisę į asmens duomenų 
apsaugą su pareiga saugoti paslaptį. Šios 
taisyklės taikomos tik asmens duomenims, 
kuriuos duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas gavo arba įgijo vykdydamas 
veiklą, kuriai taikoma pareiga saugoti 
paslaptį.

1. Valstybės narės gali teisės aktais
nustatyti:

a) išimtis arba nukrypti leidžiančias 
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nuostatas nuo II skyriaus bendrųjų 
principų nuostatų, III skyriaus duomenų 
subjektų teisių nuostatų, IV skyriaus 
nuostatų dėl duomenų valdytojų ir 
duomenų tvarkytojų, V skyriaus nuostatų 
dėl asmens duomenų perdavimo į 
trečiąsias šalis ir tarptautinėms 
organizacijoms, kai asmens duomenų 
tvarkymui taikoma prievolė saugoti 
profesinę paslaptį arba kita lygiavertė 
duomenų valdytojo ar duomenų 
tvarkytojo prievolė saugoti paslaptį;
b) pagal šį reglamentą priimti specialias 
taisykles ir jomis išdėstyti 53 straipsnio 
2 dalyje nustatytus priežiūros institucijų 
tyrimo įgaliojimus dėl duomenų valdytojų 
arba duomenų tvarkytojų, kuriems pagal 
nacionalinės teisės aktus arba nacionalinių 
kompetentingų įstaigų nustatytas taisykles 
taikoma pareiga saugoti profesinę paslaptį 
arba kitos lygiavertės pareigos saugoti 
paslaptį, jeigu tai būtina ir proporcinga, 
siekiant suderinti teisę į asmens duomenų 
apsaugą su pareiga saugoti paslaptį.

Šios taisyklės taikomos tik asmens 
duomenims, kuriuos duomenų valdytojas 
arba duomenų tvarkytojas gavo arba įgijo 
vykdydamas veiklą, kuriai taikoma pareiga 
saugoti paslaptį.

Or. en

Pagrindimas

Profesinės paslapties prievolės (pvz., notarų arba mokesčių konsultantų) turi turėti viršenybę 
duomenų apsaugos taisyklių atžvilgiu. Tai taikytina ne tik valstybių narių galimybėms priimti 
skirtingas nuostatas dėl priežiūros institucijų tiriamųjų įgaliojimų tiems atvejams, kai 
asmenims taikomos profesinės paslapties prievolės, kaip jau numatyta 84 straipsnyje, tačiau 
taip pat lankstumo galimybėms – esant reikalui pakeičiant esmines duomenų apsaugos 
nuostatas.

Pakeitimas 3100
Sophia in 't Veld
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Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

85 straipsnis Išbraukta.
Bažnyčių ir religinių asociacijų 
galiojančios duomenų apsaugos taisyklės
1. Jeigu įsigaliojant šiam reglamentui 
valstybėje narėje bažnyčios ir religinės 
asociacijos arba bendruomenės taiko 
visapusiškas taisykles dėl fizinių asmenų 
apsaugos tvarkant asmens duomenis, tos 
taisyklės gali būti toliau taikomos, jeigu 
jos yra suderintos su šio reglamento 
nuostatomis.
2. Bažnyčios ir religinės asociacijos, 
taikančios visapusiškas taisykles pagal 
1 dalį, numato įsteigia nepriklausomą 
priežiūros instituciją pagal šio reglamento 
VI skyrių.

Or. en

Pakeitimas 3101
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

85 straipsnis Išbraukta.
Bažnyčių ir religinių asociacijų 
galiojančios duomenų apsaugos taisyklės
1. Jeigu įsigaliojant šiam reglamentui 
valstybėje narėje bažnyčios ir religinės 
asociacijos arba bendruomenės taiko 
visapusiškas taisykles dėl fizinių asmenų 
apsaugos tvarkant asmens duomenis, tos 
taisyklės gali būti toliau taikomos, jeigu 
jos yra suderintos su šio reglamento 
nuostatomis.
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2. Bažnyčios ir religinės asociacijos, 
taikančios visapusiškas taisykles pagal 
1 dalį, numato įsteigia nepriklausomą 
priežiūros instituciją pagal šio reglamento 
VI skyrių.

Or. en

Pagrindimas

Šiomis aplinkybėmis netinka laikytis specialaus požiūrio bet kokių bažnyčių ir religinių 
bendruomenių atžvilgiu. Bažnyčių ir kitų organizacijų interesai dėl neskelbtinų duomenų jau 
aptarti 9 straipsniu.

Pakeitimas 3102
Bastiaan Belder

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bažnyčių ir religinių asociacijų 
galiojančios duomenų apsaugos taisyklės

Bažnyčių ir religinių asociacijų duomenų 
apsaugos taisyklės

Or. nl

Pakeitimas 3103
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu įsigaliojant šiam reglamentui 
valstybėje narėje bažnyčios ir religinės 
asociacijos arba bendruomenės taiko 
visapusiškas taisykles dėl fizinių asmenų 
apsaugos tvarkant asmens duomenis, tos 
taisyklės gali būti toliau taikomos, jeigu jos 
yra suderintos su šio reglamento 
nuostatomis.

1. Jeigu įsigaliojant šiam reglamentui 
valstybėje narėje bažnyčios ir religinės 
asociacijos arba bendruomenės taiko 
visapusiškas taisykles dėl fizinių asmenų 
apsaugos tvarkant asmens duomenis, tos 
taisyklės gali būti toliau taikomos ir, 
prireikus, keičiamos, jeigu jos yra 
suderintos su šio reglamento nuostatomis.
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Or. es

Pakeitimas 3104
Bastiaan Belder

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu įsigaliojant šiam reglamentui
valstybėje narėje bažnyčios ir religinės 
asociacijos arba bendruomenės taiko 
visapusiškas taisykles dėl fizinių asmenų 
apsaugos tvarkant asmens duomenis, tos 
taisyklės gali būti toliau taikomos, jeigu 
jos yra suderintos su šio reglamento 
nuostatomis.

1. Jeigu valstybėje narėje bažnyčios ir 
religinės asociacijos arba bendruomenės 
taiko pakankamas taisykles dėl fizinių 
asmenų apsaugos tvarkant asmens 
duomenis, tos taisyklės gali būti taikomos, 
jeigu jomis užtikrinamas pakankamas 
duomenų apsaugos lygmuo.

