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Pakeitimas 430
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali nustatyti, kokioms 
duomenų tvarkymo kategorijoms gali būti 
visiškai arba iš dalies taikomos 1 dalyje 
nurodytos išimtys.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Duomenų subjekto teisė susipažinti su duomenimis negali būti ribojama visoms duomenų 
tvarkymo kategorijoms. Šios teisės apribojimas gali būti pagrįstas tik atskirais atvejais.

Pakeitimas 431
Jan Mulder

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali nustatyti, kokioms 
duomenų tvarkymo kategorijoms gali būti 
visiškai arba iš dalies taikomos 1 dalyje 
nurodytos išimtys.

2. Valstybės narės gali nustatyti, kokioms 
duomenų tvarkymo kategorijoms gali būti 
visiškai arba iš dalies taikomos 1 dalyje 
nurodytos išimtys. Tačiau išimtys 
netaikomos apskritai, o tik konkrečiomis 
aplinkybėmis ir pridedant motyvuotą 
paaiškinimą. Duomenų valdytojas 
atsakingas už šiuos atskirus ir pagrįstus 
vertinimus.

Or. en

Pakeitimas 432
Sophia in 't Veld
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Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės ribotai taiko 1 ir 
2 dalyse nustatytas išimtis, sudarydamos 
sąlygas teisę susipažinti su duomenimis 
kuo labiau taikyti priimant kiekvieną 
konkrečią ribojamojo pobūdžio priemonę. 
Šio straipsnio 1 dalyje nurodytos išimtys 
taikomos ne apskritai, o konkrečiai ir 
pridedant motyvuotą paaiškinimą.

Or. en

Pakeitimas 433
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Valstybės narės nustato, kad duomenų 
valdytojas, atskirai, konkrečiai ir pagrįstai 
išnagrinėdamas kiekvieną atvejį, įvertina, 
ar, remiantis 1 arba 2 dalimis, reikia iš 
dalies ar visiškai apriboti teisę susipažinti 
su duomenimis.

Or. en

Pakeitimas 434
Jan Mulder

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 1 ir 2 dalyse nurodytais atvejais 
valstybės narės nustato, kad duomenų 

3. 1 ir 2 dalyse nurodytais atvejais 
valstybės narės nustato, kad duomenų 
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valdytojas raštu informuoja duomenų 
subjektą apie bet kokį atsisakymą leisti 
susipažinti su duomenimis arba apie tokios 
teisės susipažinti apribojimą, nurodo 
atsisakymo priežastis bei galimybes 
pateikti skundą priežiūros institucijai ir 
imtis teisminių teisių gynimo priemonių. 
Informacijos apie faktines arba teisines 
priežastis, kuriomis pagrįstas sprendimas, 
galima nenurodyti, jeigu tokios 
informacijos pateikimas pakenktų tikslui, 
kurio siekiama 1 dalimi.

valdytojas nepagrįstai nedelsdamas raštu 
informuoja duomenų subjektą apie bet kokį 
atsisakymą leisti susipažinti su 
duomenimis arba apie tokios teisės 
susipažinti apribojimą, nurodo atsisakymo 
priežastis bei galimybes pateikti skundą 
priežiūros institucijai ir imtis teisminių 
teisių gynimo priemonių. Informacijos apie 
faktines arba teisines priežastis, kuriomis
pagrįstas sprendimas, galima nenurodyti, 
jeigu tokios informacijos pateikimas 
pakenktų tikslui, kurio siekiama 1 dalimi.

Or. en

Pakeitimas 435
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 1 ir 2 dalyse nurodytais atvejais 
valstybės narės nustato, kad duomenų 
valdytojas raštu informuoja duomenų 
subjektą apie bet kokį atsisakymą leisti 
susipažinti su duomenimis arba apie tokios 
teisės susipažinti apribojimą, nurodo 
atsisakymo priežastis bei galimybes 
pateikti skundą priežiūros institucijai ir 
imtis teisminių teisių gynimo priemonių. 
Informacijos apie faktines arba teisines 
priežastis, kuriomis pagrįstas sprendimas, 
galima nenurodyti, jeigu tokios 
informacijos pateikimas pakenktų tikslui, 
kurio siekiama 1 dalimi.

3. 1 dalyje nurodytais atvejais valstybės 
narės nustato, kad duomenų valdytojas 
raštu informuoja duomenų subjektą apie 
bet kokį atsisakymą leisti susipažinti su 
duomenimis arba apie tokios teisės 
susipažinti apribojimą, nurodo atsisakymo 
priežastis bei galimybes pateikti skundą 
priežiūros institucijai ir imtis teisminių 
teisių gynimo priemonių. Informacijos apie 
faktines arba teisines priežastis, kuriomis 
pagrįstas sprendimas, galima nenurodyti, 
jeigu tokios informacijos pateikimas 
pakenktų tikslui, kurio siekiama 1 dalimi.

Or. en

Pakeitimas 436
Carlos Coelho
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Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad duomenų 
valdytojas dokumentais patvirtintų 
motyvus, kuriais remiantis nenurodomos
faktinės arba teisinės priežastys, kuriomis 
pagrįstas sprendimas.

4. Valstybės narės užtikrina, kad duomenų 
valdytojas kiekvienu konkrečiu atveju
dokumentais patvirtintų motyvus, kuriais 
remiantis ribojamos faktinės arba teisinės 
priežastys, kuriomis pagrįstas sprendimas. 
Pateikus skundą, ši informacija 
pateikiama nacionalinėms priežiūros 
institucijoms.

Or. pt

Pakeitimas 437
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato duomenų 
subjekto teisę, visų pirma 13 straipsnyje
nurodytais atvejais, prašyti, kad priežiūros 
institucija patikrintų duomenų tvarkymo 
teisėtumą.

1. Valstybės narės nustato duomenų 
subjekto teisę, neviršijančią 12 ir 
13 straipsnių nuostatų, prašyti, kad 
priežiūros institucija patikrintų duomenų 
tvarkymo teisėtumą.

Or. de

Pakeitimas 438
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato duomenų 
subjekto teisę, visų pirma 13 straipsnyje 
nurodytais atvejais, prašyti, kad priežiūros 
institucija patikrintų duomenų tvarkymo 

1. Valstybės narės nustato duomenų 
subjekto teisę visada, visų pirma 
13 straipsnyje nurodytais atvejais, prašyti, 
kad priežiūros institucija patikrintų 
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teisėtumą. duomenų tvarkymo teisėtumą.

Or. en

Pakeitimas 439
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybė narė nustato, kad duomenų 
valdytojas informuoja duomenų subjektą 
apie jo teisę prašyti, kad priežiūros 
institucija imtųsi veiksmų pagal 1 dalį.

2. Valstybė narė nustato, kad duomenų 
valdytojas informuoja duomenų subjektą, 
jam to paprašius, apie jo teisę prašyti, kad 
priežiūros institucija imtųsi veiksmų pagal 
1 dalį.

Or. de

Pakeitimas 440
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybė narė nustato, kad duomenų 
valdytojas informuoja duomenų subjektą 
apie jo teisę prašyti, kad priežiūros 
institucija imtųsi veiksmų pagal 1 dalį.

2. Valstybės narės nustato, kad duomenų 
valdytojas informuoja duomenų subjektą 
apie jo teisę prašyti, kad priežiūros 
institucija imtųsi veiksmų pagal 1 dalį.

Or. en

Pakeitimas 441
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kai naudojamasi 1 dalyje nurodyta teise, 
priežiūros institucija informuoja duomenų 
subjektą bent jau apie tai, kad priežiūros 
institucijos atliko visus būtinus 
patikrinimus, ir apie rezultatus, susijusius 
su atitinkamo duomenų tvarkymo 
teisėtumu.

3. Kai naudojamasi 1 dalyje nurodyta teise, 
priežiūros institucija informuoja duomenų 
subjektą bent jau apie tai, kad priežiūros 
institucijos atliko visus būtinus 
patikrinimus, ir apie rezultatus, susijusius 
su atitinkamo duomenų tvarkymo 
teisėtumu. Priežiūros institucija taip pat 
informuoja duomenų subjektą apie 
sąlygas, kuriomis jis turi teisę imtis 
teisminių teisių gynimo priemonių.

Or. en

Pakeitimas 442
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato duomenų 
subjekto teisę reikalauti, kad duomenų 
valdytojas ištaisytų netikslius jo asmens 
duomenis. Duomenų subjektas turi teisę 
reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs 
asmens duomenys, visų pirma parengiant 
klaidų ištaisymą.

1. Valstybės narės nustato duomenų 
subjekto teisę reikalauti ištaisyti netikslius 
jo asmens duomenis. Duomenų subjektas 
turi teisę reikalauti, kad būtų papildyti 
neišsamūs asmens duomenys, visų pirma 
parengiant klaidų ištaisymą.

Or. de

Pakeitimas 443
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato duomenų 
subjekto teisę reikalauti, kad duomenų 

1. Valstybės narės nustato duomenų 
subjekto teisę reikalauti, kad duomenų 
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valdytojas ištaisytų netikslius jo asmens 
duomenis. Duomenų subjektas turi teisę 
reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs 
asmens duomenys, visų pirma parengiant 
klaidų ištaisymą.

valdytojas ištaisytų arba papildytų 
netikslius ar neišsamius jo asmens 
duomenis. Duomenų subjektas turi teisę 
reikalauti, kad būtų ištaisyti arba papildyti 
netikslūs ar neišsamūs asmens duomenys, 
visų pirma parengiant klaidų ištaisymą arba 
papildant duomenis.

Or. en

Pakeitimas 444
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato duomenų 
subjekto teisę reikalauti, kad duomenų 
valdytojas ištaisytų netikslius jo asmens 
duomenis. Duomenų subjektas turi teisę 
reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs 
asmens duomenys, visų pirma parengiant 
klaidų ištaisymą.

1. Valstybės narės nustato duomenų 
subjekto teisę reikalauti, kad duomenų 
valdytojas ištaisytų netikslius jo asmens 
duomenis. Duomenų subjektas turi teisę 
reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs 
asmens duomenys, visų pirma parengiant 
klaidų ištaisymą. Duomenų valdytojas 
negali atmesti prašymo ištaisyti duomenis, 
jeigu šiame prašyme pateikiami asmens 
duomenys tikrai teisingi.

Or. en

Pakeitimas 445
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės užtikrina, kad jeigu 
duomenų valdytojas atsisako ištaisyti arba 
papildyti asmens duomenis, prievolė 
įrodyti šio atsisakymo būtinumą ir 
proporcingumą tenka duomenų 
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valdytojui.

Or. en

Pakeitimas 446
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės nustato, kad duomenų 
valdytojas raštu informuoja duomenų 
subjektą apie bet kokį atsisakymą leisti 
ištaisyti duomenis, nurodo atsisakymo 
priežastis bei galimybes pateikti skundą 
priežiūros institucijai ir imtis teisminių 
teisių gynimo priemonių.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Teisė reikalauti ištaisyti duomenis turėtų būti visada suteikiama. Be to, sunku suprasti, kodėl 
teisėsaugos institucijos būtų suinteresuotos saugoti neteisingus duomenis.

Pakeitimas 447
Nuno Melo

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės nustato, kad duomenų 
valdytojas raštu informuoja duomenų 
subjektą apie bet kokį atsisakymą leisti 
ištaisyti duomenis, nurodo atsisakymo 
priežastis bei galimybes pateikti skundą 
priežiūros institucijai ir imtis teisminių 
teisių gynimo priemonių. 

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. pt
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Pakeitimas 448
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės nustato, kad duomenų 
valdytojas raštu informuoja duomenų 
subjektą apie bet kokį atsisakymą leisti 
ištaisyti duomenis, nurodo atsisakymo 
priežastis bei galimybes pateikti skundą 
priežiūros institucijai ir imtis teisminių 
teisių gynimo priemonių.

2. Valstybės narės nustato, ar duomenų
subjektas šią teisę gali ginti tiesiogiai 
kreipdamasis į duomenų valdytoją, ar 
tarpininkaujant kompetentingai
priežiūros institucijai.

3. Jei duomenų subjektas savo teises gina 
kreipdamasis tiesiogiai į duomenų 
valdytoją, o šis atsisako duomenis ištaisyti 
ar papildyti, duomenų valdytojas raštu turi 
informuoti duomenų subjektą apie bet kokį 
atsisakymą leisti ištaisyti duomenis, 
nurodyti atsisakymo priežastis bei 
galimybes pateikti skundą priežiūros 
institucijai ir imtis teisminių teisių gynimo 
priemonių.

Or. de

Pagrindimas

Sprendimus dėl pačios tvarkos reikėtų palikti valstybių narių kompetencijai.

Pakeitimas 449
Carlos Coelho

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės nustato, kad duomenų 
gavėjams, kuriems buvo išsiųsti šie 
duomenys, duomenų valdytojas praneša 
apie bet kokį duomenų ištaisymą pagal 
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1 dalį.

Or. pt

Pakeitimas 450
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Kiekvienam duomenų gavėjui, kuriam 
buvo atskleisti duomenys, duomenų 
valdytojas praneša apie bet kokį duomenų 
ištaisymą, nebent to padaryti būtų 
neįmanoma.

Or. en

Pakeitimas 451
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato duomenų 
subjekto teisę reikalauti, kad duomenų 
valdytojas ištrintų jo asmens duomenis, 
jeigu duomenų tvarkymas neatitinka pagal 
šios direktyvos 4 straipsnio a–e punktus, 7 
ir 8 straipsnius priimtų nuostatų.

1. Valstybės narės nustato duomenų 
subjekto teisę reikalauti, kad duomenų 
valdytojas ištrintų jo asmens duomenis, 
jeigu duomenų tvarkymas neatitinka pagal 
šios direktyvos 4, 6, 7 ir 8 straipsnius
priimtų nuostatų.

Or. de

Pagrindimas

Pakeitimu išplečiama taikymo sritis ir sustiprinamos individualios teisės.
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Pakeitimas 452
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato duomenų 
subjekto teisę reikalauti, kad duomenų 
valdytojas ištrintų jo asmens duomenis,
jeigu duomenų tvarkymas neatitinka pagal 
šios direktyvos 4 straipsnio a–e punktus, 7 
ir 8 straipsnius priimtų nuostatų.

1. Valstybės narės nustato duomenų 
subjekto teisę reikalauti, kad duomenų 
valdytojas ištrintų jo asmens duomenis ir 
šių duomenų daugiau neplatintų, jeigu 
duomenų tvarkymas neatitinka pagal šios 
direktyvos 4 straipsnio a–e punktus, 7 ir 
8 straipsnius priimtų nuostatų.

Or. en

Pakeitimas 453
Jan Mulder

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato duomenų 
subjekto teisę reikalauti, kad duomenų 
valdytojas ištrintų jo asmens duomenis, 
jeigu duomenų tvarkymas neatitinka pagal 
šios direktyvos 4 straipsnio a–e punktus, 7 
ir 8 straipsnius priimtų nuostatų.

1. Valstybės narės nustato duomenų 
subjekto teisę reikalauti, kad duomenų 
valdytojas ištrintų jo asmens duomenis ir 
šių duomenų daugiau neplatintų, jeigu 
duomenų tvarkymas neatitinka pagal šios 
direktyvos 4 straipsnio a–e punktus, 7 ir 8 
straipsnius priimtų nuostatų. Duomenų 
valdytojas turėtų imtis visų pagrįstų 
priemonių, įskaitant technines priemones, 
siekdamas informuoti trečiąsias šalis.

Or. en

Pakeitimas 454
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Duomenų valdytojas duomenis ištrina 
nedelsdamas.

2. Valstybės narės nustato, ar duomenų 
subjektas šią teisę gali ginti tiesiogiai 
kreipdamasis į duomenų valdytoją, ar 
tarpininkaujant kompetentingai
priežiūros institucijai.
Jei duomenų subjektas savo teises gina 
kreipdamasis tiesiogiai į duomenų 
valdytoją, o šis atsisako duomenis ištaisyti 
ar papildyti, duomenų valdytojas raštu 
turi informuoti duomenų subjektą apie bet 
kokį atsisakymą leisti ištaisyti duomenis, 
nurodyti atsisakymo priežastis bei 
galimybes pateikti skundą priežiūros 
institucijai ir imtis teisminių teisių gynimo 
priemonių.

Or. de

Pakeitimas 455
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Duomenų valdytojas asmens duomenų 
neištrina, o juos pažymi, jeigu:

3. Jei vadovaujantis šia direktyva asmens 
duomenis būtina ištrinti, pakanka ir 
duomenų tvarkymo sustabdymo, jeigu:

Or. de

Pakeitimas 456
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Duomenų valdytojas asmens duomenų 3. Duomenų valdytojas asmens duomenų 
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neištrina, o juos pažymi, jeigu: neištrina, o juos pažymi ir apriboja jų 
tvarkymą, jeigu:

Or. en

Pagrindimas

Būtina pažymėti tuos duomenis, kurie vis dar gali būti tvarkomi tam tikrais tikslais. Tokiais 
atvejais turi išlikti aišku, kad asmens duomenys yra ginčytini.

Pakeitimas 457
Jan Mulder

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Duomenų valdytojas asmens duomenų 
neištrina, o juos pažymi, jeigu:

3. Duomenų valdytojas asmens duomenų 
neištrina, o juos pažymi ir kuo labiau 
apriboja jų naudojimą, jeigu:

Or. en

Pakeitimas 458
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Duomenų valdytojas asmens duomenų 
neištrina, o juos pažymi, jeigu:

3. Duomenų valdytojas asmens duomenų 
neištrina, o apriboja jų tvarkymą, jeigu:

Or. en

Pakeitimas 459
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Duomenų valdytojas asmens duomenų 
neištrina, o juos pažymi, jeigu:

3. Duomenų valdytojas asmens duomenų 
neištrina, o apriboja jų tvarkymą taip, kad 
su jais duomenų valdytojas negalėtų 
atlikti įprastų susipažinimo su 
duomenimis ir jų tvarkymo operacijų ir 
duomenų nebebūtų galima pakeisti, jeigu:

Or. en

Pagrindimas

Būtina suderinti su pranešimo projektu dėl duomenų apsaugos reglamento.

Pakeitimas 460
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 3 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) šioje dalyje nurodytus asmens 
duomenis galima tvarkyti, taikant išimtį 
saugojimui, tik įrodinėjimo tikslais arba 
siekiant apsaugoti esminius duomenų 
subjekto ar kito asmens interesus;

Or. en

Pakeitimas 461
Salvatore Iacolino

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) asmens duomenys turi būti toliau 
saugomi įrodinėjimo tikslais;

b) asmens duomenys turi būti toliau 
saugomi įrodinėjimo, nusikaltimų 
prevencijos ar nusikalstamos veikos 
nustatymo tikslais;
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Or. it

Pagrindimas

Individualus interesas apsaugoti duomenis derinamas su kolektyviniu interesu užtikrinti 
saugumą ir apginti legaliąją ekonomiką;

Pakeitimas 462
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) jeigu asmens duomenų tvarkymas 
apribojamas pagal šią dalį, duomenų 
valdytojas, prieš panaikindamas duomenų 
tvarkymo apribojimą, informuoja 
duomenų subjektą;

Or. en

Pakeitimas 463
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) duomenų subjektas nesutinka, kad jie 
būtų ištrinti, ir vietoj to prašo apriboti jų 
naudojimą.

c) ištrynus duomenis būtų padarytas 
neigiamas poveikis teisėtiems duomenų 
subjekto interesams arba duomenų 
subjektas nesutinka, kad jie būtų ištrinti, ir 
vietoj to prašo apriboti jų naudojimą.

Or. de

Pakeitimas 464
Axel Voss
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Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 3 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) duomenų ištrynimas yra 
nesiderinamas su įstatymais numatyta 
dokumentų teikimo arba saugojimo 
prievole. Tokiu atveju duomenys tvarkomi 
vadovaujantis atitinkamomis dokumentų 
teikimo arba saugojimo prievolės 
taisyklėmis;

Or. de

Pakeitimas 465
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 3 dalies c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) jei duomenys sukaupti duomenų 
išsaugojimo arba duomenų apsaugos 
kontrolės tikslais;

Or. de

Pakeitimas 466
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 3 dalies c c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cc) ištrynimas įmanomas tik labai 
didelėmis sąnaudomis, pvz., dėl ypatingo 
išsaugojimo būdo.

Or. de
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Pakeitimas 467
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Duomenys, kurių tvarkymas 
sustabdytas, gali būti naudojami tik tikslu, 
dėl kurio jie nebuvo ištrinti. Juos taip pat 
galima naudoti, jei tai būtina norint gauti 
reikalingus įrodymus.

Or. de

Pagrindimas

Pakeitimu paaiškinama, kokias teisines pasekmes turi turėti duomenų tvarkymo sustabdymas.

Pakeitimas 468
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Šio straipsnio 3 dalyje nurodytus 
asmens duomenis galima tvarkyti, taikant 
išimtį saugojimui, tik įrodinėjimo tikslais 
arba siekiant apsaugoti esminius 
duomenų subjekto ar kito asmens 
interesus.

Or. en

Pakeitimas 469
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 3 a dalis (nauja)



PE506.128v02-00 20/130 AM\929834LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Šio straipsnio 3 dalyje nurodytus 
asmens duomenis galima tvarkyti tik 
įrodinėjimo tikslais. Ginčytinus asmens 
duomenis galima tvarkyti įrodinėjimo 
tikslais tik numatant, kad jie ir toliau 
žymimi tol, kol ginčijamas asmens 
duomenų tikslumas.

