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22.3.2021 B9-0211/11

Grozījums Nr. 11
Axel Voss, Jeroen Lenaers
PPE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums B9-0211/2021
Juan Fernando López Aguilar
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā
Komisijas novērtējuma ziņojums attiecībā uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas īstenošanu 
divus gadus pēc tās piemērošanas

Rezolūcijas priekšlikums
34. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

34. aicina DAI un Komisiju 
sistemātiski izvērtēt, vai trešās valstīs datu 
aizsardzības noteikumi tiek piemēroti 
praksē saskaņā ar ES Tiesas judikatūru;

34. aicina DAI un Komisiju 
sistemātiski izvērtēt, vai trešās valstīs datu 
aizsardzības noteikumi tiek piemēroti 
praksē saskaņā ar ES Tiesas judikatūru; 
norāda, ka atsevišķi uzņēmumi dažās 
trešās valstīs izmanto zemāku datu 
aizsardzības līmeni, lai bez jebkādiem 
ierobežojumiem apmācītu savu MI vai 
izmēģinātu savus jaunos uz datiem 
balstītos uzņēmējdarbības modeļus nolūkā 
panākt tehnisko progresu un galu galā 
iespiesties Eiropas tirgū;

Or. en
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22.3.2021 B9-0211/12

Grozījums Nr. 12
Axel Voss, Jeroen Lenaers
PPE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums B9-0211/2021
Juan Fernando López Aguilar
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā
Komisijas novērtējuma ziņojums attiecībā uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas īstenošanu 
divus gadus pēc tās piemērošanas

Rezolūcijas priekšlikums
35. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

35. mudina Komisiju nekavējoties 
publicēt savu pārskatu par lēmumiem par 
aizsardzības līmeņa pietiekamību, kas 
pieņemti saskaņā ar 1995. gada direktīvu; 
uzsver — ja nav pieņemts lēmums par 
aizsardzības līmeņa pietiekamību, datu 
nosūtīšanai starptautiskā mērogā visbiežāk 
izmanto līguma standartklauzulas (SCC); 
atzīmē, ka ES Tiesa apstiprināja Lēmuma 
(ES) 2010/87 par SCC7 spēkā esamību, 
vienlaikus prasot novērtēt, kādu 
aizsardzības līmeni nodrošina datiem, 
kurus nosūta uz trešo valsti, kā arī šīs trešās 
valsts tiesību sistēmas aspektus, kas 
attiecas uz publisko iestāžu piekļuvi 
nosūtītajiem personas datiem; mudina 
Komisiju ātrāk pabeigt darbu SCC 
atjaunināšanai attiecībā uz starptautisko 
datu nosūtīšanu, lai maziem un vidējiem 
uzņēmumiem (MVU) starptautiskā līmenī 
nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus; atzinīgi vērtē Komisijas 
publicēto SCC projektu un nodomu padarīt 
SCC lietotājdraudzīgākas un novērst 
apzinātās pašreiz spēkā esošo standartu 
nepilnības;

______________
7 Komisijas 2010. gada 5. februāra 
Lēmums par līguma standartklauzulām 
attiecībā uz personas datu pārsūtīšanu 

35. mudina Komisiju nekavējoties 
publicēt savu pārskatu par lēmumiem par 
aizsardzības līmeņa pietiekamību, kas 
pieņemti saskaņā ar 1995. gada direktīvu; 
uzsver — ja nav pieņemts lēmums par 
aizsardzības līmeņa pietiekamību, datu 
nosūtīšanai starptautiskā mērogā visbiežāk 
izmanto līguma standartklauzulas (SCC); 
atzīmē, ka ES Tiesa apstiprināja Lēmuma 
(ES) 2010/87 par SCC7 spēkā esamību, 
vienlaikus prasot novērtēt, kādu 
aizsardzības līmeni nodrošina datiem, 
kurus nosūta uz trešo valsti, kā arī šīs trešās 
valsts tiesību sistēmas aspektus, kas 
attiecas uz publisko iestāžu piekļuvi 
nosūtītajiem personas datiem; mudina 
Komisiju ātrāk pabeigt darbu SCC 
atjaunināšanai attiecībā uz starptautisko 
datu nosūtīšanu, lai maziem un vidējiem 
uzņēmumiem (MVU) starptautiskā līmenī 
nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus; atzinīgi vērtē Komisijas 
publicēto SCC projektu un nodomu padarīt 
SCC lietotājdraudzīgākas un novērst 
apzinātās pašreiz spēkā esošo standartu 
nepilnības; brīdina, ka EDAK 
pamatnostādņu projekts neatbilst ne 
VDAR uz risku balstītajai pieejai, ne 
Eiropas Savienības Tiesas spriedumam, 
un uzsver, ka prasība visus datus šifrēt 
pirms to nosūtīšanas ārpus ES praksē nav 
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trešās valstīs reģistrētiem apstrādātājiem 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 95/46/EK, kas grozīts ar 
Komisijas Īstenošanas lēmumu (2016. gada 
16. decembris) (ES) 2016/2297 (OV 2016 
L 344, 100. lpp.).