Or. nl

Pagrindimas

Subsidiarumo principo atžvilgiu šiuo reglamentu negalima daryti poveikio pakankamoms 
valstybių narių nuostatoms dėl bažnyčių ir religinių asociacijų atliekamo duomenų tvarkymo. 
Tokia nuostata užtikrins pakankamą duomenų apsaugos lygį, taip pat neužkraunant 
neproporcingos naštos bažnyčioms ir religinėms asociacijoms, nes jos daugiausia tvarko savo 
narių duomenis.

Pakeitimas 3105
Bastiaan Belder

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Bažnyčios ir religinės asociacijos, 
taikančios visapusiškas taisykles pagal 
1 dalį, numato įsteigia nepriklausomą 
priežiūros instituciją pagal šio reglamento 
VI skyrių.

Išbraukta.

Or. nl
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Pagrindimas

Ne bažnyčios ir religinės asociacijos gali ir turėtų įsteigti nepriklausomas priežiūros 
institucijas. IV skyriuje nurodyta, kad valstybės narės atsakingos už vienos ar kelių priežiūros 
institucijų įsteigimą ir veikimą.

Pakeitimas 3106
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Bažnyčios ir religinės asociacijos, 
taikančios visapusiškas taisykles pagal 
1 dalį, numato įsteigia nepriklausomą 
priežiūros instituciją pagal šio reglamento 
VI skyrių.

2. Bažnyčios ir religinės asociacijos, 
taikančios visapusiškas taisykles pagal 
1 dalį, numato įsteigti nepriklausomą 
priežiūros instituciją pagal šio reglamento 
VI skyrių arba paprašo sertifikuoti 
procedūras, kurias sertifikuoti 
reikalaujama pagal 39 straipsnį.

Or. es

Pakeitimas 3107
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
85 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

85a straipsnis
Bendroji nuostata dėl pagrindinių teisių

Šio reglamento nuostatomis užtikrinamas 
nuoseklus Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijos ir pagrindinių teisinių 
principų, įtvirtintų Europos Sąjungos 
sutarties 6 straipsnyje, taikymas.

Or. en

Pakeitimas 3108
Alexander Alvaro
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Pasiūlymas dėl reglamento
10 skyriaus antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

DELEGUOTIEJI AKTAI IR 
ĮGYVENDINIMO AKTAI

DELEGUOTIEJI AKTAI

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 3109
Nils Torvalds

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus laikantis šiame 
straipsnyje nurodytų sąlygų. 

Išbraukta.

2. 6 straipsnio 5 dalyje, 8 straipsnio 3 
dalyje, 9 straipsnio 3 dalyje, 12 straipsnio 
5 dalyje, 14 straipsnio 7 dalyje, 15 
straipsnio 3 dalyje, 17 straipsnio 9 dalyje, 
20 straipsnio 6 dalyje, 22 straipsnio 4 
dalyje, 23 straipsnio 3 dalyje, 26 
straipsnio 5 dalyje, 28 straipsnio 5 dalyje, 
30 straipsnio 3 dalyje, 31 straipsnio 5 
dalyje, 32 straipsnio 5 dalyje, 33 
straipsnio 6 dalyje, 34 straipsnio 8 dalyje, 
35 straipsnio 11 dalyje, 37 straipsnio 2 
dalyje, 39 straipsnio 2 dalyje, 43 
straipsnio 3 dalyje, 44 straipsnio 7 dalyje, 
79 straipsnio 6 dalyje, 81 straipsnio 3 
dalyje, 82 straipsnio 3 dalį ir 83 straipsnio 
3 dalyje nurodyti įgaliojimai Komisijai 
suteikiami neribotam laikotarpiui nuo šio 
reglamento įsigaliojimo datos.
3. Europos Parlamentas arba Taryba bet 
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kuriuo metu gali atšaukti suteiktus 6 
straipsnio 5 dalyje, 8 straipsnio 3 dalyje, 9 
straipsnio 3 dalyje, 12 straipsnio 5 dalyje, 
14 straipsnio 7 dalyje, 15 straipsnio 3 
dalyje, 17 straipsnio 9 dalyje, 20 
straipsnio 6 dalyje, 22 straipsnio 4 dalyje, 
23 straipsnio 3 dalyje, 26 straipsnio 5 
dalyje, 28 straipsnio 5 dalyje, 30 
straipsnio 3 dalyje, 31 straipsnio 5 dalyje, 
32 straipsnio 5 dalyje, 33 straipsnio 6 
dalyje, 34 straipsnio 8 dalyje, 35 
straipsnio 11 dalyje, 37 straipsnio 2 
dalyje, 39 straipsnio 2 dalyje, 43 
straipsnio 3 dalyje, 44 straipsnio 7 dalyje, 
79 straipsnio 6 dalyje, 81 straipsnio 3 
dalyje, 82 straipsnio 3 dalį ir 83 straipsnio 
3 dalyje nurodytus įgaliojimus. 
Sprendimu dėl atšaukimo panaikinami 
suteikti tame sprendime nurodyti 
įgaliojimai. Sprendimas įsigalioja kitą 
dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba jame 
nurodytą vėlesnę dieną. Jis neturi 
poveikio jau galiojantiems 
deleguotiesiems aktams.
4. Priėmusi deleguotąjį aktą, Komisija 
apie jį iškart vienu metu praneša Europos 
Parlamentui ir Tarybai.
5. Deleguotieji aktai, priimti pagal 6 
straipsnio 5 dalį, 8 straipsnio 3 dalį, 9 
straipsnio 3 dalį, 12 straipsnio 5 dalį, 14 
straipsnio 7 dalį, 15 straipsnio 3 dalį, 17 
straipsnio 9 dalį, 20 straipsnio 6 dalį, 22 
straipsnio 4 dalį, 23 straipsnio 3 dalį, 26 
straipsnio 5 dalį, 28 straipsnio 5 dalį, 30 
straipsnio 3 dalį, 31 straipsnio 5 dalį, 32 
straipsnio 5 dalį, 33 straipsnio 6 dalį, 34 
straipsnio 8 dalį, 35 straipsnio 11 dalį, 37 
straipsnio 2 dalį, 39 straipsnio 2 dalį, 43 
straipsnio 3 dalį, 44 straipsnio 7 dalį, 79 
straipsnio 6 dalį, 81 straipsnio 3 dalį, 82 
straipsnio 3 dalį ir 83 straipsnio 3 dalį 
įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per 2 
mėnesius nuo pranešimo Europos 
Parlamentui ir Tarybai apie tą aktą 
dienos nei Europos Parlamentas, nei 
Taryba nepareiškia prieštaravimo arba 
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jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui 
ir Europos Parlamentas, ir Taryba 
informuoja Komisiją, kad neprieštaraus. 
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva tas laikotarpis pratęsiamas 
dviem mėnesiams.