Or. en

Pakeitimas 470
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Jeigu asmens duomenų tvarkymas
žymimas ir apribojamas pagal šio 
straipsnio 3 dalį, duomenų valdytojas, 
prieš panaikindamas duomenų tvarkymo 
žymėjimą ir apribojamą, informuoja 
duomenų subjektą.

Or. en

Pakeitimas 471
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Jeigu asmens duomenų tvarkymas 
apribojamas pagal šio straipsnio 3 dalį, 
duomenų valdytojas, prieš panaikindamas 
duomenų tvarkymo apribojimą, 
informuoja duomenų subjektą.
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Or. en

Pakeitimas 472
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės nustato, kad duomenų 
valdytojas raštu informuoja duomenų 
subjektą apie bet kokį atsisakymą ištrinti 
duomenis arba juos žymėti tvarkymo 
tikslais, nurodo atsisakymo priežastis bei 
galimybes pateikti skundą priežiūros 
institucijai ir imtis teisminių teisių gynimo 
priemonių.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 473
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės nustato, kad duomenų 
valdytojas raštu informuoja duomenų 
subjektą apie bet kokį atsisakymą ištrinti 
duomenis arba juos žymėti tvarkymo 
tikslais, nurodo atsisakymo priežastis bei 
galimybes pateikti skundą priežiūros 
institucijai ir imtis teisminių teisių gynimo 
priemonių.

4. Valstybės narės nustato, kad duomenų 
valdytojas raštu informuoja duomenų 
subjektą apie bet kokį atsisakymą ištrinti 
duomenis arba riboti jų tvarkymą, nurodo 
atsisakymo priežastis bei galimybes 
pateikti skundą priežiūros institucijai ir 
imtis teisminių teisių gynimo priemonių.

Or. en

Pakeitimas 474
Carlos Coelho
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Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės nustato, kad duomenų 
gavėjams, kuriems buvo išsiųsti šie 
duomenys, duomenų valdytojas praneša 
apie duomenų ištrynimą pagal šio 
straipsnio 1 dalį.

Or. pt

Pakeitimas 475
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės nustato, kad duomenų 
valdytojas įdiegia mechanizmus, kuriais 
užtikrina, kad būtų nustatytu laiku 
ištrinami asmens duomenys ir (arba) 
periodiškai peržiūrima būtinybė juos 
saugoti.

Or. en

Pakeitimas 476
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Kiekvienam duomenų gavėjui, kuriam 
buvo atskleisti duomenys, duomenų 
valdytojas praneša apie bet kokį duomenų 
ištrynimą arba žymėjimą.
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Or. en

Pakeitimas 477
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b. Kiekvienam duomenų gavėjui, kuriam 
buvo atskleisti duomenys, duomenų 
valdytojas praneša apie bet kokį duomenų 
tvarkymo apribojimą arba duomenų 
ištrynimą, nebent to padaryti būtų 
neįmanoma.

Or. en

Pakeitimas 478
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16a straipsnis
Duomenų gavėjų teisės

Kiekvienam duomenų gavėjui, kuriam 
buvo perduoti duomenys, duomenų 
valdytojas praneša apie bet kokį duomenų 
ištaisymą arba ištrynimą pagal 15 ir 
16 straipsnius, nebent to padaryti būtų 
neįmanoma arba tai pareikalautų 
neproporcingų pastangų. Duomenų 
valdytojas apie tas trečiąsias šalis 
informuoja duomenų subjektą.

Or. en
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Pagrindimas

Suderinama su duomenų apsaugos reglamento nuostatomis.

Pakeitimas 479
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu vykdant baudžiamąjį tyrimą ir 
procesą asmens duomenys nurodomi 
teismo sprendime arba nuosprendžių 
registre, valstybėms narėms leidžiama 
nustatyti, kad 11–16 straipsniuose 
nurodytos teisės gauti informaciją, 
susipažinti su duomenimis, reikalauti juos 
ištaisyti, ištrinti arba apriboti jų tvarkymą 
užtikrinamos pagal teismo procesą 
reglamentuojančius nacionalinės teisės 
aktus.

Jeigu asmens duomenys nurodomi teismo 
sprendime arba nuosprendžių registre, 
susijusiame su teismo sprendimu,
valstybėms narėms leidžiama nustatyti, kad 
11–16 straipsniuose numatyta informacija, 
susipažinimas su duomenimis, 
reikalavimas juos ištaisyti, ištrinti arba 
sustabdyti jų tvarkymą dera su 
nacionalinės procesinės teisės aktais.

Or. de

Pagrindimas

Straipsnis turėtų apimti visus teismus, o ne tik baudžiamuosius procesus.

Pakeitimas 480
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato, kad duomenų 
valdytojas patvirtina politiką ir įgyvendina 
tinkamas priemones, siekdamas užtikrinti,
kad asmens duomenys būtų tvarkomi 
laikantis pagal šią direktyvą priimtų 
nuostatų.

1. Valstybės narės nustato, kad duomenų 
valdytojas patvirtina politiką ir įgyvendina 
tinkamas priemones, siekdamas užtikrinti, 
kad per kiekvieną duomenų tvarkymo 
operaciją asmens duomenys būtų tvarkomi 
laikantis pagal šią direktyvą priimtų 



AM\929834LT.doc 25/130 PE506.128v02-00

LT

nuostatų, ir gali tai įrodyti.

Or. en

Pakeitimas 481
Nathalie Griesbeck

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) parengti ir įgyvendinti specifines 
garantija, skirtas asmens duomenų 
tvarkymo reikmėms, susijusioms su 
vaikais, kai tai yra tinkama;

Or. fr

Pakeitimas 482
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Duomenų valdytojas įdiegia 
mechanizmus, kuriais užtikrina, kad būtų 
tikrinamas 1 dalyje nurodytų priemonių 
veiksmingumas. Šį patikrinimą atlieka 
nepriklausomi vidaus ar išorės auditoriai, 
jei toks patikrinimas yra proporcingas.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

18 straipsnio 3 dalis išbraukiama, nes priešingu atveju kiltų tikrinimų sumaištis. Duomenų 
apsaugos pareigūno ir priežiūros institucijos turėtų užtekti duomenų apsaugai užtikrinti. 
Papildomi išorės arba vidaus auditoriai nėra reikalingi ir greičiau sukeltų sumaištį.

Pakeitimas 483
Sophia in 't Veld
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Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato, kad duomenų 
valdytojas, atsižvelgdamas į naujausias 
technines galimybes ir įdiegimo sąnaudas, 
įdiegia tinkamas technines bei 
organizacines priemones ir procedūras, kad 
duomenų tvarkymas atitiktų pagal šią 
direktyvą priimtų nuostatų reikalavimus ir 
būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių 
apsauga.

1. Valstybės narės nustato, kad duomenų 
valdytojas, atsižvelgdamas į naujausias 
technines galimybes ir įdiegimo sąnaudas, 
tiek nustatydamas duomenų tvarkymo 
būdus, tiek tvarkydamas duomenis, įdiegia
tinkamas technines bei organizacines 
priemones ir procedūras, kad duomenų 
tvarkymas atitiktų pagal šią direktyvą 
priimtų nuostatų reikalavimus ir būtų 
užtikrinta duomenų subjekto teisių 
apsauga.

Or. en

Pakeitimas 484
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato, kad duomenų 
valdytojas, atsižvelgdamas į naujausias 
technines galimybes ir įdiegimo sąnaudas,
įdiegia tinkamas technines bei 
organizacines priemones ir procedūras, kad 
duomenų tvarkymas atitiktų pagal šią 
direktyvą priimtų nuostatų reikalavimus ir 
būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių 
apsauga.

1. Valstybės narės nustato, kad duomenų 
valdytojas, atsižvelgdamas į naujausias 
technines galimybes, tiek nustatydamas 
duomenų tvarkymo būdus, tiek 
tvarkydamas duomenis, įdiegia tinkamas 
technines bei organizacines priemones ir 
procedūras, kad duomenų tvarkymas 
atitiktų pagal šią direktyvą priimtų nuostatų 
reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų 
subjekto teisių apsauga. Tai apima:
a) technines priemones, susijusias su 
produkto ar paslaugos techniniu projektu 
ir struktūra; ir
b) organizacines priemones, susijusias su 
duomenų valdytojo veiklos politika.

Or. en
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Pakeitimas 485
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato, kad duomenų 
valdytojas, atsižvelgdamas į naujausias 
technines galimybes ir įdiegimo sąnaudas, 
įdiegia tinkamas technines bei 
organizacines priemones ir procedūras, kad 
duomenų tvarkymas atitiktų pagal šią 
direktyvą priimtų nuostatų reikalavimus ir 
būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių 
apsauga.

1. Valstybės narės nustato, kad duomenų 
valdytojas, atsižvelgdamas į naujausias 
technines galimybes ir įdiegimo sąnaudas, 
tiek nustatydamas duomenų tvarkymo 
tikslus ir būdus, tiek tvarkydamas 
duomenis, įdiegia tinkamas technines bei 
organizacines priemones ir procedūras, kad 
duomenų tvarkymas atitiktų pagal šią 
direktyvą priimtų nuostatų reikalavimus ir 
būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių 
apsauga. Kai duomenų valdytojas atliko 
duomenų apsaugos poveikio vertinimą 
pagal 25a straipsnį, rengiant šias 
priemones ir procedūras atsižvelgiama į 
minėto vertinimo rezultatus.

Or. en

Pakeitimas 486
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Duomenų valdytojas įdiegia 
mechanizmus, kuriais užtikrina, kad 
paprastai būtų tvarkomi tik tie asmens 
duomenys, kurie būtini duomenų tvarkymo 
tikslams pasiekti.

2. Duomenų valdytojas įdiegia 
mechanizmus, kuriais užtikrina, kad 
paprastai būtų tvarkomi tik tie asmens 
duomenys, kurie būtini kiekvienam 
konkrečiam duomenų tvarkymo tikslui 
pasiekti.

Or. en
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Pakeitimas 487
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Duomenų valdytojas įdiegia 
mechanizmus, kuriais užtikrina, kad 
paprastai būtų tvarkomi tik tie asmens 
duomenys, kurie būtini duomenų tvarkymo 
tikslams pasiekti.

2. Duomenų valdytojas įdiegia 
mechanizmus, kuriais užtikrina, kad 
paprastai būtų tvarkomi tik tie asmens 
duomenys, kurie būtini duomenų tvarkymo 
tikslams pasiekti, ir kad visų pirma nebūtų 
renkama ar saugojama daugiau 
duomenų, nei būtina tiems tikslams 
pasiekti, taip pat kad tie duomenys nebūtų 
renkami ar saugojami ilgiau nei būtina 
tiems tikslams pasiekti. Tai užtikrinama 
atitinkamai naudojant technines ir (arba) 
organizacines priemones. Visų pirma šiais 
mechanizmais užtikrinama, kad paprastai 
su asmens duomenimis negalėtų 
susipažinti neribotas fizinių asmenų 
skaičius.

Or. en

Pakeitimas 488
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Duomenų valdytojas įdiegia 
mechanizmus, kuriais užtikrina, kad 
paprastai būtų tvarkomi tik tie asmens 
duomenys, kurie būtini duomenų tvarkymo 
tikslams pasiekti.

2. Duomenų valdytojas įdiegia 
mechanizmus, kuriais užtikrina, kad 
paprastai būtų tvarkomi tik tie asmens 
duomenys, kurie būtini duomenų tvarkymo 
tikslams pasiekti, ir kad visų pirma nebūtų 
renkama ar saugojama daugiau 
duomenų, nei būtina tiems tikslams 
pasiekti, taip pat kad tie duomenys nebūtų 
renkami ar saugojami ilgiau nei būtina 
tiems tikslams pasiekti. Visų pirma šiais 
mechanizmais užtikrinama, kad paprastai 
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su asmens duomenimis negalėtų 
susipažinti neribotas fizinių asmenų 
skaičius.

Or. en

Pakeitimas 489
Jan Mulder

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Duomenų valdytojas įdiegia 
mechanizmus, kuriais užtikrina, kad 
paprastai būtų tvarkomi tik tie asmens 
duomenys, kurie būtini duomenų tvarkymo 
tikslams pasiekti.

2. Duomenų valdytojas įdiegia 
mechanizmus, kuriais užtikrina, kad 
paprastai būtų tvarkomi tik tie asmens 
duomenys, kurie būtini duomenų tvarkymo 
tikslams pasiekti, ir kad tuomet šie 
duomenys būtų saugomi ne ilgiau nei 
atsakinga tyrimų institucija tai laiko 
būtina. 

Or. en

Pakeitimas 490
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Duomenų valdytojas įdiegia 
mechanizmus, kuriais užtikrina, kad 
nebūtų renkama ar saugojama daugiau 
asmens duomenų, nei būtina tiems 
tikslams pasiekti, taip pat kad tie 
duomenys nebūtų renkami ar saugojami 
ilgiau nei būtina tiems tikslams pasiekti. 
Šiais mechanizmais užtikrinama, kad 
paprastai būtų ribojama galimybė 
susipažinti su asmens duomenimis. 
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Or. en

Pakeitimas 491
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20 straipsnis Išbraukta.
Bendri duomenų valdytojai

Valstybės narės nustato, kad jeigu 
duomenų valdytojas asmens duomenų 
tvarkymo tikslus, sąlygas ir būdus nustato 
kartu su kitais duomenų valdytojais, tokie 
bendri duomenų valdytojai tarpusavio 
susitarimu nustato savo atitinkamą 
atsakomybę už remiantis šia direktyva 
priimtų nuostatų, visų pirma susijusių su 
duomenų subjekto naudojimosi savo 
teisėmis procedūromis ir mechanizmais, 
laikymąsi.

Or. de

Pagrindimas

20 straipsniu sumažinamas duomenų apsaugos standartas, todėl jis išbraukiamas. Ar 
duomenų valdytojai susitaria pasidalyti atsakomybe, turėtų būti paliekama nuspręsti jiems 
patiems. Tačiau išorės įsipareigojimų atveju, siekiant apginti duomenų subjekto interesus, 
reikėtų išlaikyti jų bendrą atsakomybę.

Pakeitimas 492
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato, kad jeigu 
duomenų valdytojas asmens duomenų 
tvarkymo tikslus, sąlygas ir būdus nustato 

Valstybės narės nustato, kad jeigu 
duomenų valdytojas asmens duomenų 
tvarkymo tikslus, sąlygas ir būdus nustato 
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kartu su kitais duomenų valdytojais, tokie 
bendri duomenų valdytojai tarpusavio
susitarimu nustato savo atitinkamą 
atsakomybę už remiantis šia direktyva
priimtų nuostatų, visų pirma susijusių su 
duomenų subjekto naudojimosi savo 
teisėmis procedūromis ir mechanizmais, 
laikymąsi.

kartu su kitais duomenų valdytojais, tokie 
bendri duomenų valdytojai rašytiniu 
susitarimu arba teisės aktu nustato savo 
atitinkamą atsakomybę už remiantis šia 
direktyva priimtų nuostatų, visų pirma 
susijusių su duomenų subjekto naudojimosi 
savo teisėmis procedūromis ir 
mechanizmais, laikymąsi.

Or. en

Pakeitimas 493
Carlos Coelho

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato, kad jeigu 
duomenų valdytojas asmens duomenų 
tvarkymo tikslus, sąlygas ir būdus nustato 
kartu su kitais duomenų valdytojais, tokie 
bendri duomenų valdytojai tarpusavio 
susitarimu nustato savo atitinkamą 
atsakomybę už remiantis šia direktyva 
priimtų nuostatų, visų pirma susijusių su 
duomenų subjekto naudojimosi savo 
teisėmis procedūromis ir mechanizmais, 
laikymąsi.

Valstybės narės nustato, kad jeigu 
duomenų valdytojas asmens duomenų 
tvarkymo tikslus, sąlygas ir būdus nustato 
kartu su kitais duomenų valdytojais, tokie 
bendri duomenų valdytojai privalomu 
rašytiniu tarpusavio susitarimu nustato 
savo atitinkamą atsakomybę už remiantis 
šia direktyva priimtų nuostatų, visų pirma 
susijusių su duomenų subjekto naudojimosi 
savo teisėmis procedūromis ir 
mechanizmais, laikymąsi.

Or. pt

Pakeitimas 494
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato, kad duomenų 
subjektas gali naudotis savo teisėmis visų 
bendrų valdytojų atžvilgiu.
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Or. en

Pakeitimas 495
Carlos Coelho

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visi su duomenų tvarkymu susiję 
duomenų valdytojai turi būti 3 straipsnyje 
apibrėžta kompetentinga institucija.

Or. pt

Pakeitimas 496
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato, kad jeigu 
duomenų tvarkymo operacija atliekama 
duomenų valdytojo pavedimu, duomenų 
valdytojas privalo pasirinkti duomenų 
tvarkytoją, kuris suteikia pakankamą 
garantiją, kad bus įdiegtos tinkamos 
techninės ir organizacinės priemonės ir 
nustatytos procedūros, kad duomenų 
tvarkymas atitiktų pagal šią direktyvą 
priimtų nuostatų reikalavimus ir būtų
užtikrinta duomenų subjekto teisių 
apsauga.

1. Valstybės narės numato, kad jeigu 
duomenų tvarkymo operacija atliekama 
duomenų valdytojo pavedimu, duomenų 
valdytojas privalo pasirinkti duomenų 
tvarkytoją, kuris suteikia pakankamą 
garantiją, kad:

a) bus įdiegtos 27 straipsnio 1 dalyje 
numatytos techninės ir organizacinės 
priemonės;
b) duomenų tvarkymas atitiks pagal šią 
direktyvą priimtų nuostatų reikalavimus ir 
bus užtikrinta duomenų subjekto teisių 
apsauga;
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c) jis laikysis duomenų valdytojo 
nurodymų.

Or. de

Pagrindimas

Šio straipsnio pakeitimas grindžiamas pamatiniu sprendimu 2008/977/TVR; nuo jo nukrypti 
nėra priežasties.

Pakeitimas 497
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato, kad jeigu 
duomenų tvarkymo operacija atliekama 
duomenų valdytojo pavedimu, duomenų 
valdytojas privalo pasirinkti duomenų 
tvarkytoją, kuris suteikia pakankamą 
garantiją, kad bus įdiegtos tinkamos 
techninės ir organizacinės priemonės ir 
nustatytos procedūros, kad duomenų 
tvarkymas atitiktų pagal šią direktyvą 
priimtų nuostatų reikalavimus ir būtų 
užtikrinta duomenų subjekto teisių 
apsauga.

1. Valstybės narės nustato, kad jeigu 
duomenų tvarkymo operacija atliekama 
duomenų valdytojo pavedimu, duomenų 
valdytojas pasirenka duomenų tvarkytoją, 
kuris suteikia pakankamą garantiją, kad 
bus įdiegtos tinkamos techninės ir 
organizacinės priemonės ir nustatytos 
procedūros, kad duomenų tvarkymas 
atitiktų pagal šią direktyvą priimtų nuostatų 
reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų 
subjekto teisių apsauga, visų pirma 
įdiegiant techninio saugumo ir 
organizacines priemones, susijusias su 
planuojamu duomenų tvarkymu, ir 
užtikrinant, kad tų priemonių būtų 
laikomasi.

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu.

Pakeitimas 498
Carlos Coelho
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Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato, kad jeigu 
duomenų tvarkymo operacija atliekama 
duomenų valdytojo pavedimu, duomenų 
valdytojas privalo pasirinkti duomenų 
tvarkytoją, kuris suteikia pakankamą 
garantiją, kad bus įdiegtos tinkamos 
techninės ir organizacinės priemonės ir 
nustatytos procedūros, kad duomenų 
tvarkymas atitiktų pagal šią direktyvą 
priimtų nuostatų reikalavimus ir būtų 
užtikrinta duomenų subjekto teisių 
apsauga.

1. Valstybės narės nustato, kad jeigu 
duomenų tvarkymo operacija atliekama 
duomenų valdytojo pavedimu, duomenų 
valdytojas privalo pasirinkti duomenų 
tvarkytoją, kuris suteikia pakankamą 
garantiją, kad bus įdiegtos tinkamos 
techninės ir organizacinės priemonės ir 
nustatytos procedūros, kad duomenų 
tvarkymas atitiktų pagal šią direktyvą 
priimtų nuostatų reikalavimus ir būtų 
užtikrinta duomenų subjekto teisių 
apsauga. Duomenų valdytojui tenka 
atsakomybė užtikrinti, kad šių sąlygų būtų 
laikomasi.

Or. pt

Pakeitimas 499
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės nustato, kad duomenų 
tvarkytojas duomenis privalo tvarkyti 
vadovaudamasis teisės aktu, kuriuo
nustatomi duomenų tvarkytojo 
įsipareigojimai duomenų valdytojui ir 
kuriuo visų pirma nurodoma, kad 
duomenų tvarkytojas veikia tik pagal 
duomenų valdytojo nurodymus, pirmiausia 
jeigu naudojamų asmens duomenų 
perdavimas draudžiamas.

2. Duomenų tvarkytojas duomenis privalo 
tvarkyti vadovaudamasis teisės aktu arba 
raštiška sutartimi, kuria nurodoma, kad 
duomenų tvarkytojas veikia tik pagal 
duomenų valdytojo nurodymus.

Or. de

Pagrindimas

Šio straipsnio pakeitimas grindžiamas pamatiniu sprendimu 2008/977/TVR; nuo jo nukrypti 
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nėra priežasties.

Pakeitimas 500
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės nustato, kad duomenų 
tvarkytojas duomenis privalo tvarkyti 
vadovaudamasis teisės aktu, kuriuo 
nustatomi duomenų tvarkytojo 
įsipareigojimai duomenų valdytojui ir 
kuriuo visų pirma nurodoma, kad duomenų 
tvarkytojas veikia tik pagal duomenų 
valdytojo nurodymus, pirmiausia jeigu 
naudojamų asmens duomenų perdavimas 
draudžiamas.

