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Pakeitimas 2618
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena priežiūros institucija 
įgaliojama:

1. Kompetentinga priežiūros institucija 
įgaliojama:

Or. en

Pakeitimas 2619
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena priežiūros institucija 
įgaliojama:

1. Pagal 51 straipsnį kompetentinga 
priežiūros institucija įgaliojama:

Or. en

Pakeitimas 2620
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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;

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, arba prireikus įpareigoti 
duomenų valdytoją pranešti apie asmens 
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duomenų saugumo pažeidimą duomenų 
subjektui;

Or. en

Pakeitimas 2621
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) užtikrinti, kad būtų laikomasi nuostatų 
dėl 34 straipsnyje nurodytų išankstinių 
leidimų ir išankstinio konsultavimosi;

d) užtikrinti, kad būtų laikomasi nuostatų 
dėl 34 straipsnyje nurodyto išankstinio 
konsultavimosi;

Or. en

Pagrindimas

Nuostata pateikta iš ITRE komiteto nuomonės.

Pakeitimas 2622
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 1 dalies i a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) sertifikuoti duomenų valdytojus ir 
tvarkytojus pagal 39 straipsnį;

Or. en

Pakeitimas 2623
Dimitrios Droutsas

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

ia) sertifikuoti duomenų valdytojus ir 
tvarkytojus pagal 39 straipsnį;

Or. en

Pakeitimas 2624
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 1 dalies j a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ja) informuoti duomenų valdytoją ir 
(arba) duomenų tvarkytoją apie teismines 
teisių gynimo priemones jos sprendimui 
apskųsti.

Or. en

Pagrindimas

Nuostata pateikta iš ITRE komiteto nuomonės.

Pakeitimas 2625
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 1 dalies j a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ja) atlikti asmens duomenų apsaugos 
auditą ar įgyvendinti audito planus.

Or. es
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Pakeitimas 2626
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekviena priežiūros institucija, remdamasi 
įgaliojimu atlikti tyrimą, gali iš duomenų 
valdytojo arba duomenų tvarkytojo 
pareikalauti suteikti:

Kiekviena priežiūros institucija, remdamasi 
įgaliojimu atlikti tyrimą, gali be 
išankstinio pranešimo iš duomenų 
valdytojo arba duomenų tvarkytojo 
pareikalauti suteikti:

Or. en

Pagrindimas

Nustačius įgaliojimą atlikti duomenų valdytojų ir tvarkytojų tyrimą be išankstinio pranešimo 
sustiprėtų priežiūros institucijos vaidmuo.

Pakeitimas 2627
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekviena priežiūros institucija, remdamasi 
įgaliojimu atlikti tyrimą, gali iš duomenų 
valdytojo arba duomenų tvarkytojo 
pareikalauti suteikti:

Kompetentinga priežiūros institucija, 
remdamasi įgaliojimu atlikti tyrimą, gali iš 
duomenų valdytojo arba duomenų 
tvarkytojo pareikalauti suteikti:

Or. en

Pakeitimas 2628
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekviena priežiūros institucija, remdamasi 
įgaliojimu atlikti tyrimą, gali iš duomenų 
valdytojo arba duomenų tvarkytojo 
pareikalauti suteikti:

Pagal 51 straipsnį kompetentinga 
priežiūros institucija, remdamasi įgaliojimu 
atlikti tyrimą, gali iš duomenų valdytojo 
arba duomenų tvarkytojo pareikalauti 
suteikti:

Or. en

Pakeitimas 2629
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) galimybę susipažinti su visais asmens 
duomenimis ir visa priežiūros institucijos 
pareigoms atlikti būtina informacija;

a) galimybę susipažinti su visais asmens 
duomenimis, visais dokumentais ir visa 
priežiūros institucijos pareigoms atlikti 
būtina informacija;

Or. en

Pakeitimas 2630
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) galimybę patekti į bet kurias jo patalpas 
ir, be kita ko, pasinaudoti bet kuria jo 
duomenų tvarkymo įranga ir priemonėmis, 
jeigu yra pagrįstų priežasčių manyti, kad 
ten vykdoma veikla pažeidžiamas šis 
reglamentas.

b) galimybę patekti į bet kurias jo patalpas 
ir, be kita ko, pasinaudoti bet kuria jo 
duomenų tvarkymo įranga ir priemonėmis.

Or. en
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Pagrindimas

Neišbraukus sakinio dalies, duomenų valdytojai galėtų išvengti patikrinimų vietoje ir iškiltų 
sunkumų taikant „pagrįstus pagrindus“. Tokiais atvejais patikrinimus būtų galima atlikti tik 
priėmus teismo sprendimą, o kol jis būtų priimtas įrodymai galėtų būti sunaikinti.

Pakeitimas 2631
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) galimybę patekti į bet kurias jo patalpas 
ir, be kita ko, pasinaudoti bet kuria jo 
duomenų tvarkymo įranga ir priemonėmis, 
jeigu yra pagrįstų priežasčių manyti, kad 
ten vykdoma veikla pažeidžiamas šis 
reglamentas.

b) galimybę patekti į bet kurias jo patalpas 
ir, be kita ko, pasinaudoti bet kuria jo 
duomenų tvarkymo įranga ir priemonėmis.

Or. en

Pakeitimas 2632
Kinga Gál

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kiekviena priežiūros institucija turi 
įgaliojimą atkreipti teisminių institucijų 
dėmesį į šio reglamento pažeidimus ir būti 
proceso šalimi, visų pirma pagal 74 
straipsnio 4 dalį ir 75 straipsnio 2 dalį.

3. Kiekviena priežiūros institucija turi 
įgaliojimą atkreipti teisminių institucijų 
dėmesį į šio reglamento pažeidimus ir būti 
proceso šalimi, visų pirma pagal 75 
straipsnio 2 dalį.

Or. hu

Pakeitimas 2633
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kiekviena priežiūros institucija turi 
įgaliojimą atkreipti teisminių institucijų 
dėmesį į šio reglamento pažeidimus ir būti 
proceso šalimi, visų pirma pagal 74 
straipsnio 4 dalį ir 75 straipsnio 2 dalį.

3. Kompetentinga priežiūros institucija turi 
įgaliojimą atkreipti teisminių institucijų 
dėmesį į šio reglamento pažeidimus ir būti 
proceso šalimi, visų pirma pagal 74 
straipsnio 4 dalį ir 75 straipsnio 2 dalį.

Or. en

Pakeitimas 2634
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kiekviena priežiūros institucija turi 
įgaliojimą atkreipti teisminių institucijų 
dėmesį į šio reglamento pažeidimus ir būti 
proceso šalimi, visų pirma pagal 74 
straipsnio 4 dalį ir 75 straipsnio 2 dalį.

3. Pagal 51 straipsnį kompetentinga 
priežiūros institucija turi įgaliojimą 
atkreipti teisminių institucijų dėmesį į šio 
reglamento pažeidimus ir būti proceso 
šalimi, visų pirma pagal 74 straipsnio 4 
dalį ir 75 straipsnio 2 dalį.

Or. en

Pakeitimas 2635
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kiekviena priežiūros institucija turi 
įgaliojimą skirti sankcijas už 
administracinius pažeidimus, visų pirma 
nurodytus 79 straipsnio 4, 5 ir 6 dalyse.

4. Kompetentinga priežiūros institucija turi 
įgaliojimą skirti sankcijas už 
administracinius pažeidimus, visų pirma 
nurodytus 79 straipsnio 4, 5 ir 6 dalyse.

Or. en
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Pakeitimas 2636
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kiekviena priežiūros institucija turi 
įgaliojimą skirti sankcijas už 
administracinius pažeidimus, visų pirma 
nurodytus 79 straipsnio 4, 5 ir 6 dalyse.

4. Pagal 51 straipsnį kompetentinga 
priežiūros institucija turi įgaliojimą skirti 
sankcijas už administracinius pažeidimus, 
visų pirma nurodytus 79 straipsnio 4, 5 ir 6 
dalyse.

Or. en

Pakeitimas 2637
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Priežiūros institucija atlygina 
informatoriui, kuris pateikia informaciją 
apie tariamą neteisėtą duomenų 
tvarkymą, o atlygio suma sudaro iki 
dvidešimties procentų bet kokios baudos, 
kuri paskiriama pagal 4 dalį, atlikus 
tyrimą remiantis gauta informacija. 
Atliekant mokėjimo procedūrą 
užtikrinama, kad informatoriaus tapatybė 
būtų apsaugota nuo atskleidimo, ir 
numatoma sąlyga atlikti mokėjimą 
anoniminiams informatoriams.

Or. en

Pakeitimas 2638
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio
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Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Kiekviena priežiūros institucija privalo 
parengti metinę savo veiklos ataskaitą. 
Ataskaita teikiama nacionaliniam 
parlamentui ir skelbiama viešai, taip pat 
teikiama Komisijai ir Europos duomenų 
apsaugos valdybai.

Kiekviena priežiūros institucija privalo 
parengti metinę savo veiklos ataskaitą. 
Ataskaita teikiama atitinkamam 
parlamentui ir (arba) kitoms pagal 
nacionalinės teisės aktus nurodytoms 
institucijoms ir skelbiama viešai, taip pat 
teikiama Komisijai ir Europos duomenų 
apsaugos valdybai.

Or. es

Pakeitimas 2639
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Kiekviena priežiūros institucija privalo 
parengti metinę savo veiklos ataskaitą. 
Ataskaita teikiama nacionaliniam 
parlamentui ir skelbiama viešai, taip pat 
teikiama Komisijai ir Europos duomenų 
apsaugos valdybai.

Kiekviena priežiūros institucija bent kas 
dvejus metus privalo parengti savo veiklos 
ataskaitą. Ataskaita teikiama nacionaliniam 
parlamentui ir skelbiama viešai, taip pat 
teikiama Komisijai ir Europos duomenų 
apsaugos valdybai.

Or. en

Pakeitimas 2640
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
54 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

54a straipsnis
Vadovaujanti institucija
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1. Jeigu asmens duomenys tvarkomi 
duomenų valdytojo arba duomenų 
tvarkytojo buveinei veikiant Sąjungoje ir 
duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas yra įsisteigęs daugiau kaip 
vienoje valstybėje narėje, arba jei 
tvarkomi kelių valstybių narių rezidentų 
asmens duomenys, duomenų valdytojo 
arba duomenų tvarkytojo pagrindinės 
buveinės priežiūros institucija veikia kaip 
bendras informacinis punktas duomenų 
valdytojui ar tvarkytojui.
2. Vadovaujanti institucija užtikrina, kad 
vykdant priežiūros procedūras duomenų 
valdytojo arba duomenų tvarkytojo 
atžvilgiu pagal 1 dalį bet kuriuo šių 
procedūrų etapu būtų koordinuojamas 
visų jose dalyvaujančių institucijų darbas. 
Tuo tikslu ji pirmiausia pateikia bet kokią 
aktualią informaciją ir, prieš tvirtindama 
priemonę, kuria ketinama sukelti teisinius 
padarinius duomenų valdytojui arba 
duomenų tvarkytojui pagal 1 dalį, 
konsultuojasi su kitomis institucijomis.
3. Jei duomenų valdytojas nėra įsisteigęs 
Sąjungoje, o skirtingų valstybių narių 
rezidentams daromas poveikis duomenų 
tvarkymo operacijomis pagal šio 
reglamento taikymo sritį, atitinkamų 
valstybių narių priežiūros institucijos 
paskiria priežiūros instituciją, kuri veikia 
kaip bendras informacinis punktas 
duomenų valdytojui ar tvarkytojui.