Or. en

Pakeitimas 3110
Stanimir Ilchev

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 6 straipsnio 5 dalyje, 8 straipsnio 3 
dalyje, 9 straipsnio 3 dalyje, 12 straipsnio 5 
dalyje, 14 straipsnio 7 dalyje, 15 straipsnio 
3 dalyje, 17 straipsnio 9 dalyje, 20 
straipsnio 6 dalyje, 22 straipsnio 4 dalyje, 
23 straipsnio 3 dalyje, 26 straipsnio 5 
dalyje, 28 straipsnio 5 dalyje, 30 straipsnio 
3 dalyje, 31 straipsnio 5 dalyje, 32 
straipsnio 5 dalyje, 33 straipsnio 6 dalyje, 
34 straipsnio 8 dalyje, 35 straipsnio 11 
dalyje, 37 straipsnio 2 dalyje, 39 straipsnio 
2 dalyje, 43 straipsnio 3 dalyje, 44 
straipsnio 7 dalyje, 79 straipsnio 6 dalyje, 
81 straipsnio 3 dalyje, 82 straipsnio 3 dalį
ir 83 straipsnio 3 dalyje nurodyti 
įgaliojimai Komisijai suteikiami neribotam 
laikotarpiui nuo šio reglamento 
įsigaliojimo datos.

2. 6 straipsnio 5 dalyje, 8 straipsnio 3 
dalyje, 9 straipsnio 3 dalyje, 12 straipsnio 5 
dalyje, 14 straipsnio 9 dalyje, 15 straipsnio 
3 dalyje, 17 straipsnio 9 dalyje, 20 
straipsnio 6 dalyje, 22 straipsnio 4 dalyje, 
23 straipsnio 3 dalyje, 26 straipsnio 5 
dalyje, 30 straipsnio 3 dalyje, 31 straipsnio 
5 dalyje, 32 straipsnio 5 dalyje, 33 
straipsnio 6 dalyje, 34 straipsnio 8 dalyje, 
35 straipsnio 11 dalyje, 37 straipsnio 2 
dalyje, 39 straipsnio 2 dalyje, 43 straipsnio 
3 dalyje, 44 straipsnio 7 dalyje, 79 
straipsnio 6 dalyje, 81 straipsnio 3 dalyje, 
82 straipsnio 3 dalyje ir 83 straipsnio 3 
dalyje nurodyti įgaliojimai Komisijai 
suteikiami neribotam laikotarpiui nuo šio 
reglamento įsigaliojimo datos.

Or. de

Pakeitimas 3111
Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 2 dalis



PE506.173v03-00 94/111 AM\929832LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6 straipsnio 5 dalyje, 8 straipsnio 3 dalyje, 
9 straipsnio 3 dalyje, 12 straipsnio 5 dalyje, 
14 straipsnio 7 dalyje, 15 straipsnio 3 
dalyje, 17 straipsnio 9 dalyje, 20 straipsnio 
6 dalyje, 22 straipsnio 4 dalyje, 23 
straipsnio 3 dalyje, 26 straipsnio 5 dalyje, 
28 straipsnio 5 dalyje, 30 straipsnio 3 
dalyje, 31 straipsnio 5 dalyje, 32 straipsnio 
5 dalyje, 33 straipsnio 6 dalyje, 34 
straipsnio 8 dalyje, 35 straipsnio 11 dalyje, 
37 straipsnio 2 dalyje, 39 straipsnio 2 
dalyje, 43 straipsnio 3 dalyje, 44 straipsnio 
7 dalyje, 79 straipsnio 6 dalyje, 81 
straipsnio 3 dalyje, 82 straipsnio 3 dalį ir 
83 straipsnio 3 dalyje nurodyti įgaliojimai 
Komisijai suteikiami neribotam 
laikotarpiui nuo šio reglamento 
įsigaliojimo datos.

2. 6 straipsnio 5 dalyje, 8 straipsnio 3 
dalyje, 9 straipsnio 3 dalyje, 12 straipsnio 5 
dalyje, 14 straipsnio 7 dalyje, 15 straipsnio 
3 dalyje, 17 straipsnio 9 dalyje, 20 
straipsnio 6 dalyje, 22 straipsnio 4 dalyje, 
23 straipsnio 3 dalyje, 26 straipsnio 5 
dalyje, 28 straipsnio 5 dalyje, 30 straipsnio 
3 dalyje, 31 straipsnio 5 dalyje, 32 
straipsnio 5 dalyje, 33 straipsnio 6 dalyje, 
34 straipsnio 8 dalyje, 35 straipsnio 11 
dalyje, 37 straipsnio 2 dalyje, 39 straipsnio 
2 dalyje, 43 straipsnio 3 dalyje, 44 
straipsnio 7 dalyje, 79 straipsnio 6 dalyje ir 
83 straipsnio 3 dalyje nurodyti įgaliojimai 
Komisijai suteikiami neribotam 
laikotarpiui nuo šio reglamento 
įsigaliojimo datos.

Or. fr

Pagrindimas

Pakeitimas susijęs su 81 straipsnio 3 dalies ir 82 straipsnio 3 dalies pakeitimais.

Pakeitimas 3112
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 6 straipsnio 5 dalyje, 8 straipsnio 3 
dalyje, 9 straipsnio 3 dalyje, 12 straipsnio 
5 dalyje, 14 straipsnio 7 dalyje, 15 
straipsnio 3 dalyje, 17 straipsnio 9 dalyje, 
20 straipsnio 6 dalyje, 22 straipsnio 4 
dalyje, 23 straipsnio 3 dalyje, 26 
straipsnio 5 dalyje, 28 straipsnio 5 dalyje, 
30 straipsnio 3 dalyje, 31 straipsnio 5 
dalyje, 32 straipsnio 5 dalyje, 33 
straipsnio 6 dalyje, 34 straipsnio 8 dalyje, 

2. [73 straipsniuose] nurodyti įgaliojimai 
Komisijai suteikiami neribotam 
laikotarpiui nuo šio reglamento 
įsigaliojimo datos.
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35 straipsnio 11 dalyje, 37 straipsnio 2 
dalyje, 39 straipsnio 2 dalyje, 43 
straipsnio 3 dalyje, 44 straipsnio 7 dalyje,
79 straipsnio 6 dalyje, 81 straipsnio 3 
dalyje, 82 straipsnio 3 dalį ir 83 straipsnio 
3 dalyje nurodyti įgaliojimai Komisijai 
suteikiami neribotam laikotarpiui nuo šio 
reglamento įsigaliojimo datos.