2. Valstybės narės nustato, kad duomenų 
tvarkytojas duomenis privalo tvarkyti 
vadovaudamasis teisės aktu, kuriuo 
nustatomi duomenų tvarkytojo 
įsipareigojimai duomenų valdytojui ir 
kuriuo visų pirma nurodoma, kad duomenų 
tvarkytojas:

a) veikia tik pagal duomenų valdytojų
nurodymus;

b) įdarbina tik tuos darbuotojus, kurie 
sutiko įsipareigoti laikytis 
konfidencialumo arba kuriems taikoma 
įstatymu nustatyta konfidencialumo 
pareiga;
c) imasi visų būtinų priemonių pagal 
28 straipsnį;
d) pasitelkia kitą duomenų tvarkytoją tik 
gavęs duomenų valdytojo leidimą, taigi 
tinkamu laiku praneša duomenų 
valdytojui apie ketinimus pasitelkti kitą 
duomenų tvarkytoją, kad duomenų 
valdytojas galėtų pareikšti prieštaravimą;
e) jei įmanoma, atsižvelgdamas į 
duomenų tvarkymo pobūdį, duomenų 
valdytojui pritarus priima būtinus 
techninius ir organizacinius reikalavimus, 
kad būtų įvykdyta duomenų valdytojo 
pareiga atsakyti į prašymus dėl 
pasinaudojimo III skyriuje nustatytomis 
duomenų subjekto teisėmis;
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f) padeda duomenų valdytojui užtikrinti 
28–32 straipsniuose nustatytų pareigų 
laikymąsi;
g) baigęs tvarkyti duomenis, perduoda 
visus rezultatus duomenų valdytojui ir 
kitaip asmens duomenų netvarko;

h) pateikia duomenų valdytojui ir 
priežiūros institucijai visą informaciją, 
reikalingą šiame straipsnyje nustatytų 
pareigų laikymuisi patikrinti;
i) atsižvelgia į pritaikytosios duomenų 
apsaugos ir standartizuotosios duomenų 
apsaugos principus.

Or. en

Pakeitimas 501
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės nustato, kad duomenų 
tvarkytojas duomenis privalo tvarkyti 
vadovaudamasis teisės aktu, kuriuo 
nustatomi duomenų tvarkytojo 
įsipareigojimai duomenų valdytojui ir 
kuriuo visų pirma nurodoma, kad 
duomenų tvarkytojas veikia tik pagal 
duomenų valdytojo nurodymus, pirmiausia 
jeigu naudojamų asmens duomenų
perdavimas draudžiamas.

2. Valstybės narės nustato, kad duomenų 
tvarkytojas duomenis privalo tvarkyti 
vadovaudamasis teisės aktu, kuriuo 
nustatomi duomenų tvarkytojo 
įsipareigojimai duomenų valdytojui. 
Šiuose teisės aktuose visų pirma 
nurodoma, kad duomenų tvarkytojas:

a) veikia tik pagal duomenų valdytojo 
nurodymus;

b) įdarbina tik tuos darbuotojus, kuriems 
taikoma įstatymu nustatyta 
konfidencialumo pareiga;
c) imasi visų būtinų priemonių, siekdamas 
laikytis pagal 27 straipsnį priimtų 
nuostatų;
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d) pasitelkia kitą duomenų tvarkytoją tik 
gavęs išankstinį duomenų valdytojo 
leidimą;
e) jei įmanoma, atsižvelgdamas į 
duomenų tvarkymo pobūdį, duomenų 
valdytojui pritarus parengia būtinus 
techninius ir organizacinius reikalavimus, 
kad būtų įvykdyta duomenų valdytojo 
pareiga atsakyti į prašymus dėl 
pasinaudojimo III skyriuje nustatytomis 
duomenų subjekto teisėmis;
f) padeda duomenų valdytojui užtikrinti 
27–32 straipsniuose nustatytų nuostatų 
laikymąsi;
g) baigęs tvarkyti duomenis, perduoda 
visus rezultatus duomenų valdytojui ir 
kitaip asmens duomenų netvarko;
h) pateikia duomenų valdytojui ir 
priežiūros institucijai visą būtiną 
informaciją šiame straipsnyje nustatytų 
pareigų laikymuisi kontroliuoti;
i) atsižvelgia į pritaikytosios duomenų 
apsaugos ir standartizuotosios duomenų 
apsaugos principus.

Or. en

Pakeitimas 502
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Duomenų valdytojas ir duomenų 
tvarkytojas turi gebėti įrodyti, kad 
laikomasi 2 dalyje nurodytų pareigų.

Or. en
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Pakeitimas 503
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Duomenų valdytojas ir duomenų 
tvarkytojas dokumentais pagrindžia 
duomenų valdytojo nurodymus ir 2 dalyje 
nurodytą duomenų tvarkytojo pareigą.

Or. en

Pakeitimas 504
Carlos Coelho

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu duomenų tvarkytojas tvarko 
asmens duomenis kitaip nei nurodė 
duomenų valdytojas, to duomenų 
tvarkymo atžvilgiu duomenų tvarkytojas 
laikomas duomenų valdytoju ir jam 
taikomos 20 straipsnyje nustatytos 
taisyklės dėl bendrų duomenų valdytojų.

Išbraukta.

Or. pt

Pakeitimas 505
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu duomenų tvarkytojas tvarko 
asmens duomenis kitaip nei nurodė 
duomenų valdytojas, to duomenų 

3. Jeigu duomenų tvarkytojas tvarko 
asmens duomenis negavęs duomenų 
valdytojo įpareigojimo arba kitaip nei 
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tvarkymo atžvilgiu duomenų tvarkytojas 
laikomas duomenų valdytoju ir jam 
taikomos 20 straipsnyje nustatytos 
taisyklės dėl bendrų duomenų valdytojų.

nurodė duomenų valdytojas, ir nesant 
įstatyminės prievolės, duomenų tvarkytojas 
atsako kaip duomenų valdytojas.

Or. de

Pagrindimas

20 straipsnio išbraukimo pasekmė.

Pakeitimas 506
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu duomenų tvarkytojas tvarko 
asmens duomenis kitaip nei nurodė 
duomenų valdytojas, to duomenų 
tvarkymo atžvilgiu duomenų tvarkytojas 
laikomas duomenų valdytoju ir jam 
taikomos 20 straipsnyje nustatytos 
taisyklės dėl bendrų duomenų valdytojų.

3. Jeigu duomenų valdytojas nurodė 
duomenų tvarkytojui savarankiškai 
priimti tam tikrus su asmens duomenimis 
susijusius sprendimus, to duomenų 
tvarkymo atžvilgiu duomenų tvarkytojas 
laikomas duomenų valdytoju ir jam 
taikomos 20 straipsnyje nustatytos 
taisyklės dėl bendrų duomenų valdytojų.

Or. en

Pakeitimas 507
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato, kad duomenų 
tvarkytojas ir bet kuris duomenų valdytojui 
arba duomenų tvarkytojui pavaldus asmuo, 
galintis susipažinti su asmens duomenimis, 
gali juos tvarkyti, tik tais atvejais, kai 
duomenų valdytojas duoda nurodymą juos 

Valstybės narės nustato, kad duomenų 
tvarkytojas ir bet kuris duomenų valdytojui 
arba duomenų tvarkytojui pavaldus asmuo, 
galintis susipažinti su asmens duomenimis, 
gali juos tvarkyti, tik tais atvejais, kai 
duomenų valdytojas duoda nurodymą juos 
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tvarkyti arba tai daryti reikalaujama 
Sąjungos ar valstybės narės teisės aktais.

tvarkyti arba yra įstatyminė prievolė.

Or. de

Pakeitimas 508
Carlos Coelho

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato, kad duomenų 
tvarkytojas ir bet kuris duomenų valdytojui 
arba duomenų tvarkytojui pavaldus asmuo, 
galintis susipažinti su asmens duomenimis,
gali juos tvarkyti, tik tais atvejais, kai 
duomenų valdytojas duoda nurodymą juos 
tvarkyti arba tai daryti reikalaujama 
Sąjungos ar valstybės narės teisės aktais.

Valstybės narės nustato, kad duomenų 
tvarkytojas ir bet kuris duomenų valdytojui 
arba duomenų tvarkytojui pavaldus asmuo, 
galintis susipažinti su asmens duomenimis, 
gali juos tvarkyti tik tais atvejais, kai 
duomenų valdytojas duoda nurodymą juos 
tvarkyti arba tai daryti reikalaujama 
Sąjungos ar valstybės narės teisės aktais, ir 
jis laikosi pareigos saugoti profesinę 
paslaptį.

Or. pt

Pakeitimas 509
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei duomenų tvarkytojas yra lemiamus 
sprendimus dėl duomenų tvarkymo tikslų, 
priemonių ar metodų priimanti šalis ar 
tokia tampa arba jei jis veikia ne tik 
remdamasis nurodymais, tuomet jis 
laikomas bendru duomenų valdytoju 
pagal 20 straipsnį.

Or. en
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Pakeitimas 510
Jan Mulder

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22a straipsnis
Jei duomenų tvarkytojas yra lemiamus 
sprendimus dėl duomenų tvarkymo tikslų, 
priemonių ar metodų priimanti šalis ar 
tokia tampa arba jei jis veikia ne tik 
remdamasis duomenų valdytojo 
nurodymais, tuomet jis laikomas bendru 
duomenų valdytoju pagal 20 straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 511
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

23 straipsnis Išbraukta.
Dokumentai

1. Valstybės narės nustato, kad kiekvienas 
duomenų valdytojas ir duomenų 
tvarkytojas saugo visų duomenų tvarkymo 
sistemų ir procedūrų, už kurias yra 
atsakingas, dokumentus.
2. Dokumentuose nurodoma bent ši 
informacija:
a) duomenų valdytojo arba bet kurio 
bendro duomenų valdytojo ar duomenų 
tvarkytojo vardas ir pavardė 
(pavadinimas) ir duomenys ryšiams;
b) duomenų tvarkymo tikslai;
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c) asmens duomenų gavėjai arba asmens 
duomenų gavėjų kategorijos;
d) duomenų perdavimai į trečiąją šalį 
arba tarptautinei organizacijai, be kita ko, 
nurodant tą trečiąją šalį arba tarptautinę 
organizaciją.
3. Priežiūros institucijos prašymu 
duomenų valdytojas ir duomenų 
tvarkytojas pateikia jai dokumentus.

Or. de

Pakeitimas 512
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato, kad kiekvienas 
duomenų valdytojas ir duomenų 
tvarkytojas saugo visų duomenų tvarkymo 
sistemų ir procedūrų, už kurias yra 
atsakingas, dokumentus.

1. Valstybės narės nustato, kad kiekvienas 
duomenų valdytojas ir duomenų 
tvarkytojas saugo išsamius visų duomenų 
tvarkymo sistemų ir procedūrų, už kurias 
yra atsakingas, dokumentus.

Or. en

Pakeitimas 513
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) duomenų valdytojo arba bet kurio 
bendro duomenų valdytojo ar duomenų 
tvarkytojo vardas ir pavardė (pavadinimas) 
ir duomenys ryšiams;

a) duomenų valdytojo, duomenų apsaugos 
pareigūno ir bet kurio bendro duomenų 
valdytojo ar duomenų tvarkytojo vardas ir 
pavardė (pavadinimas) ir duomenys 
ryšiams;

Or. en
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Pakeitimas 514
Carlos Coelho

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) privalomas rašytinis susitarimas, kai 
yra bendrų duomenų valdytojų; duomenų 
tvarkytojų sąrašas ir duomenų tvarkytojų 
veikla;

Or. pt

Pakeitimas 515
Carlos Coelho

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) duomenų subjektų ar duomenų 
kategorijos arba kategorijų ar tvarkomų 
duomenų kategorijų aprašymas;

Or. pt

Pakeitimas 516
Carlos Coelho

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio 2 dalies b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) vidaus taisyklių dėl duomenų subjektų 
naudojimosi teisėmis pagal 10 straipsnį 
aprašymas;

Or. pt
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Pakeitimas 517
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) duomenų perdavimai į trečiąją šalį arba 
tarptautinei organizacijai, be kita ko, 
nurodant tą trečiąją šalį arba tarptautinę 
organizaciją.

d) duomenų perdavimai į trečiąją šalį arba 
tarptautinei organizacijai, be kita ko, 
nurodant trečiosios šalies prašančiąją 
kompetentingą instituciją arba tarptautinę 
organizaciją ir teisinį pagrindą, pagal kurį 
duomenys perduodami;

Or. en

Pakeitimas 518
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) skirtingų kategorijų duomenų 
ištrynimo terminai;

Or. en

Pakeitimas 519
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) 18 straipsnio 3 dalyje nurodytų 
priemonių aprašymas.

Or. en
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Pakeitimas 520
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

23a straipsnis
Dokumentai

1. Visi persiųsti asmens duomenys turi 
būti registruojami ar dokumentuojami 
duomenų tvarkymo teisėtumo 
patikrinimo, savikontrolės ir duomenų 
vientisumo ir saugumo užtikrinimo 
tikslais.
2. Protokolai arba dokumentai pateikiami 
priežiūros institucijai jai to paprašius. 
Priežiūros institucija šią informaciją 
naudoja tik tikrindama duomenų 
tvarkymo teisėtumą bei norėdama 
užtikrinti duomenų vientisumą ir 
saugumą.

Or. de

Pagrindimas

Remiamasi pamatinio sprendimo 2008/977/TVR 10 straipsniu.

Pakeitimas 521
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 24 straipsnis Išbraukta.
Įrašų saugojimas
1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
saugomi įrašai bent apie šias duomenų 
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tvarkymo operacijas: duomenų rinkimą, 
keitimą, konsultacijas dėl jų, jų
atskleidimą, sujungimą arba ištrynimą. 
Įrašuose apie konsultacijas ir duomenų 
atskleidimą visų pirma nurodomas tokių 
operacijų tikslas, data ir laikas, taip pat, 
kiek tai manoma, apibūdinamas asmuo, 
konsultavęsis dėl asmens duomenų arba 
juos atskleidęs.
2. Įrašai naudojami tik siekiant patikrinti 
duomenų tvarkymo teisėtumą, vykdyti 
savikontrolę ir užtikrinti duomenų 
vientisumą bei saugumą.

Or. de

Pakeitimas 522
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
saugomi įrašai bent apie šias duomenų 
tvarkymo operacijas: duomenų rinkimą, 
keitimą, konsultacijas dėl jų, jų 
atskleidimą, sujungimą arba ištrynimą. 
Įrašuose apie konsultacijas ir duomenų 
atskleidimą visų pirma nurodomas tokių 
operacijų tikslas, data ir laikas, taip pat, 
kiek tai manoma, apibūdinamas asmuo,
konsultavęsis dėl asmens duomenų arba 
juos atskleidęs.

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
saugomi įrašai bent apie šias duomenų 
tvarkymo operacijas: duomenų rinkimą, 
keitimą, konsultacijas dėl jų, jų 
atskleidimą, sujungimą arba ištrynimą. 
Įrašuose apie konsultacijas ir duomenų 
atskleidimą visų pirma nurodomas tokių 
operacijų tikslas, data ir laikas, taip pat, 
kiek tai manoma, apibūdinamas asmuo, 
konsultavęsis dėl asmens duomenų arba 
juos atskleidęs, ir tokių duomenų gavėjų 
tapatybė. 

Or. en

Pakeitimas 523
Carlos Coelho
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Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
saugomi įrašai bent apie šias duomenų 
tvarkymo operacijas: duomenų rinkimą, 
keitimą, konsultacijas dėl jų, jų 
atskleidimą, sujungimą arba ištrynimą. 
Įrašuose apie konsultacijas ir duomenų 
atskleidimą visų pirma nurodomas tokių 
operacijų tikslas, data ir laikas, taip pat, 
kiek tai manoma, apibūdinamas asmuo, 
konsultavęsis dėl asmens duomenų arba 
juos atskleidęs.

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
saugomi įrašai apie visas duomenų 
tvarkymo operacijas, įskaitant visus 
duomenų perdavimus. Įrašuose apie 
konsultacijas ir duomenų atskleidimą visų 
pirma nurodomas tokių operacijų tikslas, 
data ir laikas, taip pat apibūdinamas 
asmuo, konsultavęsis dėl asmens duomenų 
arba juos atskleidęs, ir tokių duomenų 
gavėjo tapatybė.

Or. pt

Pakeitimas 524
Jan Mulder

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
saugomi įrašai bent apie šias duomenų 
tvarkymo operacijas: duomenų rinkimą, 
keitimą, konsultacijas dėl jų, jų 
atskleidimą, sujungimą arba ištrynimą. 
Įrašuose apie konsultacijas ir duomenų 
atskleidimą visų pirma nurodomas tokių 
operacijų tikslas, data ir laikas, taip pat, 
kiek tai manoma, apibūdinamas asmuo, 
konsultavęsis dėl asmens duomenų arba 
juos atskleidęs.

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
saugomi įrašai bent apie šias duomenų 
tvarkymo operacijas: duomenų rinkimą, 
keitimą, konsultacijas dėl jų, jų 
atskleidimą, sujungimą arba ištrynimą. 
Įrašuose apie konsultacijas ir duomenų 
atskleidimą visų pirma nurodomas tokių 
operacijų tikslas, data ir laikas, taip pat
apibūdinamas asmuo, konsultavęsis dėl 
asmens duomenų arba juos atskleidęs.

Or. en

Pakeitimas 525
Cornelia Ernst



PE506.128v02-00 48/130 AM\929834LT.doc

LT

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
saugomi įrašai bent apie šias duomenų 
tvarkymo operacijas: duomenų rinkimą, 
keitimą, konsultacijas dėl jų, jų 
atskleidimą, sujungimą arba ištrynimą. 
Įrašuose apie konsultacijas ir duomenų 
atskleidimą visų pirma nurodomas tokių 
operacijų tikslas, data ir laikas, taip pat, 
kiek tai manoma, apibūdinamas asmuo, 
konsultavęsis dėl asmens duomenų arba 
juos atskleidęs.

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
saugomi įrašai bent apie šias duomenų 
tvarkymo operacijas: duomenų rinkimą, 
keitimą, konsultacijas dėl jų, jų 
atskleidimą, sujungimą arba ištrynimą. 
Įrašuose apie konsultacijas ir duomenų 
atskleidimą visų pirma nurodomas tokių 
operacijų tikslas, data ir laikas, taip pat
apibūdinamas asmuo, konsultavęsis dėl 
asmens duomenų arba juos atskleidęs.

Or. en

Pakeitimas 526
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Priežiūros institucijos prašymu 
duomenų valdytojas ir duomenų 
tvarkytojas jai pateikia įrašus.

Or. en

Pakeitimas 527
Carlos Coelho

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Įrašai naudojami tik siekiant patikrinti 
duomenų tvarkymo teisėtumą, vykdyti 
savikontrolę ir užtikrinti duomenų 

2. Įrašai naudojami tik siekiant patikrinti 
duomenų tvarkymo teisėtumą, vykdyti 
savikontrolę ir užtikrinti duomenų 
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vientisumą bei saugumą. vientisumą bei saugumą, taip pat duomenų 
apsaugos pareigūnui arba duomenų 
apsaugos institucijai siekiant atlikti 
auditą.

Or. pt

Pakeitimas 528
Carlos Coelho

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Įrašai reguliariai analizuojami 
remiantis gerąja saugumo patirtimi, 
siekiant nustatyti visus neteisėto 
naudojimo atvejus.

Or. pt

Pakeitimas 529
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato, kad paprašius 
duomenų valdytojas ir duomenų 
tvarkytojas, atlikdami savo pareigas, 
bendradarbiauja su priežiūros institucija, 
pirmiausia teikdami priežiūros institucijai 
visą informaciją, kuri jai reikalinga 
pareigoms atlikti.

1. Paprašius duomenų valdytojas ir 
duomenų tvarkytojas, atlikdami savo 
pareigas, bendradarbiauja su priežiūros 
institucija pagal šios direktyvos 
VI skyriaus 2 skirsnio nuostatas.

Or. de

Pakeitimas 530
Wim van de Camp
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Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės nustato, kad, pateikus 
įstatymo, kuriame numatomas asmens 
duomenų tvarkymas dėl savo pobūdžio, 
aprėpties arba tikslų kelia rimtą pavojų 
piliečių teisėms ir laisvėms, projektą, 
asmens duomenų apsaugos sumetimais
bus atliekamas siūlomos priemonės 
pasekmių tyrimas.
Tyrimą turi sudaryti bent bendras 
numatomų tvarkymo veiksmų aprašymas, 
rizikos duomenų subjektų teisėms ir 
laisvėms tyrimas, šios rizikos valdymo 
priemonės, garantijos, saugos priemonės 
ir mechanizmai, kurie užtikrintų asmens 
duomenų apsaugą ir įrodytų 
suderinamumą su nuostatomis, 
priimtomis pagal šią direktyvą, 
atsižvelgiant į duomenų subjektų ir kitų 
susijusių asmenų interesus.

Or. nl

Pagrindimas

Su teisėsaugos tarnybų duomenų atliekamu tvarkymu susijęs PPV sunkiai suderinamas su tuo, 
kad policijos ir teismų atliekamas duomenų tvarkymas yra grindžiamas atitinkamais teisės 
aktais. Todėl pagrįsta įtraukti reikalavimą dėl PPV į naująjį teisės aktą.