Or. en

Pakeitimas 2641
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
54 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

54a straipsnis
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Vadovaujanti institucija ir nuoseklumas
1. Ši procedūra turi būti taikoma, jei 
tvarkant asmens duomenis duomenų 
subjektas pareiškia, kad buvo pažeistos jo 
pagal šį reglamentą turimos teisės, arba 
turi būti užtikrinamas vienodas šio 
reglamento taikymas pagal 46 straipsnį:
a) jei su tuo yra susijęs duomenų 
subjektas: duomenų subjektui 
kompetentinga priežiūros institucija yra 
vadovaujanti institucija;
b) jei su tuo nėra susijęs duomenų 
subjektas: jeigu asmens duomenys 
tvarkomi duomenų valdytojo arba 
duomenų tvarkytojo buveinei veikiant 
Sąjungoje ir duomenų valdytojas arba 
duomenų tvarkytojas yra įsisteigęs 
daugiau kaip vienoje valstybėje narėje, 
arba jeigu tvarkomi kelių valstybių narių 
gyventojų asmens duomenys, duomenų 
valdytojo arba duomenų tvarkytojo 
pagrindinės buveinės priežiūros institucija 
veikia kaip vienas bendras informacinis 
punktas duomenų valdytojui arba 
duomenų tvarkytojui ir yra vadovaujanti 
institucija.
2. Vadovaujanti institucija rūpinasi 
bendradarbiavimu su kitomis priežiūros 
institucijomis bet kuriame priežiūros 
procedūros etape. Šiuo tikslu visą svarbią 
informaciją ji persiunčia kitoms 
susijusioms priežiūros institucijoms ir su 
jomis konsultuojasi prieš imdamasi 
priemonių, kurios turės teisinių pasekmių. 
Vadovaujanti institucija kuo labiau 
atsižvelgia į susijusių priežiūros 
institucijų nuomones. Vadovaujanti 
institucija bet kuriame priežiūros 
procedūros etape turi įtraukti ir Komisiją.
Jei susijusios priežiūros institucijos, 
vadovaujamos vadovaujančios 
institucijos, kartu su Komisija per 
keturias savaites randa bendrą sprendimą, 
jis turi būti įgyvendinamas ir be Europos 
duomenų apsaugos valdybos nagrinėjimo. 
Duomenų subjektas, duomenų valdytojas 
ar duomenų tvarkytojas gali pasinaudoti 
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šiame reglamente nurodytomis arba 
visomis kitomis apskritai galiojančiomis 
teisinėmis priemonėmis.
Jei susijusios priežiūros institucijos, 
vadovaujamos vadovaujančios 
institucijos, kartu su Komisija per 
keturias savaites neranda bendro 
sprendimo, tą klausimą turi nagrinėti 
Europos duomenų apsaugos valdyba. 
Šiuo tikslu vadovaujanti institucija imasi 
atitinkamų šiame reglamente nurodytų 
veiksmų.
3. Jei Europos duomenų apsaugos 
valdyba kartu su Komisija per aštuonias 
savaites randa bendrą sprendimą, jis yra 
taikomas. Duomenų subjektas, duomenų 
valdytojas ar duomenų tvarkytojas gali 
pasinaudoti šiame reglamente 
nurodytomis arba visomis kitomis 
apskritai galiojančiomis teisinėmis 
priemonėmis.
Jei Europos duomenų apsaugos valdyba 
kartu su Komisija per aštuonias savaites 
neranda bendro sprendimo, Komisija 
įgaliojama ir įpareigojama per kitas 
keturias savaites deleguotuoju aktu 
pateikti pasiūlymą atsižvelgdama į 
Europos duomenų apsaugos valdybos 
nuomonę. Jei Komisija to nepadaro, visi 
susiję subjektai, įskaitant teisės aktų 
leidėją, gali pasinaudoti šiame reglamente 
nurodytomis arba visomis kitomis 
apskritai galiojančiomis teisinėmis 
priemonėmis, visų pirma tai pasakytina 
apie duomenų subjektą, duomenų 
valdytoją ar duomenų tvarkytoją.
4. Jei Parlamentas arba Taryba 
prieštarauja pagal šiuo tikslu nustatytą 
procedūrą priimto deleguotojo akto 
turiniui, Komisija turi imtis teisės akto 
iniciatyvos laikydamasi šiuo tikslu 
nustatytų procedūrų. Visi susiję subjektai 
gali pasinaudoti šiame reglamente 
nurodytomis arba visomis kitomis 
apskritai galiojančiomis teisinėmis 
priemonėmis, visų pirma tai pasakytina 



AM\929533LT.doc 15/183 PE506.170v02-00

LT

apie duomenų subjektą, duomenų 
valdytoją ar duomenų tvarkytoją.

Or. de

Pakeitimas 2642
Carmen Romero López

Pasiūlymas dėl reglamento
54 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

54a straipsnis
Vadovaujančioji institucija

1. Jeigu dėl asmens duomenų tvarkymo 
pateikiami skundai, atliekami tyrimai ar 
kita priežiūros veikla patenka į duomenų 
valdytojo arba tvarkytojo, įsisteigusių 
keliose valstybėse narėse, veiklos sritį 
arba jeigu tvarkomi keliose valstybėse 
narėse gyvenančių asmenų duomenys, bet 
kuri susijusi priežiūros institucija, prieš 
pradėdama bet kokią procedūrą, praneša 
kitoms susijusioms priežiūros 
institucijoms. Bet kuri iš šių priežiūros 
institucijų gali prašyti papildomos 
informacijos ir prašyti, kad būtų 
vykdomas bendradarbiavimas su 
informaciją pateikusia institucija, kaip 
nustatyta 55 ir 56 straipsniuose, arba 
koordinuojami visų susijusių priežiūros 
institucijų veiksmai, kaip nustatyta 3 
dalyje.
2. Susijusi priežiūros institucija, prieš 
priimdama tam tikrą priemonę, kitoms 
susijusioms institucijoms pateikia 
priemonės projektą arba kitą svarbią 
informaciją, įskaitant veiksmų santrauką 
ir teisinę ataskaitą, kurie turi teisėtą 
poveikį duomenų valdytojui, tvarkytojui 
arba duomenų subjektui, kad pradėta 
procedūra būtų baigta nepažeidžiant 
skundų, tyrimų ar kitos priežiūros veiklos.
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3. Jeigu susijusi priežiūros institucija 
prašo imtis koordinuotų visų susijusių 
priežiūros institucijų veiksmų, valstybės 
narės, kurioje yra pagrindinė duomenų 
valdytojo ar tvarkytojo būstinė, priežiūros 
institucija veikia kaip vadovaujančioji 
institucija susijusių priežiūros institucijų 
vardu ir susitarusi su jomis visais 
priežiūros procedūrų etapais.
Šiuo tikslu susijusioms priežiūros 
institucijoms ji visų pirma turi pateikti 
priemonių pasiūlymą.
4. Jei kuri nors susijusi priežiūros 
institucija per tris savaites nuo priemonių 
pasiūlymo pateikimo šiam pasiūlymui 
paprieštarauja, klausimas sprendžiamas 
su Europos duomenų apsaugos valdyba, 
kaip nustatyta 58 straipsnyje.
5. Jei nė viena priežiūros institucija 
pasiūlytam sprendimui neprieštarauja, jis 
priimamas visų susijusių priežiūros 
institucijų ir taikomas nacionaliniu 
lygmeniu.
6. Kai vadovaujančioji institucija per 
vieną mėnesį nuo vienos ar kelių susijusių 
institucijų prašymo pateikimo nesiima 
veiksmų, šios institucijos kompetentingos 
imtis laikinųjų priemonių ir perduoda 
klausimą svarstyti Europos duomenų 
apsaugos valdybai 58 straipsnyje 
nustatyta tvarka. 

Or. es

Pagrindimas

Siūlomas sprendimų priėmimo mechanizmas, kurį priežiūros institucijos taikytų priimdamos 
sprendimus dėl visų klausimų, susijusių su jų valstybės narės piliečių pateiktais skundais. 
Atsižvelgiant į konkrečius atvejus, galės būti vykdomi vadovaujančiosios institucijos 
koordinuojami veiksmai, o nesutarimai bus sprendžiami Europos duomenų apsaugos 
valdyboje. Visa tai siūloma siekiant suteikti galimybę praktiškai taikyti sistemą tais atvejais, 
kai duomenų subjektas pateikia skundą.
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Pakeitimas 2643
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Priežiūros institucijos teikia viena kitai 
reikšmingą informaciją ir savitarpio 
pagalbą, kad šis reglamentas būtų 
įgyvendintas ir taikomas nuosekliai, ir 
diegia veiksmingo tarpusavio 
bendradarbiavimo priemones. Savitarpio 
pagalba visų pirma susijusi su informacijos 
prašymais ir priežiūros priemonėmis, kaip 
antai prašymais suteikti išankstinius 
leidimus ir konsultuoti, tyrimais ir skubiai 
teikiama informacija apie bylos 
nagrinėjimo pradžią, taip pat tolesniais 
veiksmais tais atvejais, kai duomenų 
tvarkymo operacijomis gali būti daromas 
poveikis kelių valstybių narių duomenų 
subjektams.

1. Priežiūros institucijos teikia viena kitai 
reikšmingą informaciją ir savitarpio 
pagalbą, kad šis reglamentas būtų 
įgyvendintas ir taikomas nuosekliai, ir 
diegia veiksmingo tarpusavio 
bendradarbiavimo priemones. Savitarpio 
pagalba visų pirma susijusi su informacijos 
prašymais ir priežiūros priemonėmis, kaip 
antai prašymais iš anksto konsultuoti, 
tyrimais ir skubiai teikiama informacija 
apie bylos nagrinėjimo pradžią, taip pat 
tolesniais veiksmais tais atvejais, kai 
duomenų tvarkymo operacijomis gali būti 
daromas poveikis kelių valstybių narių 
duomenų subjektams.

Or. en

Pagrindimas

Išbraukiama dėl 34 straipsnio pakeitimo.