Or. en

Pakeitimas 3113
Stanimir Ilchev

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos Parlamentas arba Taryba bet 
kuriuo metu gali atšaukti suteiktus 6 
straipsnio 5 dalyje, 8 straipsnio 3 dalyje, 9 
straipsnio 3 dalyje, 12 straipsnio 5 dalyje, 
14 straipsnio 7 dalyje, 15 straipsnio 3 
dalyje, 17 straipsnio 9 dalyje, 20 straipsnio 
6 dalyje, 22 straipsnio 4 dalyje, 23 
straipsnio 3 dalyje, 26 straipsnio 5 dalyje, 
28 straipsnio 5 dalyje, 30 straipsnio 3 
dalyje, 31 straipsnio 5 dalyje, 32 straipsnio 
5 dalyje, 33 straipsnio 6 dalyje, 34 
straipsnio 8 dalyje, 35 straipsnio 11 dalyje, 
37 straipsnio 2 dalyje, 39 straipsnio 2 
dalyje, 43 straipsnio 3 dalyje, 44 straipsnio 
7 dalyje, 79 straipsnio 6 dalyje, 81 
straipsnio 3 dalyje, 82 straipsnio 3 dalį ir 
83 straipsnio 3 dalyje nurodytus 
įgaliojimus. Sprendimu dėl atšaukimo 
panaikinami suteikti tame sprendime 
nurodyti įgaliojimai. Sprendimas įsigalioja 
kitą dieną po jo paskelbimo Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje arba jame 
nurodytą vėlesnę dieną. Jis neturi poveikio 
jau galiojantiems deleguotiesiems aktams.

3. Europos Parlamentas arba Taryba bet 
kuriuo metu gali atšaukti suteiktus 6 
straipsnio 5 dalyje, 8 straipsnio 3 dalyje, 9 
straipsnio 3 dalyje, 12 straipsnio 5 dalyje, 
14 straipsnio 9 dalyje, 15 straipsnio 3 
dalyje, 17 straipsnio 9 dalyje, 20 straipsnio 
6 dalyje, 22 straipsnio 4 dalyje, 23 
straipsnio 3 dalyje, 26 straipsnio 5 dalyje, 
30 straipsnio 3 dalyje, 31 straipsnio 5 
dalyje, 32 straipsnio 5 dalyje, 33 straipsnio 
6 dalyje, 34 straipsnio 8 dalyje, 35 
straipsnio 11 dalyje, 37 straipsnio 2 dalyje, 
39 straipsnio 2 dalyje, 43 straipsnio 3 
dalyje, 44 straipsnio 7 dalyje, 79 straipsnio 
6 dalyje, 81 straipsnio 3 dalyje, 82 
straipsnio 3 dalyje ir 83 straipsnio 3 dalyje 
nurodytus įgaliojimus. Sprendimu dėl 
atšaukimo panaikinami suteikti tame 
sprendime nurodyti įgaliojimai. 
Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba jame nurodytą 
vėlesnę dieną. Jis neturi poveikio jau 
galiojantiems deleguotiesiems aktams.

Or. de
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Pakeitimas 3114
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos Parlamentas arba Taryba bet 
kuriuo metu gali atšaukti suteiktus 6 
straipsnio 5 dalyje, 8 straipsnio 3 dalyje, 9 
straipsnio 3 dalyje, 12 straipsnio 5 dalyje, 
14 straipsnio 7 dalyje, 15 straipsnio 3 
dalyje, 17 straipsnio 9 dalyje, 20 
straipsnio 6 dalyje, 22 straipsnio 4 dalyje, 
23 straipsnio 3 dalyje, 26 straipsnio 5 
dalyje, 28 straipsnio 5 dalyje, 30 
straipsnio 3 dalyje, 31 straipsnio 5 dalyje, 
32 straipsnio 5 dalyje, 33 straipsnio 6 
dalyje, 34 straipsnio 8 dalyje, 35 
straipsnio 11 dalyje, 37 straipsnio 2 
dalyje, 39 straipsnio 2 dalyje, 43 
straipsnio 3 dalyje, 44 straipsnio 7 dalyje, 
79 straipsnio 6 dalyje, 81 straipsnio 3 
dalyje, 82 straipsnio 3 dalį ir 83 straipsnio 
3 dalyje nurodytus įgaliojimus. Sprendimu 
dėl atšaukimo panaikinami suteikti tame 
sprendime nurodyti įgaliojimai. 
Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba jame nurodytą 
vėlesnę dieną. Jis neturi poveikio jau 
galiojantiems deleguotiesiems aktams.

3. Europos Parlamentas arba Taryba bet 
kuriuo metu atšaukti [XXX straipsniuose]
nurodytus įgaliojimus. Sprendimu dėl 
atšaukimo panaikinami suteikti tame 
sprendime nurodyti įgaliojimai. 
Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba jame nurodytą 
vėlesnę dieną. Jis neturi poveikio jau 
galiojantiems deleguotiesiems aktams.

Or. en

Pakeitimas 3115
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Deleguotieji aktai, priimti pagal 6 
straipsnio 5 dalį, 8 straipsnio 3 dalį, 9 
straipsnio 3 dalį, 12 straipsnio 5 dalį, 14 
straipsnio 7 dalį, 15 straipsnio 3 dalį, 17 
straipsnio 9 dalį, 20 straipsnio 6 dalį, 22 
straipsnio 4 dalį, 23 straipsnio 3 dalį, 26 
straipsnio 5 dalį, 28 straipsnio 5 dalį, 30 
straipsnio 3 dalį, 31 straipsnio 5 dalį, 32 
straipsnio 5 dalį, 33 straipsnio 6 dalį, 34 
straipsnio 8 dalį, 35 straipsnio 11 dalį, 37 
straipsnio 2 dalį, 39 straipsnio 2 dalį, 43 
straipsnio 3 dalį, 44 straipsnio 7 dalį, 79 
straipsnio 6 dalį, 81 straipsnio 3 dalį, 82 
straipsnio 3 dalį ir 83 straipsnio 3 dalį
įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per 
2 mėnesius nuo pranešimo Europos 
Parlamentui ir Tarybai apie tą aktą dienos 
nei Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareiškia prieštaravimo arba jeigu dar 
nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos 
Parlamentas, ir Taryba informuoja 
Komisiją, kad neprieštaraus. Europos 
Parlamento arba Tarybos iniciatyva tas 
laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiams.