Pakeitimas 531
Carlos Coelho

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Pareiga bendradarbiauti taip pat 
užtikrinama tais atvejais, kai priežiūros 
institucija turi nagrinėti informacijos 
sistemas ir tai, kaip tvarkomi asmens 
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duomenys; šia pareiga jai užtikrinama 
galimybė patekti į duomenų valdytojo ar 
duomenų tvarkytojo patalpas.

Or. pt

Pakeitimas 532
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Priežiūros institucijai naudojantis savo 
įgaliojimais pagal 46 straipsnio a ir b 
punktus, duomenų valdytojas ir duomenų 
tvarkytojas atsako priežiūros institucijai 
per jos nurodytą pagrįstą laikotarpį. 
Atsakyme į priežiūros institucijos pastabas 
pateikiamas priemonių, kurių imtasi, 
aprašymas ir pasiekti rezultatai.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 533
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Priežiūros institucijai naudojantis savo 
įgaliojimais pagal 46 straipsnio a ir b 
punktus, duomenų valdytojas ir duomenų 
tvarkytojas atsako priežiūros institucijai 
per jos nurodytą pagrįstą laikotarpį. 
Atsakyme į priežiūros institucijos pastabas 
pateikiamas priemonių, kurių imtasi, 
aprašymas ir pasiekti rezultatai.

2. Priežiūros institucijai naudojantis savo 
įgaliojimais pagal 46 straipsnio a ir 
b punktus, duomenų valdytojas ir duomenų 
tvarkytojas atsako priežiūros institucijai 
per nurodytą pagrįstą laikotarpį, kurį 
priežiūros institucija konkrečiai nurodys. 
Atsakyme į priežiūros institucijos pastabas 
pateikiamas priemonių, kurių imtasi, 
aprašymas ir pasiekti rezultatai.

Or. en
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Pakeitimas 534
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

25a straipsnis
Duomenų apsaugos poveikio vertinimas

1. Valstybės narės nustato, kad duomenų 
valdytojas ar duomenų valdytojo 
pavedimu veikiantis duomenų tvarkytojas 
arba dėl naujos sistemos sprendimus 
priimantis subjektas, prieš kurdami 
naujas asmens duomenų tvarkymo 
sistemas, atlieka numatytų duomenų 
tvarkymo sistemų ir procedūrų poveikio 
asmens duomenų apsaugai vertinimą.
2. Vertinime sistemingai aprašomos bent 
toliau nurodytos priemonės:
a) numatytų duomenų tvarkymo 
operacijos, jų reikalingumas ir 
proporcingumas, palyginti su tikslu,
b) rizikos duomenų subjektų teisėms ir 
laisvėms vertinimas,
c) numatytos priemonės tai rizikai 
pašalinti ir tvarkomų asmens duomenų 
kiekiui kuo labiau sumažinti,
d) apsaugos priemonės, saugumo 
priemonės ir mechanizmai, kuriais 
užtikrinama asmens duomenų apsauga ir 
įrodoma, kad laikomasi šio reglamento, 
atsižvelgiant į duomenų subjektų ir kitų 
atitinkamų asmenų teises ir teisėtus 
interesus.
3. Duomenų valdytojas siekia išsiaiškinti, 
kokia duomenų subjektų ar jų atstovų 
nuomonė apie numatytą duomenų 
tvarkymą.
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4. Visuomenei sudaromos sąlygos 
nesudėtingai susipažinti su vertinimu.

5. Komisija įgaliojama, paprašiusi 
Europos duomenų apsaugos valdybos 
pateikti nuomonę, pagal 56 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais
nustatyti išsamesnius 2 dalyje nurodyto 
vertinimo reikalavimus, įskaitant 
išplėtimo, patikrinimo ir audito sąlygas ir 
procedūras.

Or. en

Pagrindimas

Asmens duomenys šioje opioje srityje turėtų būti tvarkomi tik atlikus duomenų apsaugos 
poveikio vertinimą. Siekiant užtikrinti nuoseklumą, nuostatos grindžiamos pranešimo projektu 
dėl Duomenų apsaugos reglamento.

Pakeitimas 535
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

25a straipsnis
Duomenų apsaugos poveikio vertinimas

1. Valstybės narės nustato, kad jei 
atliekant duomenų tvarkymo operacijas 
dėl jų pobūdžio, aprėpties arba tikslų gali 
kilti konkreti rizika duomenų subjektų 
teisėms ir laisvėms, duomenų valdytojas 
arba duomenų tvarkytojas prieš 
tvarkydami asmens duomenis atlieka 
numatytų duomenų tvarkymo sistemų ir 
procedūrų poveikio asmens duomenų 
apsaugai vertinimą.
2. 1 dalyje nurodyta konkreti rizika gali 
kilti visų pirma atliekant šias duomenų 
tvarkymo operacijas:
a) tvarkant asmens duomenis didelės 
apimties susistemintuose rinkiniuose 
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nusikalstamų veikų prevencijos, 
nustatymo, tyrimo, ar traukimo 
baudžiamojon atsakomybėn už jas ir 
baudžiamųjų sankcijų vykdymo tikslais;
b) tvarkant ypatingų kategorijų asmens 
duomenis, kaip tai apibrėžta 8 straipsnyje, 
su vaikais susijusius asmens duomenis, 
vietos nustatymo duomenis ir 
biometrinius duomenis nusikalstamų 
veikų prevencijos, nustatymo, tyrimo ar 
traukimo baudžiamojon atsakomybėn už 
jas ir baudžiamųjų sankcijų vykdymo 
tikslais;
c) vertinant su fiziniu asmeniu susijusius 
asmeninius aspektus arba siekiant 
išnagrinėti arba visų pirma numatyti 
fizinio asmens elgesį, kai tokios operacijos 
grindžiamos automatizuotu duomenų 
tvarkymu ir kai dėl jų gali būti taikomos 
priemonės, dėl kurių fizinis asmuo patiria 
teisinių pasekmių arba kurios jam daro 
didelį poveikį;
d) stebint viešas vietas, ypač naudojant 
optinius elektroninius prietaisus 
(stebėjimas vaizdo kameromis); arba
e) atliekant kitas duomenų tvarkymo 
operacijas, dėl kurių būtina konsultuotis 
su priežiūros institucija pagal 
26 straipsnio 1 dalies nuostatas.
3. Vertinime pateikiamas sisteminis ir 
išsamus numatytų duomenų tvarkymo 
operacijų aprašymas, rizikos duomenų 
subjektų teisėms ir laisvėms vertinimas, 
numatytos priemonės tai rizikai pašalinti, 
apsaugos priemonės, saugumo priemonės 
ir mechanizmai, kuriais užtikrinama 
asmens duomenų apsauga ir įrodoma, 
kad laikomasi pagal šią direktyvą priimtų 
nuostatų, atsižvelgiant į duomenų 
subjektų ir kitų atitinkamų asmenų 
pagrindines teises ir teisėtus interesus.
4. Valstybės narės numato, kad duomenų 
valdytojas konsultuojasi su visais 
susijusiais suinteresuotaisiais subjektais, 
įskaitant duomenų subjektų atstovus, dėl 
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numatyto duomenų tvarkymo.
5. Visuomenei sudaromos sąlygos 
nesudėtingai susipažinti su vertinimu.
6. Komisija įgaliojama, paprašiusi 
Europos duomenų apsaugos valdybos 
pateikti nuomonę, pagal 56 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 1 ir 2 dalyse 
nurodytų duomenų tvarkymo operacijų, 
kurias atliekant gali kilti konkreti rizika, 
kriterijus ir sąlygas, taip pat 3 dalyje 
nurodyto vertinimo reikalavimus, 
įskaitant išplėtimo, patikrinimo ir audito 
sąlygas.

Or. en

Pakeitimas 536
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

25a straipsnis
Duomenų apsaugos poveikio vertinimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad jei 
duomenų tvarkymo operacijos dėl savo 
pobūdžio, apimties ar tikslo gali kelti 
konkrečią grėsmę duomenų subjektų 
teisėms ir laisvėms, duomenų valdytojas 
ar jo pavedimu veikiantis duomenų 
tvarkytojas, prieš pradėdami naujas 
duomenų tvarkymo operacijas arba kuo 
anksčiau, jei duomenų tvarkymo 
operacijos vykdomos, atlieka numatomų 
arba esamų duomenų tvarkymo operacijų 
vertinimą, susijusį su asmens duomenų 
apsauga.
2. 1 dalyje nurodyta konkreti rizika gali 
kilti visų pirma atliekant šias duomenų 
tvarkymo operacijas:
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a) tvarkant asmens duomenis didelės 
apimties susistemintuose rinkiniuose 
nusikalstamų veikų prevencijos, 
nustatymo, tyrimo, ar traukimo 
baudžiamojon atsakomybėn už jas ir 
baudžiamųjų sankcijų vykdymo tikslais;
b) tvarkant ypatingų kategorijų asmens 
duomenis, kaip tai apibrėžta 8 straipsnyje, 
su vaikais susijusius asmens duomenis ir 
biometrinius duomenis nusikalstamų 
veikų prevencijos, tyrimo, nustatymo ar 
traukimo baudžiamojon atsakomybėn už 
jas ir baudžiamųjų sankcijų vykdymo 
tikslais;
c) vertinant su fiziniu asmeniu susijusius 
asmeninius aspektus arba siekiant 
išnagrinėti arba visų pirma numatyti 
fizinio asmens elgesį, kai tokios operacijos 
grindžiamos automatizuotu duomenų 
tvarkymu ir kai dėl jų gali būti taikomos 
priemonės, dėl kurių fizinis asmuo patiria 
teisinių pasekmių arba kurios jam daro 
didelį poveikį;
d) stebint viešas vietas, ypač naudojant 
optinius elektroninius prietaisus 
(stebėjimas vaizdo kameromis); arba
e) atliekant kitas duomenų tvarkymo 
operacijas, dėl kurių būtina konsultuotis 
su priežiūros institucija pagal 
26 straipsnio 1 dalies nuostatas.
3. Vertinime pateikiamas bent bendras 
numatytų duomenų tvarkymo operacijų 
aprašymas, rizikos duomenų subjektų 
teisėms ir laisvėms vertinimas, numatytos 
priemonės tai rizikai pašalinti, apsaugos 
priemonės, saugumo priemonės ir 
mechanizmai, kuriais užtikrinama asmens 
duomenų apsauga ir įrodoma, kad 
laikomasi pagal šią direktyvą priimtų 
nuostatų, atsižvelgiant į duomenų 
subjektų ir kitų atitinkamų asmenų teises 
ir teisėtus interesus.
4. Valstybės narės nustato, kad duomenų 
valdytojas konsultuojasi su visuomene dėl 
numatyto duomenų tvarkymo, 



AM\929834LT.doc 57/130 PE506.128v02-00

LT

nepažeisdamas viešųjų interesų apsaugos 
arba duomenų tvarkymo operacijų 
saugumo reikalavimų.
5. Nepažeidžiant viešųjų interesų 
apsaugos arba duomenų tvarkymo 
operacijų saugumo reikalavimų, 
visuomenei sudaromos sąlygos 
nesudėtingai susipažinti su vertinimu.
6. Komisija įgaliojama, konsultuodamasi 
su Europos duomenų apsaugos valdyba, 
pagal 56 straipsnį priimti deleguotuosius 
aktus ir jais nustatyti išsamesnius 1 ir 
2 dalyse nurodytų duomenų tvarkymo 
operacijų, kurias atliekant gali kilti 
konkreti rizika, kriterijus ir sąlygas, taip 
pat 3 dalyje nurodyto vertinimo 
reikalavimus, įskaitant išplėtimo, 
patikrinimo ir audito sąlygas.

Or. en

Pakeitimas 537
Carlos Coelho

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad duomenų 
valdytojas arba duomenų tvarkytojas iš 
anksto konsultuojasi su priežiūros 
institucija, prieš tvarkydamas asmens 
duomenis, kurie bus įtraukti į naują 
susistemintą rinkinį, sudaromą, jeigu:

1. Valstybės narės užtikrina, kad duomenų 
valdytojas iš anksto konsultuojasi su 
priežiūros institucija, prieš tvarkydamas 
asmens duomenis, kurie bus įtraukti į naują 
susistemintą rinkinį, sudaromą, jeigu:

Or. pt

Pakeitimas 538
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad duomenų 
valdytojas arba duomenų tvarkytojas iš 
anksto konsultuojasi su priežiūros 
institucija, prieš tvarkydamas asmens 
duomenis, kurie bus įtraukti į naują 
susistemintą rinkinį, sudaromą, jeigu:

1. Valstybės narės užtikrina, kad duomenų 
valdytojas arba duomenų tvarkytojas iš 
anksto konsultuojasi su priežiūros 
institucija, prieš tvarkydamas asmens 
duomenis, kurie bus įtraukti į naujo tipo
susistemintą rinkinį.

Or. en

Pakeitimas 539
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) turi būti tvarkomi 8 straipsnyje 
nurodytų ypatingų kategorijų duomenys;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 540
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) dėl duomenų tvarkymo pobūdžio, 
pirmiausia dėl naujų technologijų ar 
mechanizmų naudojimo ar naujų 
procedūrų taikymo, kyla konkreti grėsmė 
duomenų subjektų pagrindinėms teisėms 
ir laisvėms, visų pirma asmens duomenų 
apsaugai.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 541
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali nurodyti, kad 
priežiūros institucija turi parengti
duomenų tvarkymo operacijų, dėl kurių 
reikia iš anksto konsultuotis pagal 1 dalį, 
sąrašą.

2. Valstybės narės gali nurodyti, kad 
priežiūros institucija parengia duomenų 
tvarkymo operacijų, dėl kurių reikia iš 
anksto konsultuotis pagal 1 dalies 
b punktą, sąrašą. Priežiūros institucija šį 
sąrašą pateikia viešai ir perduoda 
Europos duomenų apsaugos valdybai. 
Europos duomenų apsaugos valdyba 
stengiasi suderinti šiuos sąrašus.

Or. en

Pakeitimas 542
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės užtikrina, kad 
duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas pateiktų priežiūros institucijai 
25a straipsnyje nurodytą duomenų 
apsaugos poveikio vertinimą ir priežiūros 
institucijos prašymu bet kokią kitą 
informaciją, kuria remdamasi priežiūros 
institucija galėtų įvertinti, ar duomenų 
tvarkymas atitinka šią direktyvą ir visų 
pirma riziką duomenų subjekto asmens 
duomenų apsaugai ir susijusias apsaugos 
priemones.

Or. en
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Pakeitimas 543
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Valstybės narės, rengdamos teisėkūros 
priemonę, kurią turi priimti nacionalinis 
parlamentas, arba tokia teisėkūros 
priemone grindžiamą priemonę, kuria 
nustatomas duomenų tvarkymo pobūdis, 
konsultuojasi su priežiūros institucija ir 
taip užtikrina, kad numatytas duomenų 
tvarkymas atitiktų šios direktyvos 
nuostatas ir kad visų pirma būtų 
sumažinta duomenų subjektams kylanti 
rizika.

Or. en

Pakeitimas 544
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali nurodyti, kad 
priežiūros institucija turi parengti duomenų 
tvarkymo operacijų, dėl kurių reikia iš 
anksto konsultuotis pagal 1 dalį, sąrašą.

2. Valstybės narės nustato, kad priežiūros 
institucija turi parengti duomenų tvarkymo 
operacijų, dėl kurių reikia iš anksto 
konsultuotis pagal 1 dalį, sąrašą.

Or. en

Pakeitimas 545
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybės narės nustato, kad duomenų 
valdytojas imasi techninių ir 
organizacinių priemonių, siekdamas 
išvengti:

a) neplanuoto arba neleistino duomenų 
sunaikinimo;
b) neplanuoto praradimo;
c) neplanuoto pakeitimo;
d) neleistino perdavimo arba neleistinos 
prieigos, ypač kai duomenis tvarkant jie 
perduodami tinklu arba suteikiant 
savaiminę tiesioginę prieigą, bei
e) bet kokio pavidalo neleistino asmens 
duomenų tvarkymo.
Priemonėmis, atsižvelgiant į naujausias 
technines galimybes ir įdiegimo sąnaudas, 
reikia užtikrinti duomenų tvarkymo riziką 
ir saugotinų asmens duomenų pobūdį 
atitinkantį saugumo lygį.

Or. de

Pagrindimas

Šio straipsnio pakeitimas perimtas iš pamatinio sprendimo 22 straipsnio 1 dalies.

Pakeitimas 546
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato, kad duomenų 
valdytojas ir duomenų tvarkytojas, 
atsižvelgdami į naujausias technines 

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

galimybes ir įdiegimo sąnaudas, įdiegia 
tinkamas technines ir organizacines 
priemones ir procedūras, kad užtikrintų 
duomenų tvarkymo riziką ir saugotinų 
asmens duomenų pobūdį atitinkantį 
saugumo lygį.

Or. en

Pakeitimas 547
Jan Mulder

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 548
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato, kad duomenų 
valdytojas ir duomenų tvarkytojas, 
atsižvelgdami į naujausias technines 
galimybes ir įdiegimo sąnaudas, įdiegia 
tinkamas technines ir organizacines 
priemones, kad užtikrintų duomenų 
tvarkymo riziką ir saugotinų asmens 

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



AM\929834LT.doc 63/130 PE506.128v02-00

LT

duomenų pobūdį atitinkantį saugumo lygį. saugumo lygį.

Or. en

Pakeitimas 549
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Automatizuoto duomenų tvarkymo 
srityje kiekviena valstybė narė nustato, kad 
duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas, atlikęs rizikos vertinimą, 
įgyvendina priemones, kuriomis siekiama:

2. Automatizuoto duomenų tvarkymo 
srityje kiekviena valstybė narė nustato 
priemones, tinkamas:

Or. de

Pakeitimas 550
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 2 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) užtikrinti, kad sistemos funkcijos veiktų, 
kad apie pastebėtas funkcionavimo klaidas 
būtų pranešta (patikimumas) ir kad dėl 
blogo sistemos veikimo saugomi 
duomenys nebūtų sugadinti (vientisumas).

j) užtikrinti, kad sistemos funkcijos veiktų, 
kad apie pastebėtas funkcionavimo klaidas 
būtų pranešta (patikimumas) ir kad dėl 
blogo sistemos veikimo saugomi 
duomenys nebūtų neteisingai pakeisti
(vientisumas).

Or. de

Pakeitimas 551
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 2 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės nustato, kad duomenų 
tvarkytojai gali būti paskirti tik tuo atveju, 
jeigu jie užtikrina 1 dalyje numatytą 
reikiamą techninių bei organizacinių 
priemonių įgyvendinimą ir laikosi 
21 straipsnio 2 dalies a punkte nustatytų 
nurodymų bei gali tai įrodyti. 
Kompetentinga institucija stebi duomenų 
tvarkytojo veiklą šiose srityse.

Or. en

Pakeitimas 552
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Prireikus Komisija gali priimti 
įgyvendinimo aktus, kuriais išsamiau 
apibūdinami 1 ir 2 dalyse nurodyti įvairiais 
atvejais taikytini reikalavimai, visų pirma 
šifravimo standartai. Tie įgyvendinimo 
aktai priimami pagal 57 straipsnio 
2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

3. Prireikus valstybės narės gali priimti
nuostatas, kuriomis išsamiau apibūdinami 
1 ir 2 dalyse nurodyti įvairiais atvejais 
taikytini reikalavimai, visų pirma šifravimo 
standartai.

Or. de

Pakeitimas 553
Jan Mulder

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės nustato, kad duomenų 
valdytojas dokumentuoja visus asmens 
duomenų saugumo pažeidimus, įskaitant 

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

pažeidimo faktus, jo poveikį ir 
taisomuosius veiksmus, kurių ėmėsi. 
Remdamasi šiais dokumentais priežiūros 
institucija turi galėti patikrinti, ar laikomasi 
šio straipsnio. Dokumentuose pateikiama 
tik tam tikslui pasiekti būtina informacija. 
Priežiūros institucija veda viešą 
pažeidimų, apie kuriuos buvo pranešta, 
registrą.

Or. en

Pakeitimas 554
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 555
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įgaliojama pagal 56 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 1 ir 2 dalyse 
nurodyto duomenų saugumo pažeidimo 
nustatymo, taip pat konkrečių aplinkybių, 
kuriomis duomenų valdytojas ir duomenų 
tvarkytojas turi pranešti apie asmens 
duomenų pažeidimą, kriterijus ir 
reikalavimus.

Išbraukta.
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Or. de

Pagrindimas

Duomenų apsaugos pažeidimo konstatavimo kriterijai ir reikalavimai jau yra pakankamai 
apibrėžti 1 dalyje. Siūlomas teisėkūros įgaliojimų perdavimas darytų poveikį esminėms 
nuostatoms, kurių negalima perduoti, ir tai būtina konkrečiai apibrėžti pagrindiniame akte. 
Atitinkamą pakeitimą siūloma padaryti ir bendrajame duomenų apsaugos reglamente.

Pakeitimas 556
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įgaliojama pagal 56 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 1 ir 2 dalyse 
nurodyto duomenų saugumo pažeidimo 
nustatymo, taip pat konkrečių aplinkybių, 
kuriomis duomenų valdytojas ir duomenų 
tvarkytojas turi pranešti apie asmens 
duomenų pažeidimą, kriterijus ir 
reikalavimus.