īstenojama;
______________
7 Komisijas Lēmums (2010. gada 5. 
februāris) par līguma standartklauzulām 
attiecībā uz personas datu pārsūtīšanu 
trešās valstīs reģistrētiem apstrādātājiem 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 95/46/EK, kas grozīts ar 
Komisijas Īstenošanas lēmumu (2016. gada 
16. decembris) (ES) 2016/2297 (OV 2016 
L 344, 100. lpp.).

Or. en
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22.3.2021 B9-0211/13

Grozījums Nr. 13
Axel Voss, Jeroen Lenaers
PPE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums B9-0211/2021
Juan Fernando López Aguilar
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā
Komisijas novērtējuma ziņojums attiecībā uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas īstenošanu 
divus gadus pēc tās piemērošanas

Rezolūcijas priekšlikums
36. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

36. atgādina EDAK Pamatnostādnes 
1/2019 par rīcības kodeksiem un 
uzraudzības struktūrām saskaņā ar Regulu 
(ES) 2016/679; atzīst, ka šo instrumentu 
patlaban izmanto maz, lai gan tas 
nodrošina atbilstību VDAR, ja to izmanto 
kopā ar juridiski saistošām un īstenojamām 
trešās valsts datu pārziņa vai apstrādātāja 
saistībām piemērot atbilstīgas garantijas; 
uzsver, ka šis instruments varētu sniegt 
labāku atbalstu MVU un nodrošināt lielāku 
juridisko noteiktību par starptautisko datu 
nosūtīšanu dažādās nozarēs;

36. atgādina par to, ka saistošie 
uzņēmuma noteikumi (BCR) un 
sertifikācijas mehānismi kopā ar trešās 
valsts datu pārzinim vai apstrādātājam 
uzliktām obligātām un izpildāmām 
saistībām piemērot atbilstošas garantijas, 
kā arī rīcības kodeksus ļauj arī veikt 
starptautisku datu nosūtīšanu, vienlaikus 
nodrošinot atbilstību VDAR standartiem; 
atgādina EDAK Pamatnostādnes 1/2019 
par rīcības kodeksiem un uzraudzības 
struktūrām saskaņā ar Regulu (ES) 
2016/679; atzīst, ka šo instrumentu 
patlaban izmanto maz, lai gan tas 
nodrošina atbilstību VDAR, ja to izmanto 
kopā ar juridiski saistošām un īstenojamām 
trešās valsts datu pārziņa vai apstrādātāja 
saistībām piemērot atbilstīgas garantijas; 
uzsver, ka šis instruments varētu sniegt 
labāku atbalstu MVU un nodrošināt lielāku 
juridisko noteiktību par starptautisko datu 
nosūtīšanu dažādās nozarēs; uzsver, ka 
BCR izveides un īstenošanas aizliegums, 
kas noteikts 29. darba grupas darba 
dokumentā par BCR1a, ir pārāk stingrs un 
pārāk šauri interpretēts digitālajos 
jautājumos;
______________________
Darba dokuments, ar ko izveido 
sadarbības procedūru, lai apstiprinātu 
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saistošos uzņēmuma noteikumus 
pārziņiem un apstrādātājiem saskaņā ar 
VDAR; 29. panta datu aizsardzības darba 
grupa to pieņēma 2018. gada 11. aprīlī.

Or. en