5. Deleguotieji aktai, priimti pagal [XXX 
straipsnius], įsigalioja tik tuo atveju, jeigu 
per dvylika mėnesių nuo pranešimo 
Europos Parlamentui ir Tarybai apie tą aktą 
dienos nei Europos Parlamentas, nei 
Taryba nepareiškia prieštaravimo arba 
jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir 
Europos Parlamentas, ir Taryba informuoja 
Komisiją, kad neprieštaraus. Europos 
Parlamento arba Tarybos iniciatyva tas 
laikotarpis pratęsiamas šešiems
mėnesiams.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu užtikrinama, kad Taryba ir Europos Parlamentas turėtų pakankamai laiko pritarti 
deleguotajam aktui. Jei Europos Parlamentas ir Taryba nori pritarti deleguotajam aktui 
greičiau, jie gali tai padaryti informuodami Komisiją, kad neprieštaraus dėl deleguotojo akto.

Pakeitimas 3116
Stanimir Ilchev

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Deleguotieji aktai, priimti pagal 6 
straipsnio 5 dalį, 8 straipsnio 3 dalį, 9 

5. Deleguotieji aktai, priimti pagal 6 
straipsnio 5 dalį, 8 straipsnio 3 dalį, 9 
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straipsnio 3 dalį, 12 straipsnio 5 dalį, 14 
straipsnio 7 dalį, 15 straipsnio 3 dalį, 17 
straipsnio 9 dalį, 20 straipsnio 6 dalį, 22 
straipsnio 4 dalį, 23 straipsnio 3 dalį, 26 
straipsnio 5 dalį, 28 straipsnio 5 dalį, 30 
straipsnio 3 dalį, 31 straipsnio 5 dalį, 32 
straipsnio 5 dalį, 33 straipsnio 6 dalį, 34 
straipsnio 8 dalį, 35 straipsnio 11 dalį, 37 
straipsnio 2 dalį, 39 straipsnio 2 dalį, 43 
straipsnio 3 dalį, 44 straipsnio 7 dalį, 79 
straipsnio 6 dalį, 81 straipsnio 3 dalį, 82 
straipsnio 3 dalį ir 83 straipsnio 3 dalį 
įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per 2 
mėnesius nuo pranešimo Europos 
Parlamentui ir Tarybai apie tą aktą dienos 
nei Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareiškia prieštaravimo arba jeigu dar 
nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos 
Parlamentas, ir Taryba informuoja 
Komisiją, kad neprieštaraus. Europos 
Parlamento arba Tarybos iniciatyva tas 
laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiams.

straipsnio 3 dalį, 12 straipsnio 5 dalį, 14 
straipsnio 9 dalį, 15 straipsnio 3 dalį, 17 
straipsnio 9 dalį, 20 straipsnio 6 dalį, 22 
straipsnio 4 dalį, 23 straipsnio 3 dalį, 26 
straipsnio 5 dalį, 30 straipsnio 3 dalį, 31 
straipsnio 5 dalį, 32 straipsnio 5 dalį, 33 
straipsnio 6 dalį, 34 straipsnio 8 dalį, 35 
straipsnio 11 dalį, 37 straipsnio 2 dalį, 39 
straipsnio 2 dalį, 43 straipsnio 3 dalį, 44 
straipsnio 7 dalį, 79 straipsnio 6 dalį, 81 
straipsnio 3 dalį, 82 straipsnio 3 dalį ir 83 
straipsnio 3 dalį, įsigalioja tik tuo atveju, 
jeigu per 2 mėnesius nuo pranešimo 
Europos Parlamentui ir Tarybai apie tą aktą 
dienos nei Europos Parlamentas, nei 
Taryba nepareiškia prieštaravimo arba 
jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir 
Europos Parlamentas, ir Taryba informuoja 
Komisiją, kad neprieštaraus. Europos 
Parlamento arba Tarybos iniciatyva tas 
laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiams.

Or. de

Pakeitimas 3117
Stanimir Ilchev

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Deleguotieji aktai, priimti pagal 6 
straipsnio 5 dalį, 8 straipsnio 3 dalį, 9 
straipsnio 3 dalį, 12 straipsnio 5 dalį, 14 
straipsnio 7 dalį, 15 straipsnio 3 dalį, 17 
straipsnio 9 dalį, 20 straipsnio 6 dalį, 22 
straipsnio 4 dalį, 23 straipsnio 3 dalį, 26 
straipsnio 5 dalį, 28 straipsnio 5 dalį, 30 
straipsnio 3 dalį, 31 straipsnio 5 dalį, 32 
straipsnio 5 dalį, 33 straipsnio 6 dalį, 34 
straipsnio 8 dalį, 35 straipsnio 11 dalį, 37 
straipsnio 2 dalį, 39 straipsnio 2 dalį, 43 
straipsnio 3 dalį, 44 straipsnio 7 dalį, 79 
straipsnio 6 dalį, 81 straipsnio 3 dalį, 82 

5. Deleguotieji aktai, priimti pagal 6 
straipsnio 5 dalį, 8 straipsnio 3 dalį, 9 
straipsnio 3 dalį, 12 straipsnio 5 dalį, 14 
straipsnio 9 dalį, 15 straipsnio 3 dalį, 17 
straipsnio 9 dalį, 20 straipsnio 6 dalį, 22 
straipsnio 4 dalį, 23 straipsnio 3 dalį, 26 
straipsnio 5 dalį, 30 straipsnio 3 dalį, 31 
straipsnio 5 dalį, 32 straipsnio 5 dalį, 33 
straipsnio 6 dalį, 34 straipsnio 8 dalį, 35 
straipsnio 11 dalį, 37 straipsnio 2 dalį, 39 
straipsnio 2 dalį, 43 straipsnio 3 dalį, 44 
straipsnio 7 dalį, 79 straipsnio 6 dalį, 81 
straipsnio 3 dalį, 82 straipsnio 3 dalį ir 83 
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straipsnio 3 dalį ir 83 straipsnio 3 dalį 
įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per 2 
mėnesius nuo pranešimo Europos 
Parlamentui ir Tarybai apie tą aktą dienos 
nei Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareiškia prieštaravimo arba jeigu dar 
nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos 
Parlamentas, ir Taryba informuoja 
Komisiją, kad neprieštaraus. Europos 
Parlamento arba Tarybos iniciatyva tas 
laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiams.