5. Komisija įgaliojama, paprašiusi 
Europos duomenų apsaugos valdybos 
pateikti nuomonę, pagal 56 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 1 ir 2 dalyse 
nurodyto duomenų saugumo pažeidimo 
nustatymo, taip pat konkrečių aplinkybių, 
kuriomis duomenų valdytojas ir duomenų 
tvarkytojas turi pranešti apie asmens 
duomenų pažeidimą, kriterijus ir 
reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 557
Jan Mulder

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įgaliojama pagal 56 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 1 ir 2 dalyse 
nurodyto duomenų saugumo pažeidimo 
nustatymo, taip pat konkrečių aplinkybių, 
kuriomis duomenų valdytojas ir duomenų 

5. Komisija įgaliojama, pasikonsultavusi 
su Europos duomenų apsaugos valdyba,
pagal 56 straipsnį priimti deleguotuosius 
aktus ir jais nustatyti išsamesnius 1 ir 
2 dalyse nurodyto duomenų saugumo 
pažeidimo nustatymo, taip pat konkrečių 
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tvarkytojas turi pranešti apie asmens 
duomenų pažeidimą, kriterijus ir 
reikalavimus.

aplinkybių, kuriomis duomenų valdytojas 
ir duomenų tvarkytojas turi pranešti apie 
asmens duomenų pažeidimą, kriterijus ir 
reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 558
Jan Mulder

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija priežiūros institucijai gali 
nustatyti standartinę tokio pranešimo 
formą, pranešimo procedūras ir 4 dalyje 
nurodytų dokumentų formas ir variantus, 
įskaitant juose pateiktos informacijos 
ištrynimo terminus. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 57 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros.

6. Pasikonsultavusi su Europos duomenų 
apsaugos institucija, Komisija priežiūros 
institucijai gali nustatyti standartinę tokio 
pranešimo formą, pranešimo procedūras ir 
4 dalyje nurodytų dokumentų formas ir 
variantus, įskaitant juose pateiktos 
informacijos ištrynimo terminus. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
57 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.

Or. en

Pakeitimas 559
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

28a straipsnis
Išankstinės konsultacijos

Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
konsultuojamasi su kompetentingomis 
nacionalinėmis priežiūros institucijomis 
prieš tvarkant asmens duomenis, kurie 
bus įtraukti į naują rinkmenų sistemą, 
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kuri bus sukurta, jeigu:
a) turi būti tvarkomi 8 straipsnyje 
numatyti ypatingų kategorijų duomenys; 
arba
b) duomenų tvarkymo būdas, visų pirma 
kai naudojantis naujomis 
technologijomis, mechanizmais ar 
procedūromis, kelia kitokio pobūdžio 
specifinį pavojų duomenų subjekto 
pagrindinėms teisėms ir laisvėms, visų 
pirma privatumui.

Or. de

Pagrindimas

Perimamas pamatinio sprendimo 2008/977/TVR 23 straipsnio tekstas.

Pakeitimas 560
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

28a straipsnis
Priežiūros institucija veda viešą 
pažeidimų, apie kuriuos buvo pranešta, 
rūšių, apimties ir skaičių registrą.

Or. en

Pakeitimas 561
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

29 straipsnis Išbraukta.
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Pranešimas apie asmens duomenų 
saugumo pažeidimą duomenų subjektui

1. Valstybės narės nustato, kad kai 
asmens duomenų saugumo pažeidimas 
gali turėti neigiamą poveikį asmens 
duomenų apsaugai ar duomenų subjekto 
privatumui, duomenų valdytojas, pateikęs 
28 straipsnyje nurodytą pranešimą, 
nepagrįstai nedelsdamas apie pažeidimą 
praneša duomenų subjektui.
2. 1 dalyje nurodytame pranešime 
duomenų subjektui aprašomas asmens 
duomenų saugumo pažeidimo pobūdis ir 
pateikiama bent 28 straipsnio 3 dalies b ir 
c punktuose nurodyta informacija ir 
rekomendacijos.
3. Duomenų subjektui apie asmens 
duomenų saugumo pažeidimą pranešti 
nebūtina, jeigu duomenų valdytojas 
priežiūros institucijai patikimai įrodo, kad 
įdiegė tinkamas technologines apsaugos 
priemones ir kad tos priemonės taikytos 
su asmens duomenų saugumo pažeidimu 
susijusiems duomenims. Tokiomis 
technologinės apsaugos priemonėmis 
užtikrinama, kad asmeniui, neturinčiam 
leidimo su duomenimis susipažinti, jie 
būtų nesuprantami.
4. Pranešimas duomenų subjektui gali 
būti atidėtas, apribotas arba nepateiktas, 
remiantis 11 straipsnio 4 dalimi.

Or. de

Pakeitimas 562
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytame pranešime 
duomenų subjektui aprašomas asmens 

2. 1 dalyje nurodytame pranešime 
duomenų subjektui aprašomas asmens 
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duomenų saugumo pažeidimo pobūdis ir 
pateikiama bent 28 straipsnio 3 dalies b ir 
c punktuose nurodyta informacija ir 
rekomendacijos.

duomenų saugumo pažeidimo pobūdis ir 
pateikiama bent 28 straipsnio 3 dalies a ir 
e punktuose nurodyta informacija ir 
rekomendacijos.

Or. en

Pakeitimas 563
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Nepažeisdama duomenų valdytojo 
pareigos pranešti apie asmens duomenų 
saugumo pažeidimą duomenų subjektui, 
priežiūros institucija, išnagrinėjusi galimą 
neigiamą pažeidimo poveikį, gali 
reikalauti, kad duomenų valdytojas 
praneštų apie asmens duomenų saugumo 
pažeidimą su juo susijusiam duomenų 
subjektui, jeigu jis to dar nepadarė.

Or. en

Pakeitimas 564
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Pranešimas duomenų subjektui gali būti 
atidėtas, apribotas arba nepateiktas,
remiantis 11 straipsnio 4 dalimi.

4. Pranešimas duomenų subjektui gali būti 
atidėtas arba apribotas, remiantis 
11 straipsnio 4 dalimi.

Or. en
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Pakeitimas 565
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Pranešimas duomenų subjektui gali būti 
atidėtas, apribotas arba nepateiktas,
remiantis 11 straipsnio 4 dalimi.

4. Pranešimas duomenų subjektui gali būti 
atidėtas arba apribotas, remiantis 
11 straipsnio 4 dalimi.

Or. en

Pagrindimas

Paskesnis pakeitimas, atitinkantis 11 straipsnio 4 dalies pakeitimą.

Pakeitimas 566
Nuno Melo

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Pranešimas duomenų subjektui gali būti 
atidėtas, apribotas arba nepateiktas, 
remiantis 11 straipsnio 4 dalimi.

4. Pranešimas duomenų subjektui gali būti 
atidėtas, apribotas arba nepateiktas, 
remiantis 13 straipsnio 1 dalimi.

Or. pt

Pakeitimas 567
Carlos Coelho

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato, kad duomenų 
valdytojas arba duomenų tvarkytojas
paskiria duomenų apsaugos pareigūną.

1. Valstybės narės nustato, kad duomenų 
valdytojas paskiria duomenų apsaugos 
pareigūną. Ši pareiga išplečiama ir 
taikoma duomenų tvarkytojams, kai jų 
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įsikišimu siekiama pateisinti duomenų 
apsaugos pareigūno paskyrimą.

Or. pt

Pakeitimas 568
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato, kad duomenų 
valdytojas arba duomenų tvarkytojas 
paskiria duomenų apsaugos pareigūną.

1. Valstybės narės nustato, kad duomenų 
valdytojas arba duomenų tvarkytojas 
paskiria bent vieną duomenų apsaugos 
pareigūną.

Or. en

Pakeitimas 569
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Duomenų apsaugos pareigūnui 
negalima sudaryti nepalankių aplinkybių 
jam vykdant savo užduotis. Duomenų 
apsaugos pareigūno negalima atleisti jam 
vykdant savo užduotis bei tais metais, kai 
jos buvo baigtos vykdyti, nebent turima 
faktų, kuriais remdamasis duomenų 
valdytojas turi svarbią priežastį jį atleisti.

Or. de

Pakeitimas 570
Sophia in 't Veld
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Pasiūlymas dėl direktyvos
30 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės nustato, kad duomenų 
valdytojas arba duomenų tvarkytojas 
užtikrina, kad visos kitos tarnybinės 
duomenų apsaugos pareigūno pareigos 
atitiktų jo, kaip duomenų apsaugos 
pareigūno, užduotis ir pareigas ir kad dėl 
jų nekiltų interesų konfliktas.

Or. en

Pakeitimas 571
Carlos Coelho

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Duomenų apsaugos pareigūnas 
skiriamas ne trumpesniam kaip ketverių 
metų laikotarpiui. Duomenų apsaugos 
pareigūno kadencija gali būti 
atnaujinama kitiems ketveriems metams. 
Kadencijos laikotarpiu duomenų 
apsaugos pareigūnas gali būti 
atleidžiamas iš pareigų tik tuo atveju, 
jeigu nebeatitinka jo pareigoms keliamų 
reikalavimų. Duomenų valdytojai ir 
duomenų tvarkytojai, kai yra paskiriami 
arba įvykus kitiems galimiems pokyčiams, 
atsakingi už tai, kad priežiūros institucijai 
praneštų duomenų apsaugos pareigūno 
vardą, pavardę ir kontaktinius duomenis.

Or. pt

Pakeitimas 572
Sophia in 't Veld
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Pasiūlymas dėl direktyvos
30 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Duomenų apsaugos pareigūnas 
skiriamas ne trumpesniam kaip ketverių 
metų laikotarpiui. Duomenų apsaugos 
pareigūno kadencija gali būti 
atnaujinama. Per kadenciją duomenų 
apsaugos pareigūnas iš šių pareigų gali 
būti atleistas tik tuo atveju, jeigu 
nebeatitinka jo funkcijoms ar pareigoms 
keliamų sąlygų, visų pirma užtikrinant 
atitiktį šios direktyvos nuostatoms.

Or. en

Pakeitimas 573
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės numato, kad duomenų 
valdytojas arba duomenų tvarkytojas 
priežiūros institucijai ir visuomenei 
perduoda duomenų apsaugos pareigūno 
vardą, pavardę ir duomenis ryšiams.

Or. en

Pakeitimas 574
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Valstybės narės nustato, kad duomenų 
subjektai turi teisę kreiptis į duomenų 
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apsaugos pareigūną visais klausimais, 
susijusiais su jų duomenų tvarkymu ir 
prašymais, pateiktais naudojantis šiame 
reglamente nustatytomis teisėmis.

Or. en

Pakeitimas 575
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas užtikrina, kad duomenų 
apsaugos pareigūnas savo pareigas ir 
užduotis, nurodytas 32 straipsnyje, atliktų 
veiksmingai ir nepriklausomai ir nepriimtų 
jokių su funkcijų vykdymu susijusių 
nurodymų.

2. Duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas užtikrina, kad duomenų 
apsaugos pareigūnas savo pareigas ir 
užduotis atliktų nepriklausomai ir 
nepriimtų jokių su funkcijų vykdymu 
susijusių nurodymų. Duomenų apsaugos 
pareigūnas tiesiogiai atsiskaito duomenų 
valdytojo arba duomenų tvarkytojo 
vadovybei.

Or. en

Pakeitimas 576
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas padeda duomenų apsaugos 
pareigūnui atlikti jo užduotis ir teikia 
visas 32 straipsnyje nurodytoms 
pareigoms ir užduotims atlikti ir duomenų 
apsaugos pareigūno profesinėms žinioms 
palaikyti būtinas priemones, įskaitant 
darbuotojus, patalpas, įrangą ir kitus 
išteklius.
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Or. en

Pakeitimas 577
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) informuoti duomenų valdytoją arba 
duomenų tvarkytoją apie jų pareigas, 
nustatytas pagal šią direktyvą priimtomis 
nuostatomis, ir dėl tų pareigų duomenų 
valdytojui arba duomenų tvarkytojui 
patarti, taip pat dokumentuoti šią veiklą ir 
gautus atsakymus;

a) informuoti duomenų valdytoją arba 
duomenų tvarkytoją apie jų pareigas, 
nustatytas pagal šią direktyvą priimtomis 
nuostatomis, visų pirma susijusias su 
techninėmis ir organizacinėmis 
priemonėmis bei procedūromis, ir dėl tų 
pareigų duomenų valdytojui arba duomenų 
tvarkytojui patarti, taip pat dokumentuoti 
šią veiklą ir gautus atsakymus;

Or. en

Pakeitimas 578
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 straipsnio pirmos pastraipos h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) stebėti, kaip duomenų valdytojas arba 
duomenų tvarkytojas atlieka duomenų 
apsaugos poveikio vertinimą;

Or. en

Pakeitimas 579
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 a straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

32a straipsnis
VALDYBOS ATSAKOMYBĖ

1. Duomenų valdytojas ir duomenų 
tvarkytojas paskiria už duomenų apsaugą 
atsakingą valdybos narį.
2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytam 
valdybos nariui tenka galutinė 
atsakomybė už tai, kaip laikomasi į 
valstybių narių teisę perkeltų šios 
direktyvos nuostatų.

Or. en

Pakeitimas 580
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

33 straipsnis Išbraukta.
Bendrieji asmens duomenų perdavimo 

principai
Valstybės narės nustato, kad 
kompetentingos institucijos gali perduoti 
asmens duomenis, kurie tvarkomi arba 
kuriuos ketinama tvarkyti po perdavimo į 
trečiąją šalį arba tarptautinei 
organizacijai, įskaitant tolesnį perdavimą 
į kitą trečiąją šalį arba kitai tarptautinei 
organizacijai, tik jeigu:
a) duomenis perduoti būtina 
nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, 
nustatymo ar traukimo baudžiamojon 
atsakomybėn už jas arba baudžiamųjų 
sankcijų vykdymo tikslais; ir
b) duomenų valdytojas ir duomenų 
tvarkytojas įvykdo šiame skyriuje 
nustatytas sąlygas.
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Or. en

Pakeitimas 581
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato, kad šio straipsnio 
1 dalyje nurodytais atvejais duomenis 
toliau perduoti galima tik tuomet, jei 
laikomasi papildomų šioje dalyje 
nustatytų sąlygų:
a) tolimesnis duomenų perdavimas 
būtinas tokiu pačiu konkrečiu tikslu, kaip 
ir pirminis tikslas; ir
b) pirminį duomenų perdavimą atlikusi 
kompetentinga institucija leidžia toliau 
perduoti duomenis.

Or. en

Pagrindimas

Perduoti duomenis turėtų būti leista tik teisėsaugos institucijoms, o ne kitiems gavėjams 
trečiosiose šalyse. Tokį pasiūlymą pateikė Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas 
ir 29 straipsnio darbo grupė, kaip nurodyta 45 konstatuojamoje dalyje. Taip pat reikėtų 
nurodyti, kad tolimesniam duomenų perdavimui turėtų būti taikomos papildomos sąlygos, 
kaip siūlo 29 straipsnio darbo grupė.

Pakeitimas 582
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) duomenis perduoti būtina nusikalstamų 
veikų prevencijos, tyrimo, nustatymo ar 
traukimo baudžiamojon atsakomybėn už 
jas arba baudžiamųjų sankcijų vykdymo 

a) duomenis perduoti būtina rizikos 
prevencijos, nusikalstamų veikų tyrimo, 
nustatymo ar traukimo baudžiamojon 
atsakomybėn už jas arba baudžiamųjų 
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tikslais; sankcijų vykdymo tikslais;

Or. de

Pakeitimas 583
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) duomenis perduoti būtina nusikalstamų 
veikų prevencijos, tyrimo, nustatymo ar 
traukimo baudžiamojon atsakomybėn už
jas arba baudžiamųjų sankcijų vykdymo 
tikslais; ir

a) konkrečiu atveju duomenis perduoti 
būtina nusikalstamų veikų prevencijos, 
tyrimo, nustatymo ar traukimo 
baudžiamojon atsakomybėn už jas arba 
baudžiamųjų sankcijų vykdymo tikslais; ir

Or. en

Pakeitimas 584
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 straipsnio pirmos pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) duomenys perduodami duomenų 
valdytojui trečiojoje šalyje arba 
tarptautinei organizacijai, kuri yra 
valdžios institucija, kompetentinga spręsti 
1 straipsnio 1 dalyje nurodytus klausimus;

Or. en

Pakeitimas 585
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 straipsnio pirmos pastraipos a b punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ab) duomenų valdytojas ir duomenų 
tvarkytojas įvykdo šiame skyriuje 
nustatytas sąlygas, įskaitant tolesnį 
asmens duomenų perdavimą iš trečiosios 
šalies ar tarptautinės organizacijos kitai 
trečiajai šaliai ar kitai tarptautinei 
organizacijai;

Or. en

Pakeitimas 586
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) duomenų valdytojas ir duomenų 
tvarkytojas įvykdo šiame skyriuje 
nustatytas sąlygas.

b) įvykdomos šiame skyriuje nustatytos 
sąlygos.

Or. de

Pakeitimas 587
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) duomenų valdytojas ir duomenų 
tvarkytojas įvykdo šiame skyriuje 
nustatytas sąlygas.

b) duomenų valdytojas ir duomenų 
tvarkytojas laikosi kitų pagal šią direktyvą 
priimtų nuostatų; ir

Or. en
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Pakeitimas 588
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 straipsnio pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) nepakenkta asmens duomenų 
apsaugos lygiui, kuris užtikrinamas šia 
direktyva.

Or. en

Pakeitimas 589
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

33a straipsnis
Duomenų perdavimas gavėjams, kuriems 
netaikomos šią direktyvą įgyvendinančios 

nuostatos
Valstybės narės nustato, kad 
kompetentingos institucijos asmens 
duomenis gavėjams, kuriems netaikomos 
šią direktyvą įgyvendinančios nuostatos, 
gali perduoti tik tuomet, jei toks duomenų 
perdavimas:
a) numatytas nacionalinės teisės aktuose. 
Šie teisės aktai turi atitikti Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijos ir 
Europos žmogaus teisių ir pagrindinių 
laisvių apsaugos konvencijos nuostatas, 
taip pat Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismo ir Europos žmogaus teisių teismo 
praktiką; arba
b) yra būtinas siekiant apsaugoti esminius 
duomenų subjekto ar kito fizinio asmens 
interesus; arba
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c) vykdomas gavus duomenų subjekto 
prašymą.

Or. en

Pakeitimas 590
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

33a straipsnis
Duomenų perdavimas gavėjams, kuriems 
netaikomos šią direktyvą įgyvendinančios 

nuostatos
Valstybės narės nustato, kad 
kompetentingos institucijos asmens 
duomenis gavėjams, kuriems netaikomos 
šią direktyvą įgyvendinančios nuostatos, 
gali perduoti tik tuomet, jei toks duomenų 
perdavimas:
a) numatytas nacionalinės teisės aktuose. 
Šie teisės aktai turi atitikti Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijos ir 
Europos žmogaus teisių ir pagrindinių 
laisvių apsaugos konvencijos nuostatas, 
taip pat Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismo ir Europos žmogaus teisių teismo 
praktiką; arba
b) yra būtinas siekiant apsaugoti esminius 
duomenų subjekto ar kito asmens 
interesus; arba
c) vykdomas gavus duomenų subjekto 
prašymą.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme nepateikiama konkrečių garantijų, taikomų asmens duomenis 
perduodant privatiems subjektams arba ne teisėsaugos valdžios institucijoms. Vis dėlto, 
remiantis Europos Tarybos rekomendacijos Nr. R (87)15 5 principu, tokį duomenų perdavimą 
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turėtų būti leidžiama atlikti tik konkrečiomis ir griežtomis sąlygomis. Šiame siūlomame 
naujame straipsnyje priduriamos konkrečios nuostatos dėl šių duomenų perdavimų, remiantis 
pirmiau minėta Europos Tarybos rekomendacija.

Pakeitimas 591
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

33b straipsnis
Bendrieji asmens duomenų perdavimo 

principai
1. Valstybės narės nustato, kad 
kompetentingos institucijos gali perduoti 
asmens duomenis, kurie tvarkomi arba 
kuriuos ketinama tvarkyti po perdavimo 
kompetentingai valdžios institucijai 
trečiojoje šalyje arba tarptautinei 
organizacijai, įskaitant tolesnį perdavimą 
kitai kompetentingai valdžios institucijai 
trečiojoje šalyje arba kitai tarptautinei 
organizacijai, tik jeigu:
a) konkrečiu atveju duomenis perduoti 
būtina nusikalstamų veikų prevencijos, 
tyrimo, nustatymo ar traukimo 
baudžiamojon atsakomybėn už jas arba 
baudžiamųjų sankcijų vykdymo tikslais;
b) duomenys perduodami duomenų 
valdytojui trečiojoje šalyje arba 
tarptautinei organizacijai, kuri yra 
valdžios institucija, kompetentinga spręsti 
1 straipsnio 1 dalyje nurodytus klausimus;
c) duomenų valdytojas ir duomenų 
tvarkytojas įvykdo 34–37 straipsniuose 
nustatytas sąlygas, įskaitant tolesnį 
asmens duomenų perdavimą iš trečiosios 
šalies ar tarptautinės organizacijos kitai 
trečiajai šaliai ar kitai tarptautinei 
organizacijai;
d) duomenų valdytojas ir duomenų 
tvarkytojas laikosi kitų pagal šią direktyvą 
priimtų nuostatų; ir
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e) nepakenkta fizinių asmenų duomenų 
apsaugos lygiui, kuris Sąjungoje 
užtikrinamas šia direktyva.
2. Valstybės narės nustato, kad šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais 
duomenis toliau perduoti galima tik 
tuomet, jei laikomasi papildomų šioje 
dalyje nustatytų sąlygų:
a) tolimesnis duomenų perdavimas 
būtinas tokiu pačiu konkrečiu tikslu, kaip 
ir pirminis tikslas; ir
b) pirminį duomenų perdavimą atlikusi 
kompetentinga institucija leidžia toliau 
perduoti duomenis.