Pakeitimas 2644
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Priežiūros institucijos teikia viena kitai 
reikšmingą informaciją ir savitarpio 
pagalbą, kad šis reglamentas būtų 
įgyvendintas ir taikomas nuosekliai, ir 
diegia veiksmingo tarpusavio 
bendradarbiavimo priemones. Savitarpio 

1. Priežiūros institucijos teikia viena kitai 
reikšmingą informaciją ir savitarpio 
pagalbą, kad šis reglamentas būtų 
įgyvendintas ir taikomas nuosekliai, ir 
diegia veiksmingo tarpusavio 
bendradarbiavimo priemones. Savitarpio 
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pagalba visų pirma susijusi su informacijos 
prašymais ir priežiūros priemonėmis, kaip 
antai prašymais suteikti išankstinius 
leidimus ir konsultuoti, tyrimais ir skubiai 
teikiama informacija apie bylos 
nagrinėjimo pradžią, taip pat tolesniais 
veiksmais tais atvejais, kai duomenų 
tvarkymo operacijomis gali būti daromas 
poveikis kelių valstybių narių duomenų 
subjektams.

pagalba visų pirma susijusi su informacijos 
prašymais ir priežiūros priemonėmis, kaip 
antai prašymais suteikti išankstinius 
leidimus ir konsultuoti, tyrimais ir skubiai 
teikiama informacija apie bylos 
nagrinėjimo pradžią, taip pat tolesniais 
veiksmais tais atvejais, kai duomenų 
tvarkymo operacijomis gali būti daromas 
poveikis kelių valstybių narių duomenų 
subjektams. 51 straipsnio 2 dalyje 
apibrėžta vadovaujanti priežiūros 
institucija užtikrina veiklos koordinavimą 
su atitinkamomis dalyvaujančiomis 
institucijomis ir veikia kaip centrinis 
informacinis punktas duomenų valdytojui 
ir duomenų tvarkytojui.

Or. en

Pakeitimas 2645
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Priežiūros institucijos teikia viena kitai 
reikšmingą informaciją ir savitarpio 
pagalbą, kad šis reglamentas būtų 
įgyvendintas ir taikomas nuosekliai, ir 
diegia veiksmingo tarpusavio 
bendradarbiavimo priemones. Savitarpio 
pagalba visų pirma susijusi su informacijos 
prašymais ir priežiūros priemonėmis, kaip 
antai prašymais suteikti išankstinius 
leidimus ir konsultuoti, tyrimais ir skubiai 
teikiama informacija apie bylos 
nagrinėjimo pradžią, taip pat tolesniais 
veiksmais tais atvejais, kai duomenų 
tvarkymo operacijomis gali būti daromas 
poveikis kelių valstybių narių duomenų 
subjektams.

1. Priežiūros institucijos teikia viena kitai 
reikšmingą informaciją ir savitarpio 
pagalbą, kad šis reglamentas būtų 
įgyvendintas ir taikomas nuosekliai, ir 
diegia veiksmingo tarpusavio 
bendradarbiavimo priemones. Savitarpio 
pagalba visų pirma susijusi su informacijos 
prašymais ir priežiūros priemonėmis, kaip 
antai prašymais iš anksto konsultuoti, 
tyrimais ir skubiai teikiama informacija 
apie bylos nagrinėjimo pradžią, taip pat 
tolesniais veiksmais tais atvejais, kai kelių 
valstybių narių duomenų subjektai gali 
daryti neigiamą teisinį poveikį duomenų 
subjektams.

Or. en
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Pakeitimas 2646
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Priežiūros institucijos teikia viena kitai 
reikšmingą informaciją ir savitarpio 
pagalbą, kad šis reglamentas būtų 
įgyvendintas ir taikomas nuosekliai, ir 
diegia veiksmingo tarpusavio 
bendradarbiavimo priemones. Savitarpio 
pagalba visų pirma susijusi su informacijos 
prašymais ir priežiūros priemonėmis, kaip 
antai prašymais suteikti išankstinius 
leidimus ir konsultuoti, tyrimais ir skubiai 
teikiama informacija apie bylos 
nagrinėjimo pradžią, taip pat tolesniais 
veiksmais tais atvejais, kai duomenų 
tvarkymo operacijomis gali būti daromas 
poveikis kelių valstybių narių duomenų 
subjektams.

1. Priežiūros institucijos teikia viena kitai 
reikšmingą informaciją ir savitarpio 
pagalbą, kad šis reglamentas būtų 
įgyvendintas ir taikomas nuosekliai, ir 
diegia veiksmingo tarpusavio 
bendradarbiavimo priemones. Savitarpio 
pagalba visų pirma susijusi su informacijos 
prašymais ir priežiūros priemonėmis, kaip 
antai prašymais suteikti išankstinius 
leidimus ir konsultuoti, tyrimais ir skubiai 
teikiama informacija apie bylos 
nagrinėjimo pradžią, taip pat tolesniais 
veiksmais tais atvejais, kai duomenų 
valdytojas arba duomenų tvarkytojas turi 
buveinių keliose valstybėse narėse arba 
kai duomenų tvarkymo operacijomis gali 
būti daromas poveikis kelių valstybių narių 
duomenų subjektams. 54a straipsnyje 
apibrėžta vadovaujanti institucija 
užtikrina veiklos koordinavimą su 
dalyvaujančiomis priežiūros institucijomis 
ir veikia kaip vienas bendras informacinis 
punktas duomenų valdytojui arba 
duomenų tvarkytojui.

Or. en

Pakeitimas 2647
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekviena priežiūros institucija imasi 2. Kiekviena priežiūros institucija imasi 
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visų būtinų tinkamų priemonių, kad 
nedelsdama ir ne vėliau kaip per vieną 
mėnesį nuo kitos priežiūros institucijos 
prašymo gavimo, į jį atsakytų. Tokia 
priemonė visų pirma gali būti reikšmingos 
informacijos apie tyrimo eigą arba 
vykdymo priemones, kuriomis siekiama 
nutraukti arba uždrausti šio reglamento 
neatitinkančias duomenų tvarkymo 
operacijas, perdavimas.

visų būtinų tinkamų priemonių, kad 
nedelsdama ir ne vėliau kaip per vieną 
mėnesį nuo kitos priežiūros institucijos 
prašymo gavimo, į jį atsakytų.

Or. en

Pakeitimas 2648
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekviena priežiūros institucija imasi 
visų būtinų tinkamų priemonių, kad 
nedelsdama ir ne vėliau kaip per vieną 
mėnesį nuo kitos priežiūros institucijos 
prašymo gavimo, į jį atsakytų. Tokia 
priemonė visų pirma gali būti reikšmingos 
informacijos apie tyrimo eigą arba 
vykdymo priemones, kuriomis siekiama 
nutraukti arba uždrausti šio reglamento 
neatitinkančias duomenų tvarkymo 
operacijas, perdavimas.

2. Kiekviena priežiūros institucija imasi 
visų būtinų tinkamų priemonių, kad 
nedelsdama ir ne vėliau kaip per vieną 
mėnesį nuo kitos priežiūros institucijos 
prašymo gavimo, į jį atsakytų. Tokia 
priemonė visų pirma gali būti reikšmingos 
informacijos apie tyrimo eigą arba 
vykdymo priemones, kuriomis siekiama 
nutraukti arba uždrausti duomenų 
tvarkymo operacijas, kurios, kaip 
paaiškėjo, neatitinka šio reglamento, 
perdavimas.

Or. en

Pakeitimas 2649
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekviena priežiūros institucija imasi 
visų būtinų tinkamų priemonių, kad 
nedelsdama ir ne vėliau kaip per vieną 
mėnesį nuo kitos priežiūros institucijos 
prašymo gavimo, į jį atsakytų. Tokia 
priemonė visų pirma gali būti reikšmingos 
informacijos apie tyrimo eigą arba 
vykdymo priemones, kuriomis siekiama 
nutraukti arba uždrausti šio reglamento 
neatitinkančias duomenų tvarkymo 
operacijas, perdavimas.

2. Kiekviena priežiūros institucija imasi 
visų būtinų tinkamų priemonių, kad 
nedelsdama ir ne vėliau kaip per dvi 
savaites nuo kitos priežiūros institucijos 
prašymo gavimo į jį atsakytų. Tokia 
priemonė visų pirma gali būti reikšmingos 
informacijos apie tyrimo eigą arba 
vykdymo priemones, kuriomis siekiama 
nutraukti arba uždrausti šio reglamento 
neatitinkančias duomenų tvarkymo 
operacijas, perdavimas.

Or. es

Pakeitimas 2650
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. 55 straipsnio 4 dalyje nurodytu atveju 
dėl priemonės, kuri turėtų būti 
įgyvendinama patenkinant pagalbos 
prašymą, leistinumo sprendžiama pagal 
prašymą pateikusiai institucijai taikomą 
teisę, o dėl pagalbos teikimo teisėtumo – 
pagal prašymą gavusiai institucijai 
taikomą teisę.

Or. de

Pakeitimas 2651
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 6 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Priežiūros institucijos teikia kitų 
priežiūros institucijų prašomą informaciją 
elektroniniu būdu per kuo trumpesnį laiką, 
naudodamosi standartizuotomis formomis.

6. Priežiūros institucijos teikia kitų 
priežiūros institucijų prašomą informaciją 
elektroniniu būdu per kuo trumpesnį laiką 
per 2 dalyje reglamentuotą laikotarpį, 
naudodamosi standartizuotomis formomis. 
Ir prašymas, ir informacija elektroniniu 
būdu teikiami naudojant vidaus rinkos 
informacinę sistemą.

Or. de

Pakeitimas 2652
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Už veiksmus, kurių imamasi siekiant 
patenkinti savitarpio pagalbos prašymą, 
mokestis neimamas. 

7. Už veiksmus, kurių imamasi siekiant 
patenkinti savitarpio pagalbos prašymą, iš 
prašymą pateikusios priežiūros institucijos 
mokestis neimamas.

Or. de

Pakeitimas 2653
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Jeigu priežiūros institucija neatsako į 
kitos priežiūros institucijos prašymą per 
vieną mėnesį, prašymą pateikusi priežiūros 
institucija yra kompetentinga priimti 
laikinąsias priemones savo valstybės narės 
teritorijoje pagal 51 straipsnio 1 dalį ir 
pateikia klausimą nagrinėti Europos 

8. Jeigu priežiūros institucija neatsako į 
kitos priežiūros institucijos prašymą per 
vieną mėnesį, atsižvelgiant į 2 dalyje 
reglamentuojamą terminą, prašymą 
pateikusi priežiūros institucija yra 
kompetentinga priimti laikinąsias 
priemones savo valstybės narės teritorijoje 
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duomenų apsaugos valdybai pagal 57 
straipsnyje nurodytą procedūrą.

pagal 51 straipsnio 1 dalį ir pateikia 
klausimą nagrinėti Europos duomenų 
apsaugos valdybai pagal 57 straipsnyje 
nurodytą procedūrą. Ji gali priimti 
laikinąsias priemones pagal 53 straipsnį 
savo valstybės narės teritorijoje, jei dėl dar 
nebaigtos pagalbos teikimo procedūros 
galutinės priemonės priimti dar negalima.

Or. en

Pakeitimas 2654
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Jeigu priežiūros institucija neatsako į 
kitos priežiūros institucijos prašymą per 
vieną mėnesį, prašymą pateikusi priežiūros 
institucija yra kompetentinga priimti 
laikinąsias priemones savo valstybės narės 
teritorijoje pagal 51 straipsnio 1 dalį ir 
pateikia klausimą nagrinėti Europos 
duomenų apsaugos valdybai pagal 57 
straipsnyje nurodytą procedūrą.