straipsnio 3 dalį, įsigalioja tik tuo atveju, 
jeigu per 2 mėnesius nuo pranešimo 
Europos Parlamentui ir Tarybai apie tą aktą 
dienos nei Europos Parlamentas, nei 
Taryba nepareiškia prieštaravimo arba 
jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir 
Europos Parlamentas, ir Taryba informuoja 
Komisiją, kad neprieštaraus. Europos 
Parlamento arba Tarybos iniciatyva tas 
laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiams.

Or. de

Pakeitimas 3118
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Deleguotieji aktai, priimti pagal 6 
straipsnio 5 dalį, 8 straipsnio 3 dalį, 9 
straipsnio 3 dalį, 12 straipsnio 5 dalį, 14 
straipsnio 7 dalį, 15 straipsnio 3 dalį, 17 
straipsnio 9 dalį, 20 straipsnio 6 dalį, 22 
straipsnio 4 dalį, 23 straipsnio 3 dalį, 26 
straipsnio 5 dalį, 28 straipsnio 5 dalį, 30 
straipsnio 3 dalį, 31 straipsnio 5 dalį, 32 
straipsnio 5 dalį, 33 straipsnio 6 dalį, 34 
straipsnio 8 dalį, 35 straipsnio 11 dalį, 37 
straipsnio 2 dalį, 39 straipsnio 2 dalį, 43 
straipsnio 3 dalį, 44 straipsnio 7 dalį, 79 
straipsnio 6 dalį, 81 straipsnio 3 dalį, 82 
straipsnio 3 dalį ir 83 straipsnio 3 dalį
įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per 2
mėnesius nuo pranešimo Europos 
Parlamentui ir Tarybai apie tą aktą dienos 
nei Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareiškia prieštaravimo arba jeigu dar 
nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos 
Parlamentas, ir Taryba informuoja 
Komisiją, kad neprieštaraus. Europos 
Parlamento arba Tarybos iniciatyva tas 

5. Deleguotieji aktai, priimti pagal [XXX 
straipsnius], įsigalioja tik tuo atveju, jeigu 
per keturis mėnesius nuo pranešimo 
Europos Parlamentui ir Tarybai apie tą aktą 
dienos nei Europos Parlamentas, nei 
Taryba nepareiškia prieštaravimo arba 
jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir 
Europos Parlamentas, ir Taryba informuoja 
Komisiją, kad neprieštaraus. Europos 
Parlamento arba Tarybos iniciatyva tas 
laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiams.
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laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiams.

Or. en

Pakeitimas 3119
Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Deleguotieji aktai, priimti pagal 6 
straipsnio 5 dalį, 8 straipsnio 3 dalį, 9 
straipsnio 3 dalį, 12 straipsnio 5 dalį, 14 
straipsnio 7 dalį, 15 straipsnio 3 dalį, 17 
straipsnio 9 dalį, 20 straipsnio 6 dalį, 22 
straipsnio 4 dalį, 23 straipsnio 3 dalį, 26 
straipsnio 5 dalį, 28 straipsnio 5 dalį, 30 
straipsnio 3 dalį, 31 straipsnio 5 dalį, 32 
straipsnio 5 dalį, 33 straipsnio 6 dalį, 34 
straipsnio 8 dalį, 35 straipsnio 11 dalį, 37 
straipsnio 2 dalį, 39 straipsnio 2 dalį, 43 
straipsnio 3 dalį, 44 straipsnio 7 dalį, 79 
straipsnio 6 dalį, 81 straipsnio 3 dalį, 82 
straipsnio 3 dalį ir 83 straipsnio 3 dalį 
įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per 2 
mėnesius nuo pranešimo Europos 
Parlamentui ir Tarybai apie tą aktą dienos 
nei Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareiškia prieštaravimo arba jeigu dar 
nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos 
Parlamentas, ir Taryba informuoja 
Komisiją, kad neprieštaraus. Europos 
Parlamento arba Tarybos iniciatyva tas 
laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiams.

5. Deleguotieji aktai, priimti pagal 6 
straipsnio 5 dalį, 8 straipsnio 3 dalį, 9 
straipsnio 3 dalį, 12 straipsnio 5 dalį, 14 
straipsnio 7 dalį, 15 straipsnio 3 dalį, 17 
straipsnio 9 dalį, 20 straipsnio 6 dalį, 22 
straipsnio 4 dalį, 23 straipsnio 3 dalį, 26 
straipsnio 5 dalį, 28 straipsnio 5 dalį, 30 
straipsnio 3 dalį, 31 straipsnio 5 dalį, 32 
straipsnio 5 dalį, 33 straipsnio 6 dalį, 34 
straipsnio 8 dalį, 35 straipsnio 11 dalį, 37 
straipsnio 2 dalį, 39 straipsnio 2 dalį, 43 
straipsnio 3 dalį, 44 straipsnio 7 dalį, 79 
straipsnio 6 dalį ir 83 straipsnio 3 dalį,
įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per 2 
mėnesius nuo pranešimo Europos 
Parlamentui ir Tarybai apie tą aktą dienos 
nei Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareiškia prieštaravimo arba jeigu dar 
nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos 
Parlamentas, ir Taryba informuoja 
Komisiją, kad neprieštaraus. Europos 
Parlamento arba Tarybos iniciatyva tas 
laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiams.

Or. fr

Pagrindimas

Pakeitimas susijęs su 81 straipsnio 3 dalies ir 82 straipsnio 3 dalies pakeitimais.

Pakeitimas 3120
Rui Tavares
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Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Komisija pagal 11 straipsnį 2a dalį 
priima deleguotąjį aktą ne vėliau, kaip per 
vienerius metus po šio reglamento 
įsigaliojimo. Komisija gali šį terminą 
pratęsti 6 mėnesiais.