Or. en

Pakeitimas 592
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato, kad asmens 
duomenis perduoti į trečiąją šalį arba 
tarptautinei organizacijai galima, jeigu 
Komisija pagal Reglamento (ES) …/2012 
41 straipsnį arba pagal šio straipsnio 3 dalį 
nusprendė, kad trečioji šalis arba teritorija, 
arba su duomenų tvarkymu susijęs 
sektorius toje trečiojoje šalyje, arba 
atitinkama tarptautinė organizacija 
užtikrina tinkamą apsaugos lygį. Tokiam 
duomenų perdavimui papildomo leidimo 
nereikia.

1. Valstybės narės nustato, kad asmens 
duomenis perduoti į trečiąją šalį arba 
tarptautinei organizacijai galima, jeigu 
Komisija pagal Reglamento (ES) …/2012 
41 straipsnį arba pagal šio straipsnio 3 dalį 
nusprendė, kad trečioji šalis arba teritorija, 
arba su duomenų tvarkymu susijęs 
sektorius toje trečiojoje šalyje, arba 
atitinkama tarptautinė organizacija 
užtikrina tinkamą apsaugos lygį. Tokiam 
duomenų perdavimui papildomo leidimo 
nereikia.

Tarptautinės sutartys, susitarimai ir 
konvencijos, sudarytos ES arba vienos iš 
valstybių narių ir trečiosios šalies arba 
tarptautinės organizacijos, šio straipsnio 
tikslais laikomos sprendimu, kad 
užtikrinamas tinkamas apsaugos lygis.
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Or. de

Pagrindimas

Taip pat atitinka ankstesnę teisinę padėtį pagal Direktyvą 95/46/EB.

Pakeitimas 593
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu nėra pagal Reglamento (ES) 
…/2012 41 straipsnį priimto sprendimo, 
Komisija įvertina apsaugos lygio 
tinkamumą, atsižvelgdama į šiuos 
aspektus:

2. Jeigu nėra pagal Reglamento (ES) 
…/2012 41 straipsnį priimto sprendimo, 
Komisija įvertina apsaugos lygio 
tinkamumą, atsižvelgdama į aplinkybes, 
kurios yra svarbios perduodant duomenis 
arba tam tikroms duomenų perdavimo 
kategorijoms ir gali būti įvertintos atskirai 
nuo konkrečių perdavimo procesų. 
Tikrinimas atliekamas visų pirma 
atsižvelgiant į:

Or. de

Pakeitimas 594
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) ar atitinkamoje trečiojoje šalyje arba 
tarptautinėje organizacijoje yra ir 
veiksmingai veikia viena ar kelios 
nepriklausomos priežiūros institucijos, 
kurios užtikrina, kad būtų laikomasi 
duomenų apsaugos taisyklių, padeda ir 
pataria duomenų subjektams, kaip naudotis 
savo teisėmis, ir bendradarbiauja su 
Sąjungos ir valstybių narių priežiūros 

b) ar atitinkamoje trečiojoje šalyje arba 
tarptautinėje organizacijoje yra ir 
veiksmingai veikia viena ar kelios 
nepriklausomos priežiūros institucijos, 
kurios užtikrina, kad būtų laikomasi 
duomenų apsaugos taisyklių, kurioms, be 
kita ko, suteikti pakankami sankcijų 
taikymo įgaliojimai ir kurios padeda ir 
pataria duomenų subjektams, kaip naudotis 
savo teisėmis, ir bendradarbiauja su 
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institucijomis; ir Sąjungos ir valstybių narių priežiūros 
institucijomis; ir

Or. en

Pakeitimas 595
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija, atsižvelgdama į šios 
direktyvos taikymo sritį, gali nuspęsti, kad 
trečioji šalis arba teritorija, arba su 
duomenų tvarkymu susijęs sektorius toje 
trečiojoje šalyje, arba tarptautinė 
organizacija užtikrina tinkamą apsaugos 
lygį, kaip nustatyta 2 dalyje. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
57 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

3. Komisijai suteikiamas įgaliojimas 
priimti deleguotuosius teisės aktus pagal 
56 straipsnį, siekiant papildyti [x] priede 
pateiktą trečiųjų šalių, teritorijų arba su 
duomenų tvarkymu susijusių sektorių
trečiosiose šalyse arba tarptautinėse 
organizacijose, kurios užtikrina tinkamą 
apsaugos lygį, kaip nustatyta 2 dalyje, 
sąrašą. Nustatydama apsaugos lygį 
Komisija turi ištirti, ar trečiojoje šalyje 
arba tarptautinėje organizacijoje 
taikomais bendrais ir konkrečiais sektorių 
teisės aktais užtikrinama veiksminga 
administracinė ir teisminė teisinė gynyba 
duomenų subjektams, ypač tiems, kurių 
duomenys buvo perduoti.

Or. de

Pagrindimas

Dėl plataus atitinkamų nuostatų pobūdžio, jos gerokai viršija tai, kad reikalinga bendroms 
įgyvendinimo sąlygoms nustatyti, todėl šios neesminės nuostatos turi būti teisėkūros 
įgaliojimų perdavimo pagal SESV 290 straipsnį objektas. Atitinkamą pakeitimą siūloma 
padaryti ir bendrajame duomenų apsaugos reglamente.

Pakeitimas 596
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Pagal SESV 340 straipsnio 2 dalį ir 
nusistovėjusią Teisingumo Teismo 
praktiką Sąjunga pagal bendrus valstybių 
narių įstatymams būdingus principus 
atlygina bet kokią žalą, kurią, eidamos 
savo pareigas, padaro jos institucijos. Tai 
taikoma ir žalai, atsiradusiai dėl 
neteisingo asmens duomenų 
panaudojimo, atlikus netinkamą 2 ir 
3 dalyse minimą vertinimą.

Or. de

Pakeitimas 597
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija, atsižvelgdama į šios 
direktyvos taikymo sritį, gali nuspręsti, 
kad trečioji šalis arba teritorija, arba su 
duomenų tvarkymu susijęs sektorius toje 
trečiojoje šalyje, arba tarptautinė 
organizacija neužtikrina tinkamo 
apsaugos lygio, kaip nustatyta 2 dalyje, 
visų pirma tais atvejais, kai susijusiais 
bendraisiais ir atskiriems sektoriams 
skirtais teisės aktais, galiojančiais 
trečiojoje šalyje arba tarptautinėje 
organizacijoje, neužtikrinamos 
veiksmingos ir įgyvendinamos teisės, 
įskaitant veiksmingas administracines ir 
teismines teisių gynimo priemones, visų 
pirma Sąjungoje gyvenantiems duomenų 
subjektams, kurių asmens duomenys 
perduodami. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 57 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą, o tais 
atvejais, kai reikia itin skubiai užtikrinti 
fizinių asmenų teisę į asmens duomenų 

Išbraukta.
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apsaugą, pagal 57 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą procedūrą.

Or. de

Pakeitimas 598
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Jeigu Komisija priima sprendimą pagal 
5 dalį, valstybės narės užtikrina, kad būtų 
draudžiama perduoti asmens duomenis į 
atitinkamą trečiąją šalį arba teritoriją, 
arba su tvarkymu susijusį sektorių toje 
trečiojoje šalyje, arba tarptautinei 
organizacijai; šis sprendimas neturi 
poveikio duomenų perdavimui pagal 35 
straipsnio 1 dalį arba 36 straipsnį. 
Reikiamu metu Komisija pradeda 
konsultacijas su trečiąja šalimi arba 
tarptautine organizacija, kad padėtis, 
susijusi su sprendimu, priimtu pagal šio 
straipsnio 5 dalį, būtų ištaisyta.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 599
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Komisija stebi, kaip taikomi 3 ir 5 
dalyse nurodyti įgyvendinimo aktai.

Išbraukta.

Or. de
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Pakeitimas 600
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

35 straipsnis Išbraukta.
Perdavimas remiantis tinkamomis 

apsaugos priemonėmis
1. Kai Komisija nėra priėmusi sprendimo 
pagal 34 straipsnį, valstybės narės 
nurodo, kad asmens duomenis gavėjui 
trečiojoje šalyje arba tarptautinėje 
organizacijoje galima perduoti, jeigu:
a) su asmens duomenų apsauga susijusios 
tinkamos apsaugos priemonės nustatytos 
teisiškai privalomu dokumentu; arba
b) duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas įvertino visas su asmens 
duomenų perdavimu susijusias aplinkybes 
ir daro išvadą, kad nustatytos tinkamos su 
asmens duomenų apsauga susijusios 
apsaugos priemonės.
2. Sprendimus dėl duomenų perdavimo 
pagal 1 dalies b punktą privalo priimti 
tinkamai įgalioti darbuotojai. Šie 
duomenų perdavimai turi būti nurodyti 
dokumentuose, kurie paprašius turi būti 
pateikti priežiūros institucijai.

Or. de

Pakeitimas 601
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai Komisija nėra priėmusi sprendimo 
pagal 34 straipsnį, valstybės narės nurodo, 

1. Komisija nėra priėmusi sprendimo pagal 
34 straipsnį, valstybės narės nurodo, kad 
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kad asmens duomenis gavėjui trečiojoje 
šalyje arba tarptautinėje organizacijoje 
galima perduoti, jeigu:

asmens duomenis gavėjui trečiojoje šalyje 
arba tarptautinėje organizacijoje galima 
perduoti tik tuo atveju, jeigu:

Or. en

Pakeitimas 602
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai Komisija nėra priėmusi sprendimo 
pagal 34 straipsnį, valstybės narės nurodo, 
kad asmens duomenis gavėjui trečiojoje 
šalyje arba tarptautinėje organizacijoje 
galima perduoti, jeigu:

1. Kai Komisija nėra priėmusi sprendimo 
pagal 34 straipsnį, valstybės narės nurodo, 
kad asmens duomenis kompetentingai 
valdžios institucijai trečiojoje šalyje arba 
tarptautinėje organizacijoje galima 
perduoti, jeigu su asmens duomenų 
apsauga susijusios tinkamos apsaugos 
priemonės nustatytos teisiškai privalomu 
dokumentu.

a) su asmens duomenų apsauga susijusios 
tinkamos apsaugos priemonės nustatytos 
teisiškai privalomu dokumentu; arba

b) duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas įvertino visas su asmens 
duomenų perdavimu susijusias aplinkybes 
ir daro išvadą, kad nustatytos tinkamos su 
asmens duomenų apsauga susijusios 
apsaugos priemonės.

Or. en

Pakeitimas 603
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 straipsnio 1 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) su asmens duomenų apsauga susijusios 
tinkamos apsaugos priemonės nustatytos 
teisiškai privalomu dokumentu; arba

a) su asmens duomenų apsauga susijusios 
tinkamos apsaugos priemonės nustatytos 
teisiškai privalomu dokumentu; ir

Or. en

Pakeitimas 604
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) priežiūros institucija suteikė išankstinį 
leidimą perduoti duomenis.

Or. en

Pakeitimas 605
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas įvertino visas su asmens 
duomenų perdavimu susijusias aplinkybes 
ir daro išvadą, kad nustatytos tinkamos su 
asmens duomenų apsauga susijusios 
apsaugos priemonės.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 606
Carlos Coelho
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Pasiūlymas dėl direktyvos
35 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas įvertino visas su asmens 
duomenų perdavimu susijusias aplinkybes 
ir daro išvadą, kad nustatytos tinkamos su 
asmens duomenų apsauga susijusios 
apsaugos priemonės.

Išbraukta.

Or. pt

Pakeitimas 607
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas įvertino visas su asmens 
duomenų perdavimu susijusias aplinkybes
ir daro išvadą, kad nustatytos tinkamos su 
asmens duomenų apsauga susijusios 
apsaugos priemonės.

b) Europos duomenų apsaugos valdyba
nustatė, kad duomenų valdytojas arba 
duomenų tvarkytojas, kuriam perduodami 
duomenys, laikosi visų teisinių 
reikalavimų ir įgyvendina geriausią 
patirtį, daugiausia susijusią su šioje 
direktyvoje reglamentuojamu asmens 
duomenų perdavimu, ypač privačių 
subjektų pirmiausia surinktų asmens 
duomenų atveju, ir padarė išvadą, kad 
nustatytos tinkamos su asmens duomenų 
apsauga susijusios apsaugos priemonės,
arba

Or. en

Pagrindimas

Duomenų perdavimo trečiosioms šalims negalima pagrįsti paties duomenų valdytojo arba 
duomenų tvarkytojo atliekamu vertinimu. Tokiais atvejais duomenų perdavimą visuomet 
reikia pagrįsti teisiškai privalomu dokumentu. Taip pat žr. Europos duomenų apsaugos 
priežiūros pareigūno nuomonės 415 punktą.



AM\929834LT.doc 93/130 PE506.128v02-00

LT

Pakeitimas 608
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) valstybių narių teisėje leidžiama 
konkrečiu atveju perduoti duomenis, 
kurie yra tikrai būtini ir proporcingi, 
laikantis atitinkamų Sąjungos teisės ar 
viešosios tarptautinės teisės nuostatų, visų 
pirma Europos žmogaus teisių ir 
pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, 
kaip ją aiškina Europos žmogaus teisių 
teismas.

Or. en

Pakeitimas 609
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Sprendimus dėl duomenų perdavimo 
pagal 1 dalies b punktą privalo priimti 
tinkamai įgalioti darbuotojai. Šie 
duomenų perdavimai turi būti nurodyti 
dokumentuose, kurie paprašius turi būti 
pateikti priežiūros institucijai.

Išbraukta.

Or. en

(Neteisinga dalių numeracija Komisijos dokumente.)

Pakeitimas 610
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Sprendimus dėl duomenų perdavimo 
pagal 1 dalies b punktą privalo priimti 
tinkamai įgalioti darbuotojai. Šie 
duomenų perdavimai turi būti nurodyti 
dokumentuose, kurie paprašius turi būti 
pateikti priežiūros institucijai.

2. Šie duomenų perdavimai turi būti 
nurodyti dokumentuose, kurie paprašius 
turi būti pateikti priežiūros institucijai.

Or. en

(Neteisinga dalių numeracija Komisijos dokumente.)

Pakeitimas 611
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

35a straipsnis
Perdavimas remiantis tinkamomis 

apsaugos priemonėmis
1. Kai Komisija nėra priėmusi sprendimo 
pagal 34 straipsnį, asmens duomenis 
gavėjui trečiojoje šalyje arba tarptautinėje 
organizacijoje galima perduoti, jeigu:
a) su asmens duomenų apsauga susijusios 
tinkamos apsaugos priemonės nustatytos 
teisiškai privalomu dokumentu;
b) duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas įvertino visas su asmens 
duomenų perdavimu susijusias bendras 
aplinkybes (34 straipsnio 2 dalis) ir daro 
išvadą, kad nustatytos tinkamos su 
asmens duomenų apsauga susijusios 
apsaugos priemonės, arba
c) konkrečiu atveju (36 straipsnis) 
leidžiamas asmens duomenų perdavimas 
net ir Komisijai nustačius, kad nėra 
tinkamo duomenų apsaugos lygio.

Or. de
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Pakeitimas 612
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

35b straipsnis
Asmens duomenų iš kitų valstybių narių 

perdavimas
1. Valstybės narės numato, kad 
kompetentinga institucija gali perduoti 
asmens duomenis, kuriuos perdavė arba 
pateikė kitos valstybės narės 
kompetentinga institucija, įskaitant 
tolesnį perdavimą į trečiąją šalį arba 
tarptautinei organizacijai, tik jeigu:
a) gavėjas trečiojoje šalyje arba 
gaunančioji tarptautinė organizacija yra 
atsakingi už rizikos prevenciją, 
nusikalstamos veikos tyrimą, nustatymą, 
patraukimą už ją baudžiamojon 
atsakomybėn arba baudžiamųjų sankcijų 
vykdymą;
b) valstybė narė, iš kurios buvo gauti 
duomenys, laikydamasi savo nacionalinės
teisės, sutiko su tokiu perdavimu ir
c) 34a straipsnio 3 dalyje ir 35 straipsnio 
b ir c dalyse numatytais atvejais ir 
valstybė narė, kuri perdavė duomenis, 
remdamasi atitinkamais nacionalinės 
teisės aktais, mano, kad perduotų 
duomenų apsaugos garantijos yra 
tinkamos.
2. Tolimesnis perdavimas negavus 
išankstinio sutikimo pagal 1 dalies 
b punktą leidžiamas tik tuomet, jeigu 
perduoti duomenis būtina siekiant 
išvengti tiesioginės ir rimtos grėsmės 
valstybės narės ar trečiosios valstybės 
visuomenės saugumui ar esminiams 
valstybės narės interesams, o išankstinio 
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sutikimo neįmanoma gauti laiku. Už 
sutikimo davimą atsakinga institucija 
informuojama nedelsiant.
3. Nukrypstant nuo 1 dalies c punkto 
nuostatų, asmens duomenys gali būti 
toliau perduodami tik tuomet, jeigu tai 
numatyta juos perduodančios valstybės 
narės nacionalinėje teisėje, atsižvelgiant į:
a) teisėtus duomenų subjekto interesus, 
kurie yra svarbesni, arba
b) teisėtus interesus, kurie yra svarbesni, 
visų pirma svarbius viešuosius interesus.
4. Perdavimas ne viešosioms institucijoms 
yra leidžiamas tik laikantis 7a straipsnio 
1 dalies nuostatų.

Or. de

Pagrindimas

35b straipsnis atitinka pamatinio sprendimo 13 straipsnį ir jame nustatomos konkrečios 
nuostatos, susijusios su iš kitų valstybių narių gautais duomenimis, kuriems taikoma ypatinga 
apsauga. Nuostata apsaugoma ir valstybė narė, iš kurios šie duomenys gauti, ir taip 
sukuriamas keitimuisi duomenimis Sąjungoje reikalingas pasitikėjimas, kad perduoti 
duomenys nebus toliau tvarkomi valstybės gavėjos nuožiūra.

Pakeitimas 613
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

36 straipsnis Išbraukta.
Nukrypti leidžiančios nuostatos

Nukrypdamos nuo 34 ir 35 straipsnių, 
valstybės narės nustato, kad asmens 
duomenys į trečiąją šalį arba tarptautinei 
organizacijai gali būti perduodami, tik
jeigu:
a) perduoti duomenis būtina, kad būtų 
apsaugoti gyvybiniai duomenų subjekto 



AM\929834LT.doc 97/130 PE506.128v02-00

LT

arba kito asmens interesai;
b) perduoti duomenis būtina, kad būtų 
apsaugoti teisėti duomenų subjekto 
interesai, kai tai numatyta pagal asmens 
duomenis perduodančios valstybės narės 
teisę; arba
c) perduoti duomenis būtina, kad būtų 
užkirstas kelias tiesioginei ir didelei 
grėsmei valstybės narės arba trečiosios 
šalies visuomenės saugumui; arba
d) atskirais atvejais perduoti duomenis 
būtina nusikalstamų veikų prevencijos, 
tyrimo, nustatymo ar traukimo 
baudžiamojon atsakomybėn už jas arba 
baudžiamųjų sankcijų vykdymo tikslais; 
arba
e) atskirais atvejais perduoti duomenis 
būtina, kad būtų nustatyti, vykdomi ar 
ginami teisiniai reikalavimai, susiję su 
konkrečių nusikalstamų veikų prevencija, 
tyrimu, nustatymu ar traukimu 
baudžiamojon atsakomybėn už jas arba 
konkrečių baudžiamųjų sankcijų 
vykdymu.

Or. de

Pakeitimas 614
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

36 straipsnis Išbraukta.
Nukrypti leidžiančios nuostatos

Nukrypdamos nuo 34 ir 35 straipsnių, 
valstybės narės nustato, kad asmens 
duomenys į trečiąją šalį arba tarptautinei 
organizacijai gali būti perduodami, tik 
jeigu:
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a) perduoti duomenis būtina, kad būtų 
apsaugoti gyvybiniai duomenų subjekto 
arba kito asmens interesai; arba
b) perduoti duomenis būtina, kad būtų 
apsaugoti teisėti duomenų subjekto 
interesai, kai tai numatyta pagal asmens 
duomenis perduodančios valstybės narės 
teisę; arba
c) perduoti duomenis būtina, kad būtų 
užkirstas kelias tiesioginei ir didelei 
grėsmei valstybės narės arba trečiosios 
šalies visuomenės saugumui; arba
d) atskirais atvejais perduoti duomenis 
būtina nusikalstamų veikų prevencijos, 
tyrimo, nustatymo ar traukimo 
baudžiamojon atsakomybėn už jas arba 
baudžiamųjų sankcijų vykdymo tikslais; 
arba
e) atskirais atvejais perduoti duomenis 
būtina, kad būtų nustatyti, vykdomi ar 
ginami teisiniai reikalavimai, susiję su 
konkrečių nusikalstamų veikų prevencija, 
tyrimu, nustatymu ar traukimu 
baudžiamojon atsakomybėn už jas arba 
konkrečių baudžiamųjų sankcijų 
vykdymu.

Or. en

Pakeitimas 615
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypti leidžiančios nuostatos Nukrypti leidžiančios nuostatos konkrečiu 
atveju perduodant duomenis

Or. en
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Pakeitimas 616
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypdamos nuo 34 ir 35 straipsnių, 
valstybės narės nustato, kad asmens 
duomenys į trečiąją šalį arba tarptautinei 
organizacijai gali būti perduodami, tik 
jeigu:

Nukrypdamos nuo 34 ir 35 straipsnių, 
valstybės narės nustato, kad asmens 
duomenys kompetentingai valdžios 
institucijai trečiojoje šalyje arba 
tarptautinei organizacijai gali būti 
perduodami, tik jeigu duomenų valdytojas 
gavo išankstinį leidimą pagal 1a dalį ir:

Or. en

Pakeitimas 617
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypdamos nuo 34 ir 35 straipsnių, 
valstybės narės nustato, kad asmens 
duomenys į trečiąją šalį arba tarptautinei 
organizacijai gali būti perduodami, tik 
jeigu:

Jei Komisija pagal 34 straipsnio 5 dalį 
nustato, kad nėra užtikrintas tinkamas 
apsaugos lygis, trečiajai šaliai, teritorijai 
arba tvarkymo sričiai šioje trečiojoje 
šalyje, arba atitinkamai tarptautinei 
organizacijai negalima perduoti asmens 
duomenų, jei konkrečiu atveju teisėti 
duomenų subjekto interesai neleidžiant 
perduoti tokių duomenų yra svarbesni nei 
visuotinis interesas perduoti tokius 
duomenis. 
Nukrypdamos nuo šio straipsnio 1 dalies ir 
35 straipsnio, valstybės narės gali 
nustatyti, kad asmens duomenys į trečiąją 
šalį arba tarptautinei organizacijai gali būti 
perduodami, tik jeigu:

Or. en
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Pakeitimas 618
Carlos Coelho

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visų duomenų perdavimai, kuriuos 
nuspręsta atlikti remiantis nukrypti 
leidžiančiomis nustatomos, deramai
pagrįsti ir perduoti galima tik tikrai 
būtinus duomenis, o dažni dideli 
duomenų perdavimai neleidžiami.

Or. pt

Pakeitimas 619
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato, kad duomenų 
valdytojas, prieš atlikdamas perdavimą 
pagal 1 dalį, iš priežiūros institucijos 
gauna išankstinį leidimą, siekiant 
užtikrinti, kad duomenų perdavimas 
atitiktų pagal šią direktyvą priimtas 
taisykles ir ypač siekiant sumažinti riziką 
duomenų subjektui.

Or. en

Pakeitimas 620
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad asmens 
duomenys būtų perduodami tik pagal šio 
straipsnio nuostatas, jeigu:
a) duomenų valdytojas iš priežiūros 
institucijos gavo išankstinį leidimą; ir
b) perduodamus duomenis sudaro tik tie 
duomenys, kurie neišvengiamai būtini 
siekiant tikslo, dėl kurio jie perduodami; 
ir
c) visi perduodami duomenys 
dokumentuojami, taip pat nurodant 
dokumentų perdavimo datą ir laiką, 
informaciją apie gaunančiąją instituciją, 
perdavimo pagrindimą ir perduotus 
duomenis. Šie dokumentai pateikiami 
priežiūros institucijai, jei ji to paprašo.

Or. en

Pakeitimas 621
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 1 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato, kad tuo atveju, 
kai taikoma bet kokia 1 dalyje numatyta 
nukrypti leidžianti nuostata, duomenų 
valdytojas:
a) tik perduoda asmens duomenų kiekį, 
kurio neišvengiamai reikia siekiant tokio 
perdavimo tikslo; ir
b) dokumentuoja šiuos duomenų 
perdavimus, taip pat nurodydamas 
dokumentų perdavimo datą ir laiką, 
informaciją apie gaunančiąją instituciją, 
perdavimo pagrindimą ir perduotus 
duomenis. Šie dokumentai pateikiami 
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priežiūros institucijai, jei ji to paprašo.

Or. en

Pakeitimas 622
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) perduoti duomenis būtina, kad būtų 
apsaugoti gyvybiniai duomenų subjekto 
arba kito asmens interesai; arba

a) perduoti duomenis būtina, kad būtų 
apsaugoti gyvybiniai duomenų subjekto
arba kito asmens interesai, visų pirma jų 
fizinio saugumo ir gerovės požiūriais; arba

Or. en

Pakeitimas 623
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) perduoti duomenis būtina, kad būtų 
užkirstas kelias tiesioginei ir didelei 
grėsmei valstybės narės arba trečiosios 
šalies visuomenės saugumui; arba

c) perduoti duomenis galima tik konkrečiu 
atveju ir būtina, kad būtų užkirstas kelias 
tiesioginei ir didelei grėsmei valstybės 
narės arba trečiosios šalies visuomenės 
saugumui; arba

Or. en

Pakeitimas 624
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 a straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

36a straipsnis
Duomenų perdavimui taikomos išimtys, 
konkrečiais atvejais įvertinus interesus

1. Jei Komisija pagal 34 straipsnio 5 dalį 
nustato, kad nėra užtikrintas tinkamas 
apsaugos lygis, trečiajai šaliai, teritorijai 
arba su duomenų tvarkymu susijusiam 
sektoriui šioje trečiojoje šalyje, arba 
atitinkamai tarptautinei organizacijai 
negalima perduoti asmens duomenų, jei 
konkrečiu atveju teisėti duomenų subjekto 
interesai neleisti perduoti tokių duomenų 
yra svarbesni nei viešasis interesas 
perduoti tokius duomenis.
2. Lyginant interesų svarbą pagal 1 dalį 
konkrečiu atveju turi būti atsižvelgiama ir 
į apsaugos lygio tinkamumą. Tikrinant, ar 
konkrečiu atveju yra tinkamas apsaugos 
lygis, atsižvelgiama į visas aplinkybes, 
kurios yra svarbios perduodant duomenis, 
visų pirma į:
a) ketinamų perduoti duomenų tipą;
b) tikslą, kuriuo juos ketinama perduoti, 
ir
c) trečiojoje šalyje numatomo jų tvarkymo 
trukmę.
3. Nukrypdamos nuo 1 dalies ir 
35 straipsnio nuostatų, valstybės narės 
gali nustatyti, kad asmens duomenys 
trečiajai šaliai arba tarptautinei 
organizacijai gali būti perduodami, tik 
jeigu:
a) siekiama apsaugoti ypač svarbius 
duomenų subjekto arba kito asmens 
interesus, tai ypač taikoma sveikatai ir 
gyvybei;
b) perduoti duomenis būtina, kad būtų 
apsaugoti teisėti duomenų subjekto 
interesai, kai tai numatyta pagal asmens 
duomenis perduodančios valstybės narės 
teisę;
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c) perduoti duomenis būtina nusikalstamų 
veikų prevencijos, tyrimo, nustatymo ar 
traukimo baudžiamojon atsakomybėn už 
jas arba baudžiamųjų sankcijų vykdymo 
tikslais arba
d) atskirais atvejais perduoti duomenis 
būtina, kad būtų nustatyti, vykdomi ar 
ginami teisiniai reikalavimai, susiję su 
konkrečių nusikalstamų veikų prevencija, 
tyrimu, nustatymu ar traukimu 
baudžiamojon atsakomybėn už jas arba 
konkrečių baudžiamųjų sankcijų 
vykdymu.
4. Konkrečiu atveju galima laikyti kad yra 
tinkamas apsaugos lygis, jei trečioji šalis, 
teritorija, su duomenų tvarkymu susijęs 
sektorius arba tarpvalstybinė ar 
tarptautinė įstaiga šioje trečiojoje šalyje, 
ar tarptautinė organizacija konkrečiu 
atveju užtikrina tinkamą perduotų 
duomenų apsaugą.

Or. de

Pagrindimas

Nauja 36 straipsnio formuluotė yra logiška 34 ir 35 straipsnių tąsa. Griežtai ribojamais 
atskirais atvejais, siekiant apsaugoti tokias vertybes kaip sveikata ir gyvybė, būtina palikti 
galimybę perduoti duomenis trečiosioms šalims, nepaisant neigiamos nuomonės dėl 
tinkamumo ir laikantis griežčiausių sąlygų.

Pakeitimas 625
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
37 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato, kad duomenų 
valdytojas informuoja asmens duomenų 
gavėją apie visus duomenų tvarkymo 
apribojimus ir imasi visų pagrįstų veiksmų 
šių apribojimų vykdymui užtikrinti.

Valstybės narės nustato, kad duomenų 
valdytojas informuoja asmens duomenų 
gavėją apie visus duomenų tvarkymo 
apribojimus ir imasi visų pagrįstų veiksmų 
šių apribojimų vykdymui užtikrinti. Pirmas 
sakinys galioja ir tvarkymo apribojimams, 
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kurių duomenų valdytojas privalo laikytis 
pagal 7a straipsnio 3 dalį.

Or. de

Pagrindimas

Perduodant duomenis ES viduje, nacionaliniai duomenų tvarkymo apribojimai turėtų galioti 
tik kai šie duomenys vėliau perduodami trečiajai šaliai. Priešingu atveju būtų panaikintas 
pasitikėjimas keičiantis duomenimis ES viduje.

Pakeitimas 626
Carlos Coelho

Pasiūlymas dėl direktyvos
37 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato, kad duomenų 
valdytojas informuoja asmens duomenų 
gavėją apie visus duomenų tvarkymo 
apribojimus ir imasi visų pagrįstų veiksmų 
šių apribojimų vykdymui užtikrinti.

Valstybės narės nustato, kad duomenų 
valdytojas informuoja asmens duomenų 
gavėją apie visus duomenų tvarkymo 
apribojimus ir imasi visų pagrįstų veiksmų 
šių apribojimų vykdymui užtikrinti. 
Duomenų valdytojas asmens duomenų 
gavėjui taip pat praneša apie bet kokį 
duomenų atnaujinimą, taisymą ar 
ištrynimą, o duomenų gavėjas savo ruožtu 
atitinkamai praneša, kai duomenys buvo 
vėliau sėkmingai perduoti.

Or. pt

Pakeitimas 627
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekdama įgyvendinti 1 dalį, Komisija 
imasi reikiamų veiksmų, kad gerintų 
santykius su trečiosiomis šalimis arba 

2. Siekdama įgyvendinti 1 dalį, Komisija, 
neviršydama direktyvos taikymo srities,
imasi reikiamų veiksmų, kad gerintų 
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tarptautinėmis organizacijomis, visų pirma 
jų priežiūros institucijomis, jeigu Komisija 
nusprendė, kad jos užtikrina tinkamą 
apsaugos lygį, kaip apibrėžta 34 straipsnio 
3 dalyje.

santykius su trečiosiomis šalimis arba 
tarptautinėmis organizacijomis, visų pirma 
jų priežiūros institucijomis, jeigu Komisija 
nusprendė, kad jos užtikrina tinkamą 
apsaugos lygį, kaip apibrėžta 34 straipsnio 
3 dalyje. Tuo pačiu Komisija gerbia ir 
išlaiko valstybių narių kompetenciją bei jų 
pagal šią kompetenciją vykdytas teisines 
arba faktines priemones.

Or. de

Pakeitimas 628
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Va skyrius
38a straipsnis

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
duomenų valdytojas neperduotų asmens 
duomenų fiziniam ar juridiniam 
asmeniui, kuriam netaikomos pagal šią 
direktyvą priimtos nuostatos, išskyrus 
atvejus, kai:
a) duomenų perdavimas atitinka Sąjungos 
ar nacionalinės teisės aktus; ir
b) duomenų gavėjas yra įsisteigęs 
Europos Sąjungos valstybėje narėje; ir
c) konkretūs teisėti duomenų subjekto 
interesai neužkerta kelio duomenų 
perdavimui; ir
d) konkrečiu atveju būtina perduoti 
duomenis duomenų valdytojui, kad jis
i) atliktų teisėtai jam pavestą užduotį; 
arba
ii) užkirstų kelią staigiai ir didelei grėsmei 
visuomenės saugumui; arba
iii) užkirstų kelią didelei žalai asmenų 
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teisėms.
2. Duomenų valdytojas informuoja 
duomenų gavėją apie galimą išimtinį 
asmens duomenų tvarkymo tikslą.
3. Duomenų valdytojas informuoja 
duomenų gavėją apie duomenų tvarkymo 
apribojimus ir užtikrina, kad jų būtų 
laikomasi.

Or. en

Pakeitimas 629
Carlos Coelho

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. pt

Pakeitimas 630
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 631
Carlos Coelho

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. pt

Pakeitimas 632
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pasibaigus nario kadencijai arba jam 
atsistatydinus, jis toliau eina savo pareigas, 
kol paskiriamas naujas narys.

5. Pasibaigus nario kadencijai arba jam 
atsistatydinus, jis toliau eina savo pareigas, 
jo to paprašius, kol paskiriamas naujas 
narys.

Or. de

Pagrindimas

Būtent atleidimo dėl rimtų prasižengimų atveju besąlygiškai tęsti veiklą iki naujo nario 
paskyrimo gali būti neįmanoma. Todėl tęsti veiklą gali būti įmanoma tik to paprašius.

Pakeitimas 633
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
44 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato, kad kiekviena 
priežiūros institucija savo valstybės narės 
teritorijoje naudojasi pagal šią direktyvą jai 
suteiktais įgaliojimais.

1. Valstybės narės nustato, kad kiekviena 
priežiūros institucija savo valstybės narės 
teritorijoje bent jau naudojasi pagal šią 
direktyvą jai suteiktais įgaliojimais.

Or. de

Pakeitimas 634
Monika Hohlmeier

Pasiūlymas dėl direktyvos
44 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės nustato, kad priežiūros 
institucija nėra kompetentinga prižiūrėti 
duomenų tvarkymo operacijų, kurias 
atlieka teismai, vykdantys teisingumo 
funkcijas.

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

Or. de

Pakeitimas 635
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
45 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) stebi ir užtikrina pagal šią direktyvą 
priimtų nuostatų ir jų įgyvendinimo 
priemonių taikymą;

a) bent jau stebi ir užtikrina pagal šią 
direktyvą priimtų nuostatų ir jų 
įgyvendinimo priemonių taikymą;

Or. de
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Pakeitimas 636
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
45 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nagrinėja skundus, kuriuos pagal 50 
straipsnį pateikė bet kuris duomenų 
subjektas arba tam subjektui atstovaujanti 
tinkamus įgaliojimus turinti asociacija,
tinkamai tiria skundą ir per pagrįstą 
laikotarpį informuoja duomenų subjektą 
arba asociaciją apie skundo tyrimo eigą ir 
rezultatą, visų pirma tais atvejais, kai 
būtina tęsti tyrimą arba derinti su kita 
priežiūros institucija;

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

Or. de

Pagrindimas

Pakeitimas, būtinas išbraukus 50 straipsnyje numatytą teisę į kolektyvinį ieškinį.

Pakeitimas 637
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
45 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

e) atlieka tyrimus pagal skundą arba kitos 
priežiūros institucijos prašymu ir per 
pagrįstą laikotarpį informuoja atitinkamą 
duomenų subjektą, jei jis pateikė skundą, 
apie tyrimo rezultatą. Priežiūros institucija 
tokius tyrimus gali vykdyti neviršydama 
nacionalinės teisės nuostatų ir savo 
iniciatyva;

Or. de
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Pakeitimas 638
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
45 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

g) gali konsultuoti valstybės narės 
institucijas ir įstaigas dėl teisinių ir 
administracinių priemonių, susijusių su 
fizinių asmenų teisių ir laisvių apsauga 
tvarkant asmens duomenis;

Or. de

Pakeitimas 639
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
45 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Kiekviena priežiūros institucija, 
neviršydama savo užduočių apimties ir 
įgaliojimų bei nacionalinės teisės normų,
didina visuomenės informuotumą apie su 
asmens duomenų tvarkymu susijusią riziką, 
taisykles, apsaugos priemones ir teises. 
Veiklai, konkrečiai susijusiai su vaikais, 
skiriamas ypatingas dėmesys.

Or. de

Pakeitimas 640
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
45 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Jeigu prašymai yra įkyraus pobūdžio, 6. Priežiūros institucija gali atsisakyti imtis 
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ypač dėl jų pasikartojančio turinio,
priežiūros institucija gali imti mokestį arba 
nesiimti duomenų subjekto prašomų 
veiksmų. Priežiūros institucijai tenka 
pareiga įrodyti, kad prašymas įkyraus 
pobūdžio.

duomenų subjekto prašomų veiksmų tik 
tuo atveju, jeigu prašymas akivaizdžiai 
neproporcingas. Priežiūros institucijai 
tenka pareiga įrodyti, kad prašymas 
akivaizdžiai neproporcingas.

Or. en

Pakeitimas 641
Jan Mulder

Pasiūlymas dėl direktyvos
45 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Jeigu prašymai yra įkyraus pobūdžio, 
ypač dėl jų pasikartojančio turinio, 
priežiūros institucija gali imti mokestį arba 
nesiimti duomenų subjekto prašomų 
veiksmų. Priežiūros institucijai tenka 
pareiga įrodyti, kad prašymas įkyraus 
pobūdžio.

6. Jeigu prašymai yra labai įkyraus 
pobūdžio, ypač dėl jų pasikartojančio 
turinio, priežiūros institucija gali imti 
mokestį arba nesiimti duomenų subjekto 
prašomų veiksmų. Priežiūros institucijai 
tenka pareiga įrodyti, kad prašymas labai 
įkyraus pobūdžio.

Or. en

Pakeitimas 642
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
45 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Jeigu prašymai yra įkyraus pobūdžio, 
ypač dėl jų pasikartojančio turinio, 
priežiūros institucija gali imti mokestį arba 
nesiimti duomenų subjekto prašomų 
veiksmų. Priežiūros institucijai tenka
pareiga įrodyti, kad prašymas įkyraus 
pobūdžio.

6. Jeigu prašymai yra įkyraus pobūdžio, 
ypač dėl jų pasikartojančio turinio, 
priežiūros institucija gali imti pagrįsto 
dydžio mokestį. Priežiūros institucijai tenka 
pareiga įrodyti, kad prašymas įkyraus 
pobūdžio.

Or. en
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Pakeitimas 643
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
45 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Jeigu prašymai yra įkyraus pobūdžio,
ypač dėl jų pasikartojančio turinio, 
priežiūros institucija gali imti mokestį arba 
nesiimti duomenų subjekto prašomų 
veiksmų. Priežiūros institucijai tenka 
pareiga įrodyti, kad prašymas įkyraus 
pobūdžio.

6. Jeigu prašymai yra akivaizdžiai 
neproporcingi, ypač dėl jų pasikartojančio 
turinio, priežiūros institucija gali imti 
pagrįsto dydžio mokestį. Priežiūros 
institucijai tenka pareiga įrodyti, kad 
prašymas akivaizdžiai neproporcingas.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas būtinas siekiant užtikrinti nuoseklumą su Duomenų apsaugos reglamentu.

Pakeitimas 644
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
46 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato, kad kiekvienai 
priežiūros institucijai visų pirma turi būti 
suteikti:

Išbraukta.

a) tyrimo įgaliojimai, pavyzdžiui, 
įgaliojimai susipažinti su tvarkymo 
operacijų metu tvarkomais duomenimis, ir 
įgaliojimai surinkti visą informaciją, 
reikalingą priežiūros funkcijoms atlikti;
b) įgaliojimai veiksmingai įsikišti, 
pavyzdžiui, įgaliojimai pareikšti nuomonę 
prieš pradedant tvarkyti duomenis ir 
užtikrinti tinkamą tokių nuomonių 
skelbimą viešai, taip pat įgaliojimai 
nurodyti apriboti, ištrinti arba sunaikinti 
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duomenis, laikinai arba visiškai uždrausti 
tvarkyti duomenis, įspėti arba papeikti 
duomenų valdytoją arba įgaliojimai 
perduoti klausimą svarstyti 
nacionaliniams parlamentams ar kitoms 
politinėms institucijoms,
c) įgaliojimai dalyvauti teismo procesuose, 
jeigu buvo pažeistos pagal šią direktyvą 
priimtos nuostatos, arba atkreipti 
teisminių institucijų dėmesį į tokius 
pažeidimus.

Or. en

Pakeitimas 645
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
46 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato, kad kiekviena 
priežiūros institucija įgaliojama:
a) pranešti duomenų valdytojui arba 
duomenų tvarkytojui apie įtariamą 
nuostatų dėl asmens duomenų tvarkymo 
pažeidimą ir, kai tinkama, nurodyti 
duomenų valdytojui arba duomenų 
tvarkytojui konkrečiomis priemonėmis 
ištaisyti pažeidimą, siekiant sustiprinti 
duomenų subjekto apsaugą;
b) nurodyti duomenų valdytojui tenkinti 
duomenų subjekto prašymus užtikrinti 
jam arba jai pagal šią direktyvą nustatytas 
teises, įskaitant 12–17 straipsniuose 
numatytas teises, jeigu tokie prašymai 
buvo atmesti pažeidžiant tas nuostatas;
c) nurodyti duomenų valdytojui arba 
duomenų tvarkytojui teikti informaciją 
pagal 10 straipsnio 1 ir 2 dalis ir pagal 11, 
28 ir 29 straipsnius;
d) užtikrinti, kad būtų laikomasi nuostatų 
dėl 26 straipsnyje nurodyto išankstinio 
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konsultavimosi;
e) įspėti duomenų valdytoją arba 
duomenų tvarkytoją arba pareikšti jiems 
pastabą;
f) nurodyti ištaisyti, ištrinti ar sunaikinti 
visus duomenis, jeigu jie buvo tvarkomi 
pažeidžiant pagal šią direktyvą priimtas 
nuostatas, ir pranešti apie tokius veiksmus 
trečiosioms šalims, kurioms tie duomenys 
buvo atskleisti;
g) laikinai ar galutinai uždrausti tvarkyti 
duomenis;
h) sustabdyti duomenų srautus duomenų 
gavėjui trečiojoje šalyje arba tarptautinei 
organizacijai;
i) informuoti nacionalinius parlamentus, 
vyriausybes ar kitas viešąsias institucijas, 
taip pat visuomenę šiais klausimais.
2. Kiekviena priežiūros institucija, 
remdamasi įgaliojimu atlikti tyrimą, gali 
iš duomenų valdytojo arba duomenų 
tvarkytojo pareikalauti suteikti:
a) galimybę susipažinti su visais asmens 
duomenimis, visais dokumentais ir visa 
priežiūros pareigoms atlikti būtina 
informacija;
b) galimybę patekti į bet kurias jo 
patalpas, be kita ko, pasinaudoti bet kuria 
jo duomenų tvarkymo įranga ir 
priemonėmis pagal nacionalinės teisės 
aktus, jeigu yra pagrįstų priežasčių 
manyti, kad ten vykdoma veikla 
pažeidžiamos pagal šią direktyvą priimtos 
nuostatos, tačiau nepažeidžiant teismo 
leidimo, jeigu jo reikia pagal nacionalinės 
teisės aktus.
3. Nepažeisdamos 43 straipsnio, valstybės 
narės nustato, kad nepriimama jokių 
papildomų reikalavimų saugoti paslaptį to 
prašant valstybėms narėms.
4. Valstybės narės gali nustatyti, kad 
papildomą patikrinimą saugumo 
sumetimais, laikantis nacionalinės teisės 
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aktų, būtina atlikti siekiant susipažinti su 
įslaptinta informacija, kuri žymima 
panašaus laipsnio slaptumo žyma kaip 
CONFIDENTIEL UE/EU 
CONFIDENTIAL“ arba aukštesnio 
laipsnio slaptumo žyma. Jeigu pagal 
valstybės narės, kurioje yra priežiūros 
institucija, teisės aktus nereikalaujama 
atlikti papildomo patikrinimo saugumo 
sumetimais, tai turi pripažinti visos kitos 
valstybės narės.
5. Kiekviena priežiūros institucija turi 
teisę atkreipti teisminių institucijų dėmesį 
į pagal šią direktyvą priimtų nuostatų 
pažeidimus, būti proceso šalimi ir 
pareikšti ieškinį kompetentingame teisme 
pagal 53 straipsnio 2 dalį.
6. Kiekviena priežiūros institucija turi 
teisę skirti baudas dėl administracinių 
pažeidimų.

Or. en

Pakeitimas 646
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
46 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tyrimo įgaliojimai, pavyzdžiui, 
įgaliojimai susipažinti su tvarkymo 
operacijų metu tvarkomais duomenimis, ir 
įgaliojimai surinkti visą informaciją, 
reikalingą priežiūros funkcijoms atlikti;

a) tyrimo įgaliojimai, pavyzdžiui, 
įgaliojimai susipažinti su visais asmens 
duomenimis ir visa informacija, 
reikalinga priežiūros funkcijoms atlikti,
bei galimybė patekti į bet kurias duomenų 
valdytojo patalpas, be kita ko, pasinaudoti 
bet kuria jo duomenų tvarkymo įranga ir 
priemonėmis;

Or. en
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Pakeitimas 647
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
46 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) įgaliojimai dalyvauti teismo procesuose, 
jeigu buvo pažeistos pagal šią direktyvą 
priimtos nuostatos, arba atkreipti teisminių 
institucijų dėmesį į tokius pažeidimus.

c) įgaliojimai dalyvauti teismo procesuose, 
jeigu buvo pažeistos pagal šią direktyvą 
priimtos nuostatos, arba atkreipti teisminių 
institucijų dėmesį į tokius pažeidimus. 
Priežiūros institucijos priimti sprendimai, 
dėl kurių pateikiami skundai, gali būti 
apskundžiami teismuose.

Or. de

Pagrindimas

Įtraukta teisė kreiptis į teismus yra savaime suprantama, o formuluotė yra pažodžiui perimta 
iš pamatinio sprendimo 2008/977/TVR 25 straipsnio 2 dalies c punkto.

Pakeitimas 648
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
46 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

46a straipsnis
Apie galimus pažeidimus pranešę 

asmenys
Komisija pateikia pasiūlymą dėl 
teisėkūros procedūra priimamo akto, 
siekdama konkrečiai nurodyti sąlygas ir 
kriterijus, kuriais būtų užtikrinama 
asmenų, pranešusių, kad duomenų 
valdytojas arba duomenų tvarkytojas 
nesilaiko šios direktyvos nuostatų, teisinė 
apsauga vienus metus nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo.

Or. en
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Pakeitimas 649
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl direktyvos
46 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

46a straipsnis
1. Valstybės narės užtikrina, kad 
kiekviena priežiūros institucija, 
remdamasi įgaliojimu atlikti tyrimą, gali 
iš duomenų valdytojo arba duomenų 
tvarkytojo pareikalauti suteikti galimybę 
patekti į bet kurias jo patalpas, be kita ko, 
pasinaudoti bet kuria jo duomenų 
tvarkymo įranga ir priemonėmis.
2. Valstybės narės užtikrina, kad 
kiekvienai priežiūros institucijai būtų 
pateikiama visa informacija ir visi 
dokumentai, būtini jų tyrimo įgaliojimams 
vykdyti. Reikalavimai saugoti paslaptį 
negali prieštarauti priežiūros institucijų 
prašymams, išskyrus 43 straipsnyje 
nurodytą reikalavimą saugoti profesinę 
paslaptį.
3. Valstybės narės gali nustatyti, kad 
papildomą patikrinimą saugumo 
sumetimais, laikantis nacionalinės teisės 
aktų, būtina atlikti siekiant susipažinti su 
įslaptinta informacija, kuri žymima 
panašaus laipsnio slaptumo žyma kaip 
CONFIDENTIEL UE/EU 
CONFIDENTIAL“ arba aukštesnio 
laipsnio slaptumo žyma. Jeigu pagal 
valstybės narės, kurioje yra priežiūros 
institucija, teisės aktus nereikalaujama 
atlikti papildomo patikrinimo saugumo 
sumetimais, tai turi pripažinti visos kitos 
valstybės narės.

Or. en
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Pakeitimas 650
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
47 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato, kad kiekviena 
priežiūros institucija parengia metinę savo 
veiklos ataskaitą. Ataskaita pateikiama 
Komisijai ir Europos duomenų apsaugos 
valdybai.

Valstybės narės nustato, kad kiekviena 
priežiūros institucija, reguliariai, ne rečiau 
kaip kas trejus metus, parengia savo 
veiklos ataskaitą.

Or. de

Pakeitimas 651
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
47 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato, kad kiekviena 
priežiūros institucija parengia metinę savo 
veiklos ataskaitą. Ataskaita pateikiama 
Komisijai ir Europos duomenų apsaugos 
valdybai.

Valstybės narės nustato, kad kiekviena 
priežiūros institucija parengia metinę savo 
veiklos ataskaitą. Ataskaita skelbiama 
viešai, pateikiama nacionaliniam 
parlamentui, Komisijai ir Europos 
duomenų apsaugos valdybai.

Or. en

Pakeitimas 652
Jan Mulder

Pasiūlymas dėl direktyvos
47 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Valstybės narės nustato, kad kiekviena 
priežiūros institucija parengia metinę savo 
veiklos ataskaitą. Ataskaita pateikiama 

Valstybės narės nustato, kad kiekviena 
priežiūros institucija parengia metinę savo 
veiklos ataskaitą. Ataskaita skelbiama 
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Komisijai ir Europos duomenų apsaugos 
valdybai.

viešai ir pateikiama Komisijai ir Europos 
duomenų apsaugos valdybai.

Or. en

Pakeitimas 653
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
47 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Valstybės narės nustato, kad kiekviena 
priežiūros institucija parengia metinę savo 
veiklos ataskaitą. Ataskaita pateikiama 
Komisijai ir Europos duomenų apsaugos 
valdybai.

Valstybės narės nustato, kad kiekviena 
priežiūros institucija bent kartą per dvejus 
metus parengia savo veiklos ataskaitą. 
Ataskaita pateikiama nacionaliniam 
parlamentui, taip pat pateikiama 
Komisijai, Europos duomenų apsaugos 
valdybai ir skelbiama viešai. Ataskaitoje 
pateikiama informacija apie tai, kokia 
apimtimi konkrečios kompetentingos 
institucijos savo jurisdikcijos teritorijoje 
gavo trečiųjų subjektų laikomų duomenų 
baudžiamųjų veikų tyrimo ar traukimo už 
jas baudžiamojon atsakomybėn tikslais.

Or. en

Pakeitimas 654
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
50 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės suteikia teisę visoms 
įstaigoms, organizacijoms arba 
asociacijoms, kurios siekia apsaugoti 
duomenų subjektų teises ir interesus, 
susijusius su jų asmens duomenų 
apsauga, ir kurios tinkamai įsteigtos 
pagal valstybės narės teisę, vieno ar kelių 

Išbraukta.
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duomenų subjektų vardu pateikti skundą 
priežiūros institucijai bet kurioje 
valstybėje narėje, jeigu mano, kad 
tvarkant asmens duomenis buvo pažeistos 
šia direktyva nustatytos duomenų 
subjektų teisės. Organizacija arba 
asociacija turi būti tinkamai įgaliota 
duomenų subjekto (-ų).

Or. de

Pagrindimas

Šio straipsnio nauja redakcija numatoma panaikinti teisę į kolektyvinį ieškinį, nes tam nėra 
pateisinamos su duomenų apsauga susijusios priežasties. Policijos vykdomų priemonių atveju 
visada reikia atsižvelgti į poveikį individui.

Pakeitimas 655
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
50 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės suteikia teisę visoms 
įstaigoms, organizacijoms arba 
asociacijoms, kurios siekia apsaugoti 
duomenų subjektų teises ir interesus,
susijusius su jų asmens duomenų 
apsauga, ir kurios tinkamai įsteigtos pagal 
valstybės narės teisę, vieno ar kelių 
duomenų subjektų vardu pateikti skundą 
priežiūros institucijai bet kurioje valstybėje 
narėje, jeigu mano, kad tvarkant asmens 
duomenis buvo pažeistos šia direktyva 
nustatytos duomenų subjektų teisės. 
Organizacija arba asociacija turi būti 
tinkamai įgaliota duomenų subjekto (-ų).

2. Valstybės narės suteikia teisę visoms 
įstaigoms, organizacijoms arba 
asociacijoms, kurios siekia apsaugoti 
subjektų teises ir interesus ir kurios 
tinkamai įsteigtos pagal valstybės narės 
teisę, vieno ar kelių duomenų subjektų 
vardu pateikti skundą priežiūros institucijai 
bet kurioje valstybėje narėje, jeigu mano, 
kad tvarkant asmens duomenis buvo 
pažeistos šia direktyva nustatytos duomenų 
subjektų teisės.

Or. en

Pakeitimas 656
Axel Voss
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Pasiūlymas dėl direktyvos
50 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės suteikia teisę visoms 2 
dalyje nurodytoms įstaigoms, 
organizacijoms arba asociacijoms pateikti 
skundą priežiūros institucijai bet kurioje 
valstybėje narėje, net jeigu duomenų 
subjektas nėra pateikęs skundo, jeigu jos 
mano, kad buvo padarytas asmens 
duomenų saugumo pažeidimas.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 657
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
52 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Neribodamos galimybių imtis bet kokių 
administracinių teisių gynimo priemonių, 
įskaitant teisę pateikti skundą priežiūros 
institucijai, valstybės narės užtikrina 
kiekvieno fizinio asmens teisę imtis 
teisminių teisių gynimo priemonių, jeigu 
mano, kad pagal šią direktyvą priimtomis 
nuostatomis nustatytos jų teisės buvo 
pažeistos dėl to, kad jų asmens duomenys 
buvo tvarkomi nesilaikant šių nuostatų.

Neribodamos galimybių imtis bet kokių 
administracinių teisių gynimo priemonių, 
įskaitant teisę pateikti skundą priežiūros 
institucijai, valstybės narės užtikrina 
kiekvieno fizinio asmens teisę imtis 
teisminių teisių gynimo priemonių, jeigu 
pagal šią direktyvą priimtomis nuostatomis 
nustatytos jų teisės buvo pažeistos dėl to, 
kad jų asmens duomenys buvo tvarkomi 
nesilaikant šių nuostatų.

Or. de

Pakeitimas 658
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
53 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad visos 50 
straipsnio 2 dalyje nurodytos įstaigos, 
organizacijos ar asociacijos turėtų teisę 
vieno ar kelių duomenų subjektų vardu 
naudotis 51 ir 52 straipsniuose 
nurodytomis teisėmis.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Pakeitimas, būtinas išbraukus 50 straipsnyje numatytą teisę į kolektyvinį ieškinį.

Pakeitimas 659
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
53 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad visos 50 
straipsnio 2 dalyje nurodytos įstaigos, 
organizacijos ar asociacijos turėtų teisę 
vieno ar kelių duomenų subjektų vardu 
naudotis 51 ir 52 straipsniuose
nurodytomis teisėmis.

1. Valstybės narės užtikrina, kad visos 
50 straipsnio 2 dalyje nurodytos įstaigos, 
organizacijos ar asociacijos turėtų teisę 
vieno ar kelių duomenų subjektų vardu 
naudotis 51, 52 ir 54 straipsniuose
nurodytomis teisėmis.

Or. en

Pakeitimas 660
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
53 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekviena priežiūros institucija turi 
teisę būti proceso šalimi ir pareikšti 
ieškinį teisme, siekdama užtikrinti pagal 

Išbraukta.
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šią direktyvą priimtų nuostatų vykdymą 
arba nuoseklią asmens duomenų apsaugą 
Sąjungoje.

Or. de

Pagrindimas

Kiekvienas ieškinys turėtų būti nagrinėjamas konkrečiai.

Pakeitimas 661
Nathalie Griesbeck

Pasiūlymas dėl direktyvos
53 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės siekia, kad vaikams 
būtų taikomos 50–52 straipsniuose 
nustatytos teisės. Jeigu vaikams taikomos 
50–52 straipsniuose nustatytos 
procedūros, valstybės narės stengiasi 
numatyti konkrečias garantijas, ypač 
teisinės pagalbos srityje.

Or. fr

Pagrindimas

Vaikų apsaugos priemonės turi apimti galimybių pateikti skundą ir naudotis teisinės gynybos 
paslaugomis.

Pakeitimas 662
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
54 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Jei valstybės narės kompetentinga 
institucija perduoda asmens duomenis, 
duomenų gavėjas, atsižvelgdamas į savo 
atsakomybę nukentėjusiajai šaliai pagal 
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nacionalinę teisę, negali gindamasis 
pareikšti, kad persiųsti duomenys buvo 
netikslūs. Jeigu gavėjas sumoka 
kompensaciją už žalą, patirtą naudojantis 
neteisingai persiųstais duomenimis, 
persiunčiančioji kompetentinga institucija 
duomenų gavėjui kompensuoja žalai 
atlyginti sumokėtą sumą, atsižvelgdama į 
galimą duomenų gavėjo kaltę.

Or. de

Pagrindimas

Plg. pamatinio sprendimo 2008/977/TVR 19 straipsnio 1 ir 2 dalis.

Pakeitimas 663
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato taisykles dėl 
sankcijų, taikytinų už pagal šią direktyvą 
priimtų nuostatų pažeidimus, ir imasi visų 
būtinų priemonių, kad būtų užtikrintas jų 
vykdymas. Numatytos sankcijos turi būti 
veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos.

Valstybės narės nustato taisykles dėl 
sankcijų, taikytinų už pagal šią direktyvą 
priimtų nuostatų pažeidimus, ir imasi visų 
būtinų priemonių, kad būtų užtikrintas jų 
vykdymas. Numatytos sankcijos turi būti 
veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos.

Or. de

Pagrindimas

Plg. pamatinio sprendimo 2008/977/TVR 24 straipsnį.

Pakeitimas 664
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
56 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 28 straipsnio 5 dalyje nurodyti 
įgaliojimai Komisijai suteikiami neribotam 
laikotarpiui nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo dienos.

2. 34 straipsnio 3 dalyje nurodyti 
įgaliojimai Komisijai suteikiami neribotam 
laikotarpiui nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo dienos.

Or. de

Pakeitimas 665
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
56 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu atšaukti 28 straipsnio 5 
dalyje nurodytus įgaliojimus. Sprendimu 
dėl atšaukimo panaikinami 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 gali 
bet kuriuo metu atšaukti 34 straipsnio 
3 dalyje nurodytus įgaliojimus. Sprendimu 
dėl atšaukimo panaikinami 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

Pagrindimas

Pakeitimas būtinas išbraukus 28 straipsnio 5 dalyje nurodytą perdavimą ir 34 straipsnio 
3 dalyje įgyvendinimo aktus pakeitus deleguotaisiais aktais.

Pakeitimas 666
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
56 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pagal 28 straipsnio 5 dalį priimtas 5. Pagal 34 straipsnio 3 dalį priimtas 
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deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, 
jeigu per du mėnesius nuo pranešimo 
Europos Parlamentui ir Tarybai apie tą aktą 
dienos nei Europos Parlamentas, nei 
Taryba nepareiškia prieštaravimų arba 
jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui 
tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba 
praneša Komisijai, kad neprieštaraus. 
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem 
mėnesiais.

deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, 
jeigu per du mėnesius nuo pranešimo 
Europos Parlamentui ir Tarybai apie tą aktą 
dienos nei Europos Parlamentas, nei 
Taryba nepareiškia prieštaravimų arba 
jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui 
tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba 
praneša Komisijai, kad neprieštaraus. 
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem 
mėnesiais.

Or. de

Pagrindimas

Pakeitimas būtinas išbraukus 28 straipsnio 5 dalyje nurodytą perdavimą ir 34 straipsnio 
3 dalyje įgyvendinimo aktus pakeitus deleguotaisiais aktais.

Pakeitimas 667
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
57 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kai daroma nuoroda į šią dalį, 
taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 
straipsnis.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

34 straipsnio 5 dalies pakeitimo pasekmė.

Pakeitimas 668
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
60 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tarptautiniai susitarimai, kuriuos valstybės 
narės sudarė prieš įsigaliojant šiai 
direktyvai, prireikus iš dalies pakeičiami 
per ne ilgesnį kaip penkerių metų
laikotarpį po šios direktyvos įsigaliojimo.

1. Tarptautiniai susitarimai, kuriuos 
valstybės narės sudarė prieš įsigaliojant šiai 
direktyvai, jei jiems ir taip per dešimties 
metų laikotarpį po šios direktyvos 
įsigaliojimo turi būti taikoma ypatinga 
kontrolė, pakoreguojami pagal šią 
direktyvą.

2. Nepaisant 1 dalies nuostatų, 
36a straipsnyje paminėtos nuostatos 
neigiamos išvados dėl tinkamumo atveju 
taikomos ir iki šios direktyvos įsigaliojimo 
priimtiems tarptautiniams susitarimams.

Or. de

Pagrindimas

Penkerių metų koregavimo laikotarpis dėl esamų tarptautinių sutarčių didelio skaičiaus ir 
sudėtingumo yra per trumpas, be to, nuostatą reikėtų apriboti tik tais susitarimais, kuriems ir 
taip turi būti taikoma kontrolė. 36a straipsnis negali būti taikomas vien tik valstybėms 
narėms, tačiau turi būti taikomas ir galiojantiems tarptautiniams susitarimams.

Pakeitimas 669
Carlos Coelho

Pasiūlymas dėl direktyvos
61 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vertinimas Vertinimas ir peržiūra

Or. pt

Pakeitimas 670
Carlos Coelho

Pasiūlymas dėl direktyvos
61 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija vertina šios direktyvos 
taikymą.

1. Komisija vertina šios direktyvos 
taikymą. Komisija ir valstybės narės 
atlieka reguliarius, objektyvius ir 
nešališkus vertinimus, siekdamos 
patikrinti, ar ši direktyva tinkamai 
perkeliama į nacionalinę teisę ir taikoma. 
Komisija atsakinga už šių vertinimų 
koordinavimą, glaudžiai 
bendradarbiaudama su valstybėmis 
narėmis, ir į ją įtraukia paskelbtus ir 
nepaskelbtus patikrinimus. Europos 
Parlamentas ir Taryba nuolat 
informuojami per visą procesą ir turi 
galimybę susipažinti su atitinkamais 
dokumentais.

Or. pt

Pakeitimas 671
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
61 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija per trejus metus po šios 
direktyvos įsigaliojimo peržiūri kitus 
Europos Sąjungos priimtus aktus, 
reglamentuojančius kompetentingų 
institucijų vykdomą asmens duomenų 
tvarkymą nusikalstamų veikų prevencijos, 
tyrimo, nustatymo ar traukimo 
baudžiamojon atsakomybėn už jas arba 
baudžiamųjų sankcijų vykdymo tikslais, 
visų pirma 59 straipsnyje nurodytus 
Sąjungos priimtus aktus, siekdama 
įvertinti poreikį suderinti juos su šia 
direktyva ir, kai tinkama, pateikti būtinus 
pasiūlymus iš dalies pakeisti šiuos aktus, 
kad būtų užtikrintas nuoseklus požiūris į 
asmens duomenų apsaugą pagal šios 
direktyvos taikymo sritį.

Išbraukta.
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Or. de

Pakeitimas 672
Monika Hohlmeier

Pasiūlymas dėl direktyvos
62 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuostatas jos taiko nuo 201x xx xx [data / 
dveji metai po įsigaliojimo].

Nuostatas, kurias priima 23 ir 
24 straipsniams įgyvendinti, jos taiko ne 
vėliau kaip nuo 201x xx xx [ketveri metai
po įsigaliojimo]

Or. de

Pakeitimas 673
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 priedas
Trečiųjų šalių, teritorijų arba su duomenų 
tvarkymu susijusių sektorių trečiosiose 
šalyse arba tarptautinėse organizacijose, 
kurios užtikrina tinkamą duomenų 
apsaugos lygį pagal 34 straipsnio 2 dalies 
nuostatas, sąrašas

Or. de

Pagrindimas

34 straipsnio pakeitimo pasekmė.