8. Jeigu priežiūros institucija neatsako į 
kitos priežiūros institucijos prašymą per dvi 
savaites, prašymą pateikusi priežiūros 
institucija yra kompetentinga priimti 
laikinąsias priemones savo valstybės narės 
teritorijoje pagal 51 straipsnio 1 dalį ir 
pateikia klausimą nagrinėti Europos 
duomenų apsaugos valdybai pagal 57 
straipsnyje nurodytą procedūrą.

Or. es

Pakeitimas 2655
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Komisija gali nustatyti šiame 
straipsnyje nurodytos savitarpio pagalbos 
formatą ir procedūras ir priežiūros 
institucijų, taip pat priežiūros institucijų ir 
Europos duomenų apsaugos valdybos 

Išbraukta.
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keitimosi informacija elektroniniu būdu 
tvarką, visų pirma 6 dalyje nurodytą 
standartizuotą formą. Tie įgyvendinimo 
aktai priimami pagal 87 straipsnio 
2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 2656
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Komisija gali nustatyti šiame 
straipsnyje nurodytos savitarpio pagalbos 
formatą ir procedūras ir priežiūros 
institucijų, taip pat priežiūros institucijų ir 
Europos duomenų apsaugos valdybos 
keitimosi informacija elektroniniu būdu 
tvarką, visų pirma 6 dalyje nurodytą 
standartizuotą formą. Tie įgyvendinimo 
aktai priimami pagal 87 straipsnio 
2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

10. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti šiame straipsnyje nurodytos 
savitarpio pagalbos formatą ir procedūras ir 
priežiūros institucijų, taip pat priežiūros 
institucijų ir Europos duomenų apsaugos 
valdybos keitimosi informacija 
elektroniniu būdu tvarką, visų pirma 6 
dalyje nurodytą standartizuotą formą.

Or. en

Pagrindimas

Tai horizontalusis pakeitimas, kuriuo pakeičiami visi įgyvendinimo aktai deleguotaisiais 
aktais siekiant užtikrinti visapusišką Europos Parlamento įtraukimą į sprendimų priėmimo 
procesą.

Pakeitimas 2657
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 10 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Komisija gali nustatyti šiame 
straipsnyje nurodytos savitarpio pagalbos 
formatą ir procedūras ir priežiūros 
institucijų, taip pat priežiūros institucijų ir 
Europos duomenų apsaugos valdybos 
keitimosi informacija elektroniniu būdu 
tvarką, visų pirma 6 dalyje nurodytą 
standartizuotą formą. Tie įgyvendinimo 
aktai priimami pagal 87 straipsnio 
2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

10. Europos duomenų apsaugos valdyba 
gali nustatyti šiame straipsnyje nurodytos 
savitarpio pagalbos formatą ir procedūras ir 
priežiūros institucijų, taip pat priežiūros 
institucijų ir Europos duomenų apsaugos 
valdybos keitimosi informacija 
elektroniniu būdu tvarką, visų pirma 6 
dalyje nurodytą standartizuotą formą.

Or. en

Pakeitimas 2658
Frank Engel

Pasiūlymas dėl reglamento
56 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tais atvejais, kai duomenų tvarkymo 
operacijomis gali būti daromas poveikis 
kelių valstybių narių duomenų subjektams, 
kiekvienos iš tų valstybių narių priežiūros 
institucija turi teisę dalyvauti atliekant 
bendras tyrimo užduotis arba prireikus 
vykdant bendras operacijas. 
Kompetentinga priežiūros institucija 
pakviečia kiekvienos iš tų valstybių narių 
priežiūros instituciją dalyvauti atliekant 
atitinkamas bendras tyrimo užduotis arba 
vykdant bendras operacijas ir nedelsdama 
atsako į priežiūros institucijos prašymą dėl 
dalyvavimo vykdant tokias operacijas.

2. Tais atvejais, kai duomenų tvarkymo 
operacijomis gali būti daromas neigiamas 
poveikis kelių valstybių narių duomenų 
subjektams, kiekvienos iš tų valstybių 
narių priežiūros institucija turi teisę 
dalyvauti atliekant bendras tyrimo užduotis 
arba prireikus vykdant bendras operacijas. 
Kompetentinga priežiūros institucija 
nedelsdama atsako į priežiūros institucijos 
prašymą dėl dalyvavimo vykdant tokias 
operacijas.

Or. en

Pakeitimas 2659
Dimitrios Droutsas
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Pasiūlymas dėl reglamento
56 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tais atvejais, kai duomenų tvarkymo 
operacijomis gali būti daromas poveikis 
kelių valstybių narių duomenų subjektams, 
kiekvienos iš tų valstybių narių priežiūros 
institucija turi teisę dalyvauti atliekant 
bendras tyrimo užduotis arba prireikus 
vykdant bendras operacijas. 
Kompetentinga priežiūros institucija 
pakviečia kiekvienos iš tų valstybių narių 
priežiūros instituciją dalyvauti atliekant 
atitinkamas bendras tyrimo užduotis arba 
vykdant bendras operacijas ir nedelsdama 
atsako į priežiūros institucijos prašymą dėl 
dalyvavimo vykdant tokias operacijas.

2. Tais atvejais, kai duomenų valdytojas 
arba duomenų tvarkytojas turi buveinių 
keliose valstybėse narėse arba kai 
duomenų tvarkymo operacijomis gali būti 
daromas poveikis kelių valstybių narių 
duomenų subjektams, kiekvienos iš tų 
valstybių narių priežiūros institucija turi 
teisę dalyvauti atliekant bendras tyrimo 
užduotis arba prireikus vykdant bendras 
operacijas. 54a straipsnyje apibrėžta 
vadovaujanti institucija pakviečia 
kiekvienos iš tų valstybių narių priežiūros 
instituciją dalyvauti atliekant atitinkamas 
bendras tyrimo užduotis arba vykdant 
bendras operacijas ir nedelsdama atsako į 
priežiūros institucijos prašymą dėl 
dalyvavimo vykdant tokias operacijas. 
Vadovaujanti institucija veikia kaip 
vienas bendras informacinis punktas 
duomenų valdytojui arba duomenų 
tvarkytojui.

Or. en

Pakeitimas 2660
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
56 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Priežiūros institucijos nustato praktinius 
konkrečių bendradarbiavimo veiksmų 
aspektus.

4. Priežiūros institucijos savo darbo 
tvarkos taisyklėse nustato praktinius 
konkrečių bendradarbiavimo veiksmų 
aspektus. Darbo tvarkos taisyklės viešai 
skelbiamos Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.

Or. en
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Pagrindimas

Nuostata pateikta iš ITRE komiteto nuomonės.

Pakeitimas 2661
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Pasiūlymas dėl reglamento
56 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jeigu priežiūros institucija per vieną 
mėnesį neįvykdo 2 dalyje nustatytos 
pareigos, kita priežiūros institucija yra 
kompetentinga priimti laikinąsias 
priemones savo valstybės narės teritorijoje 
pagal 51 straipsnio 1 dalį.

5. Jeigu priežiūros institucija per dvi 
savaites neįvykdo 2 dalyje nustatytos 
pareigos, kita priežiūros institucija yra 
kompetentinga priimti laikinąsias 
priemones savo valstybės narės teritorijoje 
pagal 51 straipsnio 1 dalį.

Or. es

Pakeitimas 2662
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Prieš priimdama 2 dalyje nurodytą 
priemonę, priežiūros institucija priemonės 
projektą pateikia Europos duomenų 
apsaugos valdybai ir Komisijai.

1. Prieš priimdama 2 dalyje nurodytą 
priemonę, kompetentinga priežiūros 
institucija priemonės projektą pateikia 
Europos duomenų apsaugos valdybai ir 
Komisijai.

Or. en

Pakeitimas 2663
Timothy Kirkhope
ECR frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Prieš priimdama 2 dalyje nurodytą 
priemonę, priežiūros institucija priemonės 
projektą pateikia Europos duomenų 
apsaugos valdybai ir Komisijai.

1. Prieš priimdama 2 dalyje nurodytą 
priemonę, priežiūros institucija priemonės 
projektą pateikia Europos duomenų 
apsaugos valdybai.

Or. en

Pakeitimas 2664
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Prieš priimdama 2 dalyje nurodytą 
priemonę, priežiūros institucija priemonės 
projektą pateikia Europos duomenų 
apsaugos valdybai ir Komisijai.

1. Prieš priimdama 2 dalyje nurodytą 
priemonę, kompetentinga priežiūros 
institucija priemonės projektą pateikia 
Europos duomenų apsaugos valdybai ir 
Komisijai.

Or. en

Pakeitimas 2665
Frank Engel

Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kuri yra susijusi su duomenų tvarkymo 
veikla, vykdoma siekiant siūlyti prekes 
arba paslaugas duomenų subjektams 
keliose valstybėse narėse ar stebėti jų 
elgesį; arba

a) kuri yra susijusi su asmens duomenų 
tvarkymo veikla, vykdoma siekiant siūlyti 
prekes arba paslaugas, skirtas specialiai 
duomenų subjektams keliose valstybėse 
narėse, remiantis 3 straipsnio 2 dalimi ir 
tais atvejais, kai duomenų valdytojas 
nepaskiria savo atstovo Sąjungoje; arba
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Or. en

Pakeitimas 2666
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kuri yra susijusi su duomenų tvarkymo 
veikla, vykdoma siekiant siūlyti prekes 
arba paslaugas duomenų subjektams 
keliose valstybėse narėse ar stebėti jų 
elgesį; arba

a) kuri yra susijusi su asmens duomenų 
tvarkymo veikla, vykdoma siekiant siūlyti 
prekes arba paslaugas duomenų subjektams 
keliose valstybėse narėse, kai už Sąjungos 
ribų veikiantis duomenų valdytojas arba 
duomenų tvarkytojas neįvardija atstovo 
Sąjungos teritorijoje;

Or. en

Pagrindimas

Nuostata pateikta iš ITRE komiteto nuomonės su kai kuriais pakeitimais.

Pakeitimas 2667
Frank Engel

Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) priimti duomenų tvarkymo operacijų, 
dėl kurių reikia iš anksto konsultuotis, 
sąrašą pagal 34 straipsnio 5 dalį; arba

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 2668
Axel Voss
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Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) patvirtinti įmonei privalomas taisykles, 
kaip apibrėžta 43 straipsnyje.

f) patvirtinti įmonei privalomas taisykles, 
kaip apibrėžta 38b straipsnyje.

Or. en

Pakeitimas 2669
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnio 2 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) kurią taikant galima tvarkyti duomenis 
mokslinių tyrimų tikslais pagal 81 
straipsnio 3 dalį ir (arba) 83 straipsnio 3 
dalį.

Or. en

Pagrindimas

Nuostata pateikta iš ITRE komiteto nuomonės.

Pakeitimas 2670
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Bet kuri priežiūros institucija arba 
Europos duomenų apsaugos valdyba gali 
prašyti, kad bet koks klausimas būtų 
išnagrinėtas pagal nuoseklumo užtikrinimo 
mechanizmą, visų pirma tais atvejais, kai 
priežiūros institucija nepateikia 2 dalyje 
nurodyto priemonės projekto ar neįvykdo 

3. Bet kuri priežiūros institucija arba 
Europos duomenų apsaugos valdyba gali 
prašyti, kad bet koks klausimas būtų 
išnagrinėtas pagal nuoseklumo užtikrinimo 
mechanizmą, visų pirma tais atvejais, kai 
priežiūros institucija nepateikia 2 dalyje 
nurodyto priemonės projekto ar neįvykdo 
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su savitarpio pagalba susijusių pareigų 
pagal 55 straipsnį arba su bendromis 
operacijomis susijusių pareigų pagal 56 
straipsnį.

su savitarpio pagalba susijusių pareigų 
pagal 55 straipsnį arba su bendromis 
operacijomis susijusių pareigų pagal 56 
straipsnį arba kai kompetentinga 
priežiūros institucija nepritaria 
vadovaujančios institucijos siūlomam 
priemonės projektui.

Or. en

Pakeitimas 2671
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Bet kuri priežiūros institucija arba 
Europos duomenų apsaugos valdyba gali 
prašyti, kad bet koks klausimas būtų 
išnagrinėtas pagal nuoseklumo užtikrinimo 
mechanizmą, visų pirma tais atvejais, kai 
priežiūros institucija nepateikia 2 dalyje 
nurodyto priemonės projekto ar neįvykdo 
su savitarpio pagalba susijusių pareigų 
pagal 55 straipsnį arba su bendromis 
operacijomis susijusių pareigų pagal 56 
straipsnį.

3. Bet kuri priežiūros institucija arba 
Europos duomenų apsaugos valdyba gali 
prašyti, kad bet koks klausimas būtų 
išnagrinėtas pagal nuoseklumo užtikrinimo 
mechanizmą, visų pirma tais atvejais, kai 
kompetentinga institucija nepateikia 2 
dalyje nurodyto priemonės projekto ar 
neįvykdo su savitarpio pagalba susijusių 
pareigų pagal 55 straipsnį arba su 
bendromis operacijomis susijusių pareigų 
pagal 56 straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Nuostata pateikta iš ITRE komiteto nuomonės.

Pakeitimas 2672
Carmen Romero López

Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Bet kuri priežiūros institucija arba 
Europos duomenų apsaugos valdyba gali 
prašyti, kad bet koks klausimas būtų 
išnagrinėtas pagal nuoseklumo užtikrinimo 
mechanizmą, visų pirma tais atvejais, kai 
priežiūros institucija nepateikia 2 dalyje 
nurodyto priemonės projekto ar neįvykdo 
su savitarpio pagalba susijusių pareigų 
pagal 55 straipsnį arba su bendromis 
operacijomis susijusių pareigų pagal 56 
straipsnį.

3. Bet kuri priežiūros institucija arba 
Europos duomenų apsaugos valdyba gali 
prašyti, kad bet koks klausimas būtų 
išnagrinėtas pagal nuoseklumo užtikrinimo 
mechanizmą, visų pirma tais atvejais, kai 
priežiūros institucija nepateikia 2 dalyje 
nurodyto priemonės projekto ar neįvykdo 
su savitarpio pagalba susijusių pareigų 
pagal 55 straipsnį arba su bendromis 
operacijomis susijusių pareigų pagal 56 
straipsnį, arba kai susijusi priežiūros 
institucija pagal 54a straipsnį nesutinka 
su kitos susijusios priežiūros institucijos 
arba vadovaujančiosios institucijos 
priemonės pasiūlymu.

Or. es

Pagrindimas

Užtikrinamas nuoseklumas atsižvelgiant į siūlomą 54a straipsnį (naują).

Pakeitimas 2673
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Siekdama užtikrinti tinkamą ir nuoseklų 
šio reglamento taikymą, Komisija gali 
prašyti, kad bet koks klausimas būtų 
išnagrinėtas pagal nuoseklumo užtikrinimo 
mechanizmą.

4. Siekdama užtikrinti tinkamą ir nuoseklų 
šio reglamento taikymą, Komisija savo 
vardu arba suinteresuotųjų subjektų 
prašymu gali prašyti, kad bet koks 
klausimas būtų išnagrinėtas pagal 
nuoseklumo užtikrinimo mechanizmą.

Or. en

Pagrindimas

Jeigu esama reglamento taikymo skirtumų, keliančių grėsmę suderintam įgyvendinimui ir 
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darančių poveikį konkretiems suinteresuotiesiems subjektams, suinteresuotieji subjektai, 
kuriems daromas poveikis, turėtų turėti teisę susirūpinimą jiems keliančius klausimus pateikti 
nuoseklumo užtikrinimo mechanizmui.

Pakeitimas 2674
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Siekdama užtikrinti tinkamą ir nuoseklų 
šio reglamento taikymą, Komisija gali 
prašyti, kad bet koks klausimas būtų 
išnagrinėtas pagal nuoseklumo užtikrinimo 
mechanizmą.

4. Siekdama užtikrinti tinkamą ir nuoseklų 
šio reglamento taikymą, Komisija savo 
vardu arba suinteresuotųjų subjektų 
prašymu gali prašyti, kad bet koks 
klausimas būtų išnagrinėtas pagal 
nuoseklumo užtikrinimo mechanizmą.

Or. en

Pagrindimas

Nuostata pateikta iš ITRE komiteto nuomonės.

Pakeitimas 2675
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Europos duomenų apsaugos valdybos 
pirmininkas elektroniniu būdu pateikia 
Europos duomenų apsaugos valdybos 
nariams ir Komisijai bet kokią reikšmingą 
informaciją, kuri jam buvo pateikta, 
naudodamasis standartizuota forma. 
Europos duomenų apsaugos valdybos 
pirmininkas prireikus pateikia reikšmingos 
informacijos vertimą.

6. Europos duomenų apsaugos valdybos 
pirmininkas nepagrįstai nedelsdamas 
elektroniniu būdu pateikia Europos 
duomenų apsaugos valdybos nariams ir 
Komisijai bet kokią reikšmingą 
informaciją, kuri jam buvo pateikta, 
naudodamasis standartizuota forma. 
Europos duomenų apsaugos valdybos 
pirmininkas prireikus pateikia reikšmingos 
informacijos vertimą.
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Or. en

Pagrindimas

Nuostata pateikta iš ITRE komiteto nuomonės.

Pakeitimas 2676
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Europos duomenų apsaugos valdyba 
pateikia nuomonę atitinkamu klausimu, 
jeigu ji taip nusprendė paprasta savo narių 
balsų dauguma arba jeigu bet kuri 
priežiūros institucija ar Komisija to 
paprašo, per vieną savaitę nuo reikšmingos 
informacijos pateikimo pagal 5 dalį. 
Nuomonė priimama per vieną mėnesį 
paprasta Europos duomenų apsaugos 
valdybos narių balsų dauguma. Europos 
duomenų apsaugos valdybos pirmininkas, 
nepagrįstai nedelsdamas, informuoja apie 
savo nuomonę, atitinkamais atvejais, 1 ir 3 
dalyse nurodytą priežiūros instituciją, 
Komisiją ir pagal 51 straipsnį 
kompetentingą priežiūros instituciją ir 
paskelbia ją viešai.

7. Europos duomenų apsaugos valdyba 
pateikia nuomonę atitinkamu klausimu, 
jeigu ji taip nusprendė paprasta savo narių 
balsų dauguma arba jeigu Komisija to 
paprašo, per vieną savaitę nuo reikšmingos 
informacijos pateikimo pagal 5 dalį. 
Nuomonė priimama per vieną mėnesį 
paprasta Europos duomenų apsaugos 
valdybos narių balsų dauguma. Europos 
duomenų apsaugos valdybos pirmininkas, 
nepagrįstai nedelsdamas, informuoja apie 
savo nuomonę, atitinkamais atvejais, 1 ir 3 
dalyse nurodytą priežiūros instituciją, 
Komisiją ir pagal 51 straipsnį 
kompetentingą priežiūros instituciją ir 
paskelbia ją viešai.

Or. es

Pakeitimas 2677
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Europos duomenų apsaugos valdyba 
pateikia nuomonę atitinkamu klausimu, 

7. Europos duomenų apsaugos valdyba 
pateikia nuomonę atitinkamu klausimu, 



AM\929533LT.doc 35/183 PE506.170v02-00

LT

jeigu ji taip nusprendė paprasta savo narių 
balsų dauguma arba jeigu bet kuri 
priežiūros institucija ar Komisija to 
paprašo, per vieną savaitę nuo reikšmingos 
informacijos pateikimo pagal 5 dalį. 
Nuomonė priimama per vieną mėnesį 
paprasta Europos duomenų apsaugos 
valdybos narių balsų dauguma. Europos 
duomenų apsaugos valdybos pirmininkas, 
nepagrįstai nedelsdamas, informuoja apie 
savo nuomonę, atitinkamais atvejais, 1 ir 3 
dalyse nurodytą priežiūros instituciją, 
Komisiją ir pagal 51 straipsnį 
kompetentingą priežiūros instituciją ir 
paskelbia ją viešai.

jeigu ji taip nusprendė paprasta savo narių 
balsų dauguma arba jeigu bet kuri 
priežiūros institucija ar Komisija to 
paprašo, per dvi savaites nuo reikšmingos 
informacijos pateikimo pagal 5 dalį. 
Nuomonė priimama per šešias savaites 
paprasta Europos duomenų apsaugos 
valdybos narių balsų dauguma. Europos 
duomenų apsaugos valdybos pirmininkas, 
nepagrįstai nedelsdamas, informuoja apie 
savo nuomonę, atitinkamais atvejais, 1 ir 
3 dalyse nurodytą priežiūros instituciją, 
Komisiją ir pagal 51 straipsnį 
kompetentingą priežiūros instituciją ir 
paskelbia ją viešai.

Or. en

Pakeitimas 2678
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Europos duomenų apsaugos valdyba 
pateikia nuomonę atitinkamu klausimu, 
jeigu ji taip nusprendė paprasta savo narių 
balsų dauguma arba jeigu bet kuri 
priežiūros institucija ar Komisija to 
paprašo, per vieną savaitę nuo reikšmingos 
informacijos pateikimo pagal 5 dalį. 
Nuomonė priimama per vieną mėnesį 
paprasta Europos duomenų apsaugos 
valdybos narių balsų dauguma. Europos 
duomenų apsaugos valdybos pirmininkas, 
nepagrįstai nedelsdamas, informuoja apie 
savo nuomonę, atitinkamais atvejais, 1 ir 3 
dalyse nurodytą priežiūros instituciją, 
Komisiją ir pagal 51 straipsnį 
kompetentingą priežiūros instituciją ir 
paskelbia ją viešai.

7. Europos duomenų apsaugos valdyba 
pateikia nuomonę atitinkamu klausimu, 
jeigu ji taip nusprendė paprasta savo narių 
balsų dauguma arba jeigu bet kuri 
priežiūros institucija ar Komisija to 
paprašo, per dvi savaites nuo reikšmingos 
informacijos pateikimo pagal 5 dalį. 
Nuomonė priimama per du mėnesius 
paprasta Europos duomenų apsaugos 
valdybos narių balsų dauguma. Europos 
duomenų apsaugos valdybos pirmininkas, 
nepagrįstai nedelsdamas, informuoja apie 
savo nuomonę, atitinkamais atvejais, 1 ir 
3 dalyse nurodytą priežiūros instituciją, 
Komisiją ir pagal 51 straipsnį 
kompetentingas priežiūros institucijas ir 
paskelbia ją viešai.

Or. en
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Pakeitimas 2679
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. 1 dalyje nurodyta priežiūros institucija ir 
pagal 51 straipsnį kompetentinga 
priežiūros institucija atsižvelgia į Europos 
duomenų apsaugos valdybos nuomonę ir 
per dvi savaites nuo tada, kai Europos 
duomenų apsaugos valdybos pirmininkas 
pranešė apie nuomonę, elektroniniu būdu 
praneša Europos duomenų apsaugos 
valdybos pirmininkui ir Komisijai – ar 
nekeičia priemonės projekto, ar jį iš dalies 
pakeičia, ir jei jį iš dalies pakeičia, pateikia 
iš dalies pakeistą priemonės projektą, 
naudodamasi standartizuota forma.

8. 1 dalyje nurodyta kompetentinga 
priežiūros institucija ir pagal 51 straipsnį 
kompetentinga priežiūros institucija 
atsižvelgia į Europos duomenų apsaugos 
valdybos nuomonę ir per dvi savaites nuo 
tada, kai Europos duomenų apsaugos 
valdybos pirmininkas pranešė apie 
nuomonę, elektroniniu būdu praneša 
Europos duomenų apsaugos valdybos 
pirmininkui ir Komisijai – ar nekeičia 
priemonės projekto, ar jį iš dalies pakeičia, 
ir jei jį iš dalies pakeičia, pateikia iš dalies 
pakeistą priemonės projektą, naudodamasi 
standartizuota forma.

Or. en

Pakeitimas 2680
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. 1 dalyje nurodyta priežiūros institucija ir 
pagal 51 straipsnį kompetentinga 
priežiūros institucija atsižvelgia į Europos 
duomenų apsaugos valdybos nuomonę ir 
per dvi savaites nuo tada, kai Europos 
duomenų apsaugos valdybos pirmininkas 
pranešė apie nuomonę, elektroniniu būdu 
praneša Europos duomenų apsaugos 
valdybos pirmininkui ir Komisijai – ar 
nekeičia priemonės projekto, ar jį iš dalies 
pakeičia, ir jei jį iš dalies pakeičia, pateikia 

8. 1 dalyje nurodyta priežiūros institucija ir 
pagal 51 straipsnį kompetentinga 
priežiūros institucija kuo labiau atsižvelgia 
į Europos duomenų apsaugos valdybos 
nuomonę ir per dvi savaites nuo tada, kai 
Europos duomenų apsaugos valdybos 
pirmininkas pranešė apie nuomonę, 
elektroniniu būdu praneša Europos 
duomenų apsaugos valdybos pirmininkui ir 
Komisijai – ar nekeičia priemonės 
projekto, ar jį iš dalies pakeičia, ir jei jį iš 
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iš dalies pakeistą priemonės projektą, 
naudodamasi standartizuota forma.

dalies pakeičia, pateikia iš dalies pakeistą 
priemonės projektą, naudodamasi 
standartizuota forma.

Or. en

Pakeitimas 2681
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. 1 dalyje nurodyta priežiūros institucija ir 
pagal 51 straipsnį kompetentinga 
priežiūros institucija atsižvelgia į Europos 
duomenų apsaugos valdybos nuomonę ir 
per dvi savaites nuo tada, kai Europos 
duomenų apsaugos valdybos pirmininkas 
pranešė apie nuomonę, elektroniniu būdu 
praneša Europos duomenų apsaugos 
valdybos pirmininkui ir Komisijai – ar 
nekeičia priemonės projekto, ar jį iš dalies 
pakeičia, ir jei jį iš dalies pakeičia, pateikia 
iš dalies pakeistą priemonės projektą, 
naudodamasi standartizuota forma.

8. 1 dalyje nurodyta kompetentinga 
priežiūros institucija ir pagal 51 straipsnį 
kompetentinga priežiūros institucija 
atsižvelgia į Europos duomenų apsaugos 
valdybos nuomonę ir per dvi savaites nuo 
tada, kai Europos duomenų apsaugos 
valdybos pirmininkas pranešė apie 
nuomonę, elektroniniu būdu praneša 
Europos duomenų apsaugos valdybos 
pirmininkui ir Komisijai – ar nekeičia 
priemonės projekto, ar jį iš dalies pakeičia, 
ir jei jį iš dalies pakeičia, pateikia iš dalies 
pakeistą priemonės projektą, naudodamasi 
standartizuota forma.

Or. en

Pakeitimas 2682
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. 1 dalyje nurodyta priežiūros institucija ir 
pagal 51 straipsnį kompetentinga 
priežiūros institucija atsižvelgia į Europos 
duomenų apsaugos valdybos nuomonę ir 
per dvi savaites nuo tada, kai Europos 

8. 1 dalyje nurodyta priežiūros institucija ir 
pagal 51 straipsnio 1 dalį kompetentingos 
priežiūros institucijos atsižvelgia į Europos 
duomenų apsaugos valdybos nuomonę ir 
per dvi savaites nuo tada, kai Europos 
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duomenų apsaugos valdybos pirmininkas 
pranešė apie nuomonę, elektroniniu būdu 
praneša Europos duomenų apsaugos 
valdybos pirmininkui ir Komisijai – ar 
nekeičia priemonės projekto, ar jį iš dalies 
pakeičia, ir jei jį iš dalies pakeičia, pateikia 
iš dalies pakeistą priemonės projektą, 
naudodamasi standartizuota forma.

duomenų apsaugos valdybos pirmininkas 
pranešė apie nuomonę, elektroniniu būdu 
praneša Europos duomenų apsaugos 
valdybos pirmininkui ir Komisijai – ar 
nekeičia priemonės projekto, ar jį iš dalies 
pakeičia, ir jei jį iš dalies pakeičia, pateikia 
iš dalies pakeistą priemonės projektą, 
naudodamasi standartizuota forma.

Or. en

Pakeitimas 2683
Monika Hohlmeier

Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnio 8 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a. Jei Komisija dėl priimtų priemonių 
ketina pradėti Sutarčių pažeidimo 
procedūrą prieš kompetentingos 
priežiūros institucijos valstybę narę, prieš 
tai ji Europos duomenų apsaugos 
valdybai suteikia galimybę išsakyti savo 
nuomonę ir informuoja ją apie 
procedūros eigą. Valstybė narė bet 
kuriame Sutarčių pažeidimo procedūros 
etape kompetentingai priežiūros 
institucijai suteikia galimybę išsakyti savo 
nuomonę.

Or. de

Pakeitimas 2684
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnio 8 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a. Jeigu pagal 54a straipsnį vadovaujanti 
institucija neketina vadovautis Europos 
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duomenų apsaugos valdybos nuomone, ji 
apie tai per mėnesį raštu informuoja 
Europos duomenų apsaugos valdybą bei 
Komisiją ir nurodo motyvuotas priežastis.

Or. en

Pakeitimas 2685
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnio 8 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8b. Jeigu Europos duomenų apsaugos 
valdyba vis tiek nesutinka su 9 dalyje 
nurodytos priežiūros institucijos 
priemone, ji gali informuoti Komisiją ir 
paprašyti jos pateikti motyvuotą 
rekomendaciją vadovaujančiai 
institucijai.

Or. en

Pakeitimas 2686
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 59 straipsnis Išbraukta.
Komisijos nuomonė
1. Per dešimt savaičių nuo tada, kai 
klausimas pateikiamas pagal 58 straipsnį, 
arba per šešias savaites 61 straipsnio 
atveju Komisija gali priimti nuomonę 
pagal 58 arba 61 straipsnį pateiktu 
klausimu, kad užtikrintų tinkamą ir 
nuoseklų šio reglamento taikymą.
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2. Jeigu Komisija priėmė nuomonę pagal 
1 dalį, atitinkama priežiūros institucija 
kuo labiau atsižvelgia į Komisijos 
nuomonę ir informuoja Komisiją ir 
Europos duomenų apsaugos valdybą apie 
savo ketinimą nekeisti priemonės projekto 
ar jį iš dalies pakeisti.
3. Kol nepasibaigęs 1 dalyje nurodytas 
laikotarpis, priežiūros institucija negali 
priimti priemonės projekto.
4. Jeigu atitinkama priežiūros institucija 
ketina neatsižvelgti į Komisijos nuomonę, 
ji informuoja apie tai Komisiją ir Europos 
duomenų apsaugos valdybą per 1 dalyje 
nurodytą laikotarpį ir pateikia 
paaiškinimą. Tokiu atveju priemonės 
projektas negali būti priimtas dar vieną 
mėnesį.

Or. en

Pakeitimas 2687
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Per dešimt savaičių nuo tada, kai 
klausimas pateikiamas pagal 58 straipsnį, 
arba per šešias savaites 61 straipsnio 
atveju Komisija gali priimti nuomonę 
pagal 58 arba 61 straipsnį pateiktu 
klausimu, kad užtikrintų tinkamą ir 
nuoseklų šio reglamento taikymą.

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 2688
Dimitrios Droutsas
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Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Per dešimt savaičių nuo tada, kai 
klausimas pateikiamas pagal 58 straipsnį, 
arba per šešias savaites 61 straipsnio 
atveju Komisija gali priimti nuomonę 
pagal 58 arba 61 straipsnį pateiktu 
klausimu, kad užtikrintų tinkamą ir 
nuoseklų šio reglamento taikymą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 2689
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu Komisija priėmė nuomonę pagal 
1 dalį, atitinkama priežiūros institucija 
kuo labiau atsižvelgia į Komisijos 
nuomonę ir informuoja Komisiją ir 
Europos duomenų apsaugos valdybą apie 
savo ketinimą nekeisti priemonės projekto 
ar jį iš dalies pakeisti.

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 2690
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu Komisija priėmė nuomonę pagal 
1 dalį, atitinkama priežiūros institucija 
kuo labiau atsižvelgia į Komisijos 

Išbraukta.
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nuomonę ir informuoja Komisiją ir 
Europos duomenų apsaugos valdybą apie 
savo ketinimą nekeisti priemonės projekto 
ar jį iš dalies pakeisti.

Or. en

Pakeitimas 2691
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kol nepasibaigęs 1 dalyje nurodytas 
laikotarpis, priežiūros institucija negali 
priimti priemonės projekto.

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 2692
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kol nepasibaigęs 1 dalyje nurodytas 
laikotarpis, priežiūros institucija negali 
priimti priemonės projekto.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 2693
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kol nepasibaigęs 1 dalyje nurodytas 
laikotarpis, priežiūros institucija negali 
priimti priemonės projekto.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 2694
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu atitinkama priežiūros institucija 
ketina neatsižvelgti į Komisijos nuomonę, 
ji informuoja apie tai Komisiją ir Europos 
duomenų apsaugos valdybą per 1 dalyje 
nurodytą laikotarpį ir pateikia 
paaiškinimą. Tokiu atveju priemonės 
projektas negali būti priimtas dar vieną 
mėnesį.

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 2695
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu atitinkama priežiūros institucija 
ketina neatsižvelgti į Komisijos nuomonę, 
ji informuoja apie tai Komisiją ir Europos 
duomenų apsaugos valdybą per 1 dalyje 
nurodytą laikotarpį ir pateikia 
paaiškinimą. Tokiu atveju priemonės 
projektas negali būti priimtas dar vieną 
mėnesį.

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 2696
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu atitinkama priežiūros institucija 
ketina neatsižvelgti į Komisijos nuomonę, 
ji informuoja apie tai Komisiją ir Europos 
duomenų apsaugos valdybą per 1 dalyje 
nurodytą laikotarpį ir pateikia paaiškinimą. 
Tokiu atveju priemonės projektas negali 
būti priimtas dar vieną mėnesį.

4. Jeigu atitinkama priežiūros institucija 
ketina neatsižvelgti į Komisijos nuomonę, 
ji informuoja apie tai Komisiją ir Europos 
duomenų apsaugos valdybą per 1 dalyje 
nurodytą laikotarpį ir pateikia paaiškinimą.

Or. en

Pagrindimas

Papildomas reikalavimas atidėti priėmimą dar vienam mėnesiui atrodo ne tik nepagrįstas, bet 
ir nereikalingas.

Pakeitimas 2697
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu atitinkama priežiūros institucija 
ketina neatsižvelgti į Komisijos nuomonę, 
ji informuoja apie tai Komisiją ir Europos 
duomenų apsaugos valdybą per 1 dalyje 
nurodytą laikotarpį ir pateikia paaiškinimą. 
Tokiu atveju priemonės projektas negali 
būti priimtas dar vieną mėnesį.

4. Jeigu atitinkama priežiūros institucija 
ketina neatsižvelgti į Komisijos nuomonę, 
ji informuoja apie tai Komisiją ir Europos 
duomenų apsaugos valdybą per 1 dalyje 
nurodytą laikotarpį ir pateikia paaiškinimą.

Or. en
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Pakeitimas 2698
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu atitinkama priežiūros institucija 
ketina neatsižvelgti į Komisijos nuomonę, 
ji informuoja apie tai Komisiją ir Europos 
duomenų apsaugos valdybą per 1 dalyje 
nurodytą laikotarpį ir pateikia 
paaiškinimą. Tokiu atveju priemonės 
projektas negali būti priimtas dar vieną 
mėnesį.

4. Jeigu atitinkama priežiūros institucija 
ketina neatsižvelgti į Komisijos nuomonę, 
ji per mėnesį informuoja apie tai Komisiją 
ir Europos duomenų apsaugos valdybą ir 
pateikia motyvuotą paaiškinimą. Šis 
motyvuotas paaiškinimas skelbiamas 
viešai.

Or. en

Pakeitimas 2699
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Jeigu Komisija priėmė nuomonę pagal 
1 dalį, atitinkama priežiūros institucija 
kuo labiau atsižvelgia į Komisijos 
nuomonę ir informuoja Komisiją ir 
Europos duomenų apsaugos valdybą apie 
savo ketinimą nekeisti priemonės projekto 
ar jį iš dalies pakeisti.

Or. en

Pakeitimas 2700
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 60 straipsnis Išbraukta.
Priemonės projekto priėmimo 
sustabdymas
1. Jeigu Komisijai kyla rimtų abejonių dėl 
to, ar priemonės projektu būtų užtikrintas 
tinkamas šio reglamento taikymas arba jį 
priėmus šis reglamentas būtų taikomas 
nenuosekliai, ji per vieną mėnesį nuo 59 
straipsnio 4 dalyje nurodyto pranešimo 
gali priimti motyvuotą sprendimą, kuriuo 
reikalaujama, kad priežiūros institucija 
sustabdytų priemonės projekto priėmimą, 
atsižvelgdama į Europos duomenų 
apsaugos valdybos nuomonę, pateiktą 
pagal 58 straipsnio 7 dalį arba 61 
straipsnio 2 dalį, jeigu to reikia siekiant:
a) suderinti skirtingas priežiūros 
institucijos ir Europos duomenų apsaugos 
valdybos pozicijas, jei tai vis dar atrodo 
įmanoma; arba
b) priimti priemonę pagal 62 straipsnio 1 
dalies a punktą.
2. Komisija nustato tokio sustabdymo 
trukmę, kuri negali būti ilgesnė kaip 12 
mėnesių.
3. Kol nepasibaigęs 2 dalyje nurodytas 
laikotarpis, priežiūros institucija negali 
priimti priemonės projekto.

Or. en

Pakeitimas 2701
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 60 straipsnis Išbraukta.
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Priemonės projekto priėmimo 
sustabdymas
1. Jeigu Komisijai kyla rimtų abejonių dėl 
to, ar priemonės projektu būtų užtikrintas 
tinkamas šio reglamento taikymas arba jį 
priėmus šis reglamentas būtų taikomas 
nenuosekliai, ji per vieną mėnesį nuo 59 
straipsnio 4 dalyje nurodyto pranešimo 
gali priimti motyvuotą sprendimą, kuriuo 
reikalaujama, kad priežiūros institucija 
sustabdytų priemonės projekto priėmimą, 
atsižvelgdama į Europos duomenų 
apsaugos valdybos nuomonę, pateiktą 
pagal 58 straipsnio 7 dalį arba 61 
straipsnio 2 dalį, jeigu to reikia siekiant:
a) suderinti skirtingas priežiūros 
institucijos ir Europos duomenų apsaugos 
valdybos pozicijas, jei tai vis dar atrodo 
įmanoma; arba
b) priimti priemonę pagal 62 straipsnio 1 
dalies a punktą.
2. Komisija nustato tokio sustabdymo 
trukmę, kuri negali būti ilgesnė kaip 12 
mėnesių.
3. Kol nepasibaigęs 2 dalyje nurodytas 
laikotarpis, priežiūros institucija negali 
priimti priemonės projekto.

Or. en

Pakeitimas 2702
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 60 straipsnis Išbraukta.
Priemonės projekto priėmimo 
sustabdymas
1. Jeigu Komisijai kyla rimtų abejonių dėl 
to, ar priemonės projektu būtų užtikrintas 
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tinkamas šio reglamento taikymas arba jį 
priėmus šis reglamentas būtų taikomas 
nenuosekliai, ji per vieną mėnesį nuo 59 
straipsnio 4 dalyje nurodyto pranešimo 
gali priimti motyvuotą sprendimą, kuriuo 
reikalaujama, kad priežiūros institucija 
sustabdytų priemonės projekto priėmimą, 
atsižvelgdama į Europos duomenų 
apsaugos valdybos nuomonę, pateiktą 
pagal 58 straipsnio 7 dalį arba 61 
straipsnio 2 dalį, jeigu to reikia siekiant:
a) suderinti skirtingas priežiūros 
institucijos ir Europos duomenų apsaugos 
valdybos pozicijas, jei tai vis dar atrodo 
įmanoma; arba
b) priimti priemonę pagal 62 straipsnio 1 
dalies a punktą.
2. Komisija nustato tokio sustabdymo 
trukmę, kuri negali būti ilgesnė kaip 12 
mėnesių.
3. Kol nepasibaigęs 2 dalyje nurodytas 
laikotarpis, priežiūros institucija negali 
priimti priemonės projekto.

Or. en

Pakeitimas 2703
Sarah Ludford

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 60 straipsnis Išbraukta.
Priemonės projekto priėmimo 
sustabdymas
1. Jeigu Komisijai kyla rimtų abejonių dėl 
to, ar priemonės projektu būtų užtikrintas 
tinkamas šio reglamento taikymas arba jį 
priėmus šis reglamentas būtų taikomas 
nenuosekliai, ji per vieną mėnesį nuo 59 
straipsnio 4 dalyje nurodyto pranešimo 
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gali priimti motyvuotą sprendimą, kuriuo 
reikalaujama, kad priežiūros institucija 
sustabdytų priemonės projekto priėmimą, 
atsižvelgdama į Europos duomenų 
apsaugos valdybos nuomonę, pateiktą 
pagal 58 straipsnio 7 dalį arba 61 
straipsnio 2 dalį, jeigu to reikia siekiant:
a) suderinti skirtingas priežiūros 
institucijos ir Europos duomenų apsaugos 
valdybos pozicijas, jei tai vis dar atrodo 
įmanoma; arba
b) priimti priemonę pagal 62 straipsnio 1 
dalies a punktą.
2. Komisija nustato tokio sustabdymo 
trukmę, kuri negali būti ilgesnė kaip 12 
mėnesių.
3. Kol nepasibaigęs 2 dalyje nurodytas 
laikotarpis, priežiūros institucija negali 
priimti priemonės projekto.

Or. en

Pagrindimas

Europos Komisijai neturi būti suteikti įgaliojimai laikinai sustabdyti priemonės projekto 
priėmimą.

Pakeitimas 2704
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu Komisijai kyla rimtų abejonių dėl 
to, ar priemonės projektu būtų užtikrintas 
tinkamas šio reglamento taikymas arba jį 
priėmus šis reglamentas būtų taikomas 
nenuosekliai, ji per vieną mėnesį nuo 59 
straipsnio 4 dalyje nurodyto pranešimo 
gali priimti motyvuotą sprendimą, kuriuo 
reikalaujama, kad priežiūros institucija 
sustabdytų priemonės projekto priėmimą, 

Išbraukta.
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atsižvelgdama į Europos duomenų 
apsaugos valdybos nuomonę, pateiktą 
pagal 58 straipsnio 7 dalį arba 61 
straipsnio 2 dalį, jeigu to reikia siekiant:
a) suderinti skirtingas priežiūros 
institucijos ir Europos duomenų apsaugos 
valdybos pozicijas, jei tai vis dar atrodo 
įmanoma; arba
b) priimti priemonę pagal 62 straipsnio 1 
dalies a punktą.
2. Komisija nustato tokio sustabdymo 
trukmę, kuri negali būti ilgesnė kaip 12 
mėnesių.
3. Kol nepasibaigęs 2 dalyje nurodytas 
laikotarpis, priežiūros institucija negali 
priimti priemonės projekto.

Or. es

Pakeitimas 2705
Timothy Kirkhope
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu Komisijai kyla rimtų abejonių dėl 
to, ar priemonės projektu būtų užtikrintas 
tinkamas šio reglamento taikymas arba jį 
priėmus šis reglamentas būtų taikomas 
nenuosekliai, ji per vieną mėnesį nuo 59 
straipsnio 4 dalyje nurodyto pranešimo 
gali priimti motyvuotą sprendimą, kuriuo 
reikalaujama, kad priežiūros institucija 
sustabdytų priemonės projekto priėmimą, 
atsižvelgdama į Europos duomenų 
apsaugos valdybos nuomonę, pateiktą 
pagal 58 straipsnio 7 dalį arba 61 
straipsnio 2 dalį, jeigu to reikia siekiant:

Išbraukta.

a) suderinti skirtingas priežiūros 
institucijos ir Europos duomenų apsaugos 
valdybos pozicijas, jei tai vis dar atrodo 
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įmanoma; arba
b) priimti priemonę pagal 62 straipsnio 1 
dalies a punktą.
2. Komisija nustato tokio sustabdymo 
trukmę, kuri negali būti ilgesnė kaip 12 
mėnesių.
3. Kol nepasibaigęs 2 dalyje nurodytas 
laikotarpis, priežiūros institucija negali 
priimti priemonės projekto.

Or. en

Pakeitimas 2706
Monika Hohlmeier

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu Komisijai kyla rimtų abejonių dėl 
to, ar priemonės projektu būtų užtikrintas 
tinkamas šio reglamento taikymas arba jį 
priėmus šis reglamentas būtų taikomas 
nenuosekliai, ji per vieną mėnesį nuo 59 
straipsnio 4 dalyje nurodyto pranešimo gali 
priimti motyvuotą sprendimą, kuriuo 
reikalaujama, kad priežiūros institucija 
sustabdytų priemonės projekto priėmimą, 
atsižvelgdama į Europos duomenų 
apsaugos valdybos nuomonę, pateiktą 
pagal 58 straipsnio 7 dalį arba 61 straipsnio 
2 dalį, jeigu to reikia siekiant:

1. Jeigu Komisijai kyla rimtų abejonių dėl 
to, ar priemonės projektu būtų užtikrintas 
tinkamas šio reglamento taikymas, ji per 
vieną mėnesį nuo 59 straipsnio 4 dalyje 
nurodyto pranešimo gali priimti motyvuotą 
sprendimą, kuriuo reikalaujama, kad 
priežiūros institucija sustabdytų priemonės 
projekto priėmimą, atsižvelgdama į 
Europos duomenų apsaugos valdybos 
nuomonę, pateiktą pagal 58 straipsnio 7 
dalį arba 61 straipsnio 2 dalį, jeigu to reikia 
siekiant:

Or. de

Pakeitimas 2707
Monika Hohlmeier

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 1 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) suderinti skirtingas priežiūros 
institucijos ir Europos duomenų apsaugos 
valdybos pozicijas, jei tai vis dar atrodo 
įmanoma; arba

a) suderinti labai skirtingas priežiūros 
institucijos ir Europos duomenų apsaugos 
valdybos pozicijas, jei tai vis dar atrodo 
įmanoma; arba

Or. de

Pakeitimas 2708
Monika Hohlmeier

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija nustato tokio sustabdymo 
trukmę, kuri negali būti ilgesnė kaip 12 
mėnesių.

2. Komisija nustato tokio sustabdymo 
trukmę, kuri negali būti ilgesnė kaip 8 
savaitės.

Or. de

Pakeitimas 2709
Monika Hohlmeier

Pasiūlymas dėl reglamento
60 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

60a straipsnis
Parlamento ir Tarybos informavimas

Komisija reguliariai, ne rečiau kaip kas 
pusę metų, pateikdama Europos duomenų 
apsaugos valdybos pirmininko pranešimą 
Parlamentą ir Tarybą informuoja apie 
pagal nuoseklumo užtikrinimo 
mechanizmą nagrinėtus klausimus ir 
pateikia Komisijos ir Europos duomenų 
apsaugos valdybos padarytas išvadas dėl 
šio reglamento vienodo įgyvendinimo ir 
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taikymo užtikrinimo.

Or. de

Pakeitimas 2710
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu išimtinėmis aplinkybėmis 
priežiūros institucija mano, jog būtina 
skubiai veikti, kad būtų apsaugoti duomenų 
subjektų interesai, visų pirma tais atvejais, 
kai esama pavojaus, kad pasikeitus esamai 
padėčiai gali būti labai sunku įgyvendinti 
duomenų subjekto teisę arba siekiama 
pašalinti didelius trūkumus, arba dėl kitų 
priežasčių, nukrypdama nuo 58 straipsnyje 
nurodytos procedūros, ji gali priimti 
konkretų laikotarpį galiojančias laikinąsias 
priemones. Priežiūros institucija tas 
priemones ir išsamias jų priežastis 
nedelsdama pateikia Europos duomenų 
apsaugos valdybai ir Komisijai.

1. Jeigu išimtinėmis aplinkybėmis 
priežiūros institucija mano, jog būtina 
skubiai veikti, kad būtų apsaugoti duomenų 
subjektų interesai, visų pirma tais atvejais, 
kai esama pavojaus, kad pasikeitus esamai 
padėčiai gali būti labai sunku įgyvendinti 
duomenų subjekto teisę arba siekiama 
pašalinti didelius trūkumus, arba dėl kitų 
priežasčių, nukrypdama nuo 58 straipsnyje 
nurodytos procedūros, ji gali priimti 
konkretų laikotarpį galiojančias laikinąsias 
priemones. Priežiūros institucija tas 
priemones ir išsamias jų priežastis 
nedelsdama pateikia Europos duomenų 
apsaugos valdybai, atitinkamam duomenų 
valdytojui arba tvarkytojui ir Komisijai.

Or. en

Pakeitimas 2711
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu išimtinėmis aplinkybėmis 
priežiūros institucija mano, jog būtina 
skubiai veikti, kad būtų apsaugoti duomenų 
subjektų interesai, visų pirma tais atvejais, 
kai esama pavojaus, kad pasikeitus esamai 

1. Jeigu išimtinėmis aplinkybėmis 
priežiūros institucija mano, jog būtina 
skubiai veikti, kad būtų apsaugoti duomenų 
subjekto, kuris priklauso jos 
kompetentingai priežiūrai, interesai, tais 
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padėčiai gali būti labai sunku įgyvendinti 
duomenų subjekto teisę arba siekiama 
pašalinti didelius trūkumus, arba dėl kitų 
priežasčių, nukrypdama nuo 58 straipsnyje 
nurodytos procedūros, ji gali priimti 
konkretų laikotarpį galiojančias laikinąsias 
priemones. Priežiūros institucija tas 
priemones ir išsamias jų priežastis 
nedelsdama pateikia Europos duomenų 
apsaugos valdybai ir Komisijai.

atvejais, kai esama pavojaus, kad 
pasikeitus esamai padėčiai gali būti labai 
sunku įgyvendinti duomenų subjekto teisę 
arba siekiama pašalinti didelius trūkumus 
esant aiškiam duomenų saugumo 
pažeidimui ar nepagrįstam 
kompetentingos priežiūros institucijos 
neveikimui, nukrypdama nuo 58 
straipsnyje nurodytos procedūros, ji gali 
priimti konkretų laikotarpį galiojančias 
laikinąsias priemones. Priežiūros institucija 
tas priemones ir išsamias jų priežastis 
nedelsdama pateikia kompetentingai 
priežiūros institucijai, Europos duomenų 
apsaugos valdybai, Komisijai ir duomenų 
valdytojui arba duomenų tvarkytojui.

Or. en

Pakeitimas 2712
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu išimtinėmis aplinkybėmis 
priežiūros institucija mano, jog būtina 
skubiai veikti, kad būtų apsaugoti duomenų 
subjektų interesai, visų pirma tais atvejais, 
kai esama pavojaus, kad pasikeitus esamai 
padėčiai gali būti labai sunku įgyvendinti 
duomenų subjekto teisę arba siekiama 
pašalinti didelius trūkumus, arba dėl kitų 
priežasčių, nukrypdama nuo 58 straipsnyje 
nurodytos procedūros, ji gali priimti 
konkretų laikotarpį galiojančias laikinąsias 
priemones. Priežiūros institucija tas 
priemones ir išsamias jų priežastis 
nedelsdama pateikia Europos duomenų 
apsaugos valdybai ir Komisijai.

1. Jeigu išimtinėmis aplinkybėmis 
priežiūros institucija mano, jog būtina 
skubiai veikti, kad būtų apsaugoti duomenų 
subjektų interesai, visų pirma tais atvejais, 
kai esama pavojaus, kad pasikeitus esamai 
padėčiai gali būti labai sunku įgyvendinti 
duomenų subjekto teisę arba siekiama 
pašalinti didelius trūkumus, arba dėl kitų 
priežasčių, nukrypdama nuo 58 straipsnyje 
nurodytos procedūros, ji gali priimti 
konkretų laikotarpį galiojančias laikinąsias 
priemones. Priežiūros institucija tas 
priemones ir išsamias jų priežastis 
nedelsdama pateikia Europos duomenų 
apsaugos valdybai, atitinkamam duomenų 
valdytojui arba tvarkytojui ir Komisijai.

Or. en
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Pakeitimas 2713
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu išimtinėmis aplinkybėmis 
priežiūros institucija mano, jog būtina 
skubiai veikti, kad būtų apsaugoti duomenų 
subjektų interesai, visų pirma tais atvejais, 
kai esama pavojaus, kad pasikeitus esamai 
padėčiai gali būti labai sunku įgyvendinti 
duomenų subjekto teisę arba siekiama 
pašalinti didelius trūkumus, arba dėl kitų 
priežasčių, nukrypdama nuo 58 straipsnyje 
nurodytos procedūros, ji gali priimti 
konkretų laikotarpį galiojančias laikinąsias 
priemones. Priežiūros institucija tas 
priemones ir išsamias jų priežastis 
nedelsdama pateikia Europos duomenų 
apsaugos valdybai ir Komisijai.

1. Jeigu išimtinėmis aplinkybėmis 
priežiūros institucija mano, jog būtina 
skubiai veikti, kad būtų apsaugoti duomenų 
subjektų interesai, visų pirma tais atvejais, 
kai esama pavojaus, kad pasikeitus esamai 
padėčiai gali būti labai sunku įgyvendinti 
duomenų subjekto teisę arba siekiama 
pašalinti didelius trūkumus, arba dėl kitų 
priežasčių, nukrypdama nuo 58 straipsnyje 
nurodytos procedūros, ji gali priimti 
konkretų laikotarpį galiojančias laikinąsias 
priemones. Priežiūros institucija tas 
priemones ir išsamias jų priežastis 
nedelsdama pateikia Europos duomenų 
apsaugos valdybai, Komisijai ir 
atitinkamam duomenų valdytojui arba 
tvarkytojui.

Or. en

Pagrindimas

Nuostata pateikta iš ITRE komiteto nuomonės.

Pakeitimas 2714
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu priežiūros institucija ėmėsi 
priemonės pagal 1 dalį ir mano, kad 
būtina skubiai priimti galutines 
priemones, ji gali prašyti, kad Europos 

2. Jeigu priežiūros institucija ėmėsi 
priemonės pagal 1 dalį, ji prašo, kad 
Europos duomenų apsaugos valdyba 
skubiai pateiktų savo nuomonę, 
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duomenų apsaugos valdyba skubiai 
pateiktų savo nuomonę, nurodydama tokios 
nuomonės prašymo priežastis, be kita ko, 
susijusias su galutinių priemonių priėmimu 
skubos tvarka.

nurodydama prašymo priežastis, be kita ko, 
susijusias su galutinių priemonių priėmimu 
skubos tvarka.

Or. en

Pakeitimas 2715
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu priežiūros institucija ėmėsi 
priemonės pagal 1 dalį ir mano, kad 
būtina skubiai priimti galutines 
priemones, ji gali prašyti, kad Europos 
duomenų apsaugos valdyba skubiai 
pateiktų savo nuomonę, nurodydama tokios 
nuomonės prašymo priežastis, be