Or. en

Pakeitimas 3121
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento
87 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

87 straipsnis Išbraukta.
Komiteto procedūra

1. Komisijai padeda komitetas. Šis 
komitetas yra komitetas, kaip apibrėžta 
Reglamente (ES) Nr. 182/2011.
2. Kai daroma nuoroda į šią dalį, 
taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 
5 straipsnis.
3. Kai daroma nuoroda į šią dalį, 
taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 
8 straipsnis kartu su jo 5 straipsniu.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 3122
Dimitrios Droutsas



PE506.173v03-00 102/111 AM\929832LT.doc

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
87 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kai daroma nuoroda į šią dalį, 
taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 
8 straipsnis kartu su jo 5 straipsniu.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 3123
Monika Hohlmeier

Pasiūlymas dėl reglamento
88 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Panaikinus Direktyvą 95/46/EB šio 
reglamento įsigaliojimo metu nebus 
daromas poveikis duomenų tvarkymui, 
kuris atliekamas pagal Direktyvos 
95/46/EB reikalavimus.

Or. de

Pagrindimas

Tokia nuostata leis toliau atlikti duomenų tvarkymo procedūras.

Pakeitimas 3124
Monika Hohlmeier

Pasiūlymas dėl reglamento
89 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiuo reglamentu fiziniams arba 
juridiniams asmenims nenustatoma 
papildomų pareigų, susijusių su asmens 
duomenų tvarkymu teikiant Sąjungoje 
viešai prieinamas elektroninių ryšių 

1. Šiuo reglamentu, nedarant poveikio 
valstybių narių teisės nuostatoms, kurias 
jos priėmė siekdamos į nacionalinę teisę 
perkelti Direktyvą 2002/85/EB asmens 
duomenų tvarkymo srityje teikiant 
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paslaugas viešaisiais ryšių tinklais, jeigu 
jiems taikomos Direktyvoje 2002/58/EB 
nustatytos specialios pareigos, kuriomis 
siekiama to paties tikslo.

Sąjungoje viešai prieinamas elektroninių 
ryšių paslaugas viešaisiais ryšių tinklais.

Or. de

Pakeitimas 3125
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
89 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiuo reglamentu fiziniams arba 
juridiniams asmenims nenustatoma 
papildomų pareigų, susijusių su asmens 
duomenų tvarkymu teikiant Sąjungoje 
viešai prieinamas elektroninių ryšių 
paslaugas viešaisiais ryšių tinklais, jeigu 
jiems taikomos Direktyvoje 2002/58/EB 
nustatytos specialios pareigos, kuriomis 
siekiama to paties tikslo.

1. Šis reglamentas netaikomas, jeigu 
Direktyvoje 2002/58/EB numatomas 
duomenų tvarkymas.

Or. en

Pakeitimas 3126
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento
89 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Direktyvos 2002/58/EB 1 straipsnio 2 
išbraukiama.

2. Direktyvos 2002/58/EB 1 straipsnio 
2 dalis, 4 ir 15 straipsniai išbraukiami.

Or. en

Pagrindimas

Jei būtina, reglamentas apima reikalingą teisinį pagrindą. Jei teisės aktai dubliuotųsi, 
prasminga to išvengti išbraukiant susijusias dalis.
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Pakeitimas 3127
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
89 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Direktyvos 2002/58/EB 1 straipsnio 2 
išbraukiama.

2. Direktyvos 2002/58/EB 1 straipsnio 
2 dalis, 2 straipsnio b ir c punktai, 
4 straipsnio 3, 4 ir 5 dalys, taip pat 6 ir 
9 straipsniai išbraukiami.

Or. en

Pagrindimas

Naujausioje nuomonėje dėl geografinės buvimo vietos nustatymo paslaugų išmaniuosiuose 
judriojo ryšio įrenginiuose 29 straipsnio darbo grupė pripažino, kad vietos duomenų 
nustatymą reglamentuojančios svarbios pirminės teisinės taisyklės turėtų būti įtrauktos į 
Direktyvą 95/46/EB. Kadangi Bendrajame duomenų apsaugos reglamente vietos nustatymo 
duomenys, kaip apibrėžta 4 straipsnio 1 dalyje, išbraukiant Direktyvos 2002/58/EB 
2 straipsnio c punktą ir 9 straipsnį užtikrinamas teisinis tikrumas.

Pakeitimas 3128
Monika Hohlmeier

Pasiūlymas dėl reglamento
89 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Direktyvos 2002/58/EB 1 straipsnio 
2 išbraukiama.

2. Komisija vėliausiai iki 91 straipsnio 
2 dalyje nurodytos datos nedelsdama 
priima pasiūlymą persvarstyti teisinę 
asmens duomenų tvarkymo ir privatumo 
apsaugos elektroninių ryšių paslaugų 
srityje sistemą, siekdama suderinti teisės 
aktus su šiuo reglamentu ir užtikrinti 
nuoseklias ir vienodas teisės nuostatas dėl 
pagrindinės teisės į asmens duomenų 
apsaugą Europos Sąjungoje.

Or. de
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Pagrindimas

Pereinamojo laikotarpio nuostatos.

Pakeitimas 3129
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
89 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Direktyvos 2002/58/EB 1 straipsnio 2 
išbraukiama.

2. Direktyvos 2002/58/EB 1 straipsnio 
2 dalis, 2 straipsnio b ir c punktai, 
4 straipsnio 3, 4 ir 5 dalys, taip pat 6 ir 
9 straipsniai išbraukiami.

Or. en

Pakeitimas 3130
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
89 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

89a straipsnis
ES institucijų, įstaigų, biurų ir agentūrų 

tvarkomi duomenys
Komisija vėliausiai iki 91 straipsnio 
2 dalyje nurodytos datos nedelsdama 
pateikia Sąjungos institucijų, įstaigų, 
biurų ir agentūrų tvarkomiems asmens 
duomenims taikomos teisinės sistemos 
persvarstymo pasiūlymą siekdama ją 
suderinti su šiuo reglamentu, kad būtų 
užtikrintos nuoseklios ir vienodos teisinės 
taisyklės, susijusios su pagrindine teise į 
asmens duomenų apsaugą Europos 
Sąjungoje.

Or. en
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Pakeitimas 3131
Monika Hohlmeier

Pasiūlymas dėl reglamento
91 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jis taikomas nuo [dveji metai nuo 1 dalyje 
nurodytos datos].

Jis taikomas nuo [dveji metai nuo 1 dalyje 
nurodytos datos]. Nedarant poveikio I–IV 
skyriuose nustatytiems reikalavimams, 
ilgiausiai [penkerius metus nuo 1 dalyje 
nurodytos datos] galima toliau tvarkyti 
duomenis, jei jie iki šio laiko buvo 
tvarkomi laikantis Direktyvos 95/46/EB 
reikalavimų.

Or. de

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu papildžius tekstą leidžiama duomenų tvarkymo procedūras atlikti kitus trejus 
metus nuo šio reglamento įsigaliojimo, jei šios procedūros buvo nustatytos laikantis anksčiau 
galiojusių Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimų, siekiant apsaugoti teisėtus lūkesčius, 
kaip reikalaujama pagal teisės viršenybės principą.

Pakeitimas 3132
Louis Michel, Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl reglamento
91 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Jis taikomas nuo [dveji metai nuo 1 dalyje 
nurodytos datos].

Jis taikomas nuo [dveji metai nuo 1 dalyje 
nurodytos datos] nedarant poveikio 
asmens duomenų, teisėtai tvarkomus iki 
šios datos, naudojimui.

Or. en

Pakeitimas 3133
Alexander Alvaro, Dimitrios Droutsas
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

-

Pakeitimas
Žr. toliau pateiktą 1 priedą.
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Asmens  duomenys tvarkomi
tik tais tikslais, kuriais jie 

surinkti

X priedas. 13a straipsnyje (naujas) nurodytos informacijos pateikimas

1. Laikantis 6 punkte nurodytų proporcijų, informacija pateikiama tokiu būdu:

Nerenkama daugiau asmens 
duomenų, nei reikia specialiais 

tvarkymo tikslais

Nesaugoma daugiau asmens 
duomenų, nei reikia specialiais 

tvarkymo tikslais

Asmens duomenys ne 
viešiesiems tretiesiems 

asmenims platinami tik tais 
tikslais, kuriais jie surinkti

Asmens duomenys 
neparduodami

Saugomi tik koduoti asmens 
duomenys.

SIMBOLIS ESMINĖ INFORMACIJA ĮVYKDYTA
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2) Šie 1 punkto lentelės antrame stulpelyje („ESMINĖ INFORMACIJA“) nurodytose eilutėse 
žodžiai rašomi pusjuodžiu šriftu:

a) žodis „nerenkama“ pirmoje antro stulpelio eilutėje;
b) žodis „nesaugoma“ antroje antro stulpelio eilutėje;
c) žodis „tvarkomi“ trečioje antro stulpelio eilutėje;
d) žodis „platinami“ ketvirtoje antro stulpelio eilutėje;
e) žodis „neparduodami“ penktoje antro stulpelio eilutėje;
f) žodis „koduoti“ šeštoje antro stulpelio eilutėje.

3) Laikantis 6 punkte nurodytų proporcijų 1 punkto lentelės trečio stulpelio („ĮVYKDYTA“) 
nurodytos eilutės užpildomos įrašant vieną iš dviejų grafinių formų, laikantis 4 punkte 
nustatytų sąlygų:

a)

b)

4)

a) Jei nerenkama daugiau asmens duomenų, nei reikia specialaus tvarkymo tikslais, 1 punkto 
lentelės pirmoje trečio stulpelio eilutėje įrašoma 3a punkte nurodyta grafinė forma.

b) Jei renkama daugiau asmens duomenų, nei reikia specialaus tvarkymo tikslais, 1 punkto 
lentelės pirmoje trečio stulpelio eilutėje įrašoma 3b punkte nurodyta grafinė forma.

c) Jei nesaugoma daugiau asmens duomenų, nei reikia specialaus tvarkymo tikslais, 1 punkto 
lentelės antroje trečio stulpelio eilutėje įrašoma 3a punkte nurodyta grafinė forma.

d) Jei saugoma daugiau asmens duomenų, nei reikia specialaus tvarkymo tikslais, 1 punkto 
lentelės antroje trečio stulpelio eilutėje įrašoma 3b punkte nurodyta grafinė forma.

e) Jei asmens duomenys netvarkomi kitais tikslais, nei surinkti, 1 punkto lentelės trečioje 
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trečio stulpelio eilutėje įrašoma 3a punkte nurodyta grafinė forma.

f) Jei asmens duomenys tvarkomi kitais tikslais, nei surinkti, 1 punkto lentelės trečioje trečio 
stulpelio eilutėje įrašoma 3b punkte nurodyta grafinė forma.

g) Jei asmens duomenys ne viešiesiems tretiesiems asmenimis platinami tik tais tikslais, 
kuriais jie surinkti, 1 punkto lentelės ketvirtoje trečio stulpelio eilutėje įrašoma 3a punkte 
nurodyta grafinė forma.

h) Jei asmens duomenys ne viešiesiems tretiesiems asmenimis platinami ne tais tikslais, 
kuriais jie surinkti, 1 punkto lentelės ketvirtoje trečio stulpelio eilutėje įrašoma 3b punkte 
nurodyta grafinė forma.

i) Jei asmens duomenys neparduodami, 1 punkto lentelės penktoje trečio stulpelio eilutėje 
įrašoma 3a punkte nurodyta grafinė forma.

j) Jei asmens duomenys parduodami, 1 punkto lentelės penktoje trečio stulpelio eilutėje 
įrašoma 3b punkte nurodyta grafinė forma.

k) Jei saugomi tik koduoti asmens duomenys, 1 punkto lentelės šeštoje trečio stulpelio eilutėje 
įrašoma 3a punkte nurodyta grafinė forma.

l) Jei saugomi nekoduoti asmens duomenys, 1 punkto lentelės šeštoje trečio stulpelio eilutėje 
įrašoma 3b punkte nurodyta grafinė forma.

5) 1 punkto grafinių formų standartinės spalvos yra šios PANTONE spalvos – juoda 
BLACK PANTONE Nr. 7547 ir raudona RED PANTONE Nr. 485. 3a punkto grafinės 
formos standartinė spalva yra ši PANTONE spalva – žalia GREEN PANTONE Nr. 370. 
3b punkto grafinės formos standartinė spalva yra ši PANTONE spalva – raudona 
RED PANTONE Nr. 485.

6) Laikomasi šiame brėžinyje su padalomis nurodytų proporcijų net ir tuomet, kai lentelė 
sumažinama arba padidinama:

Or. en
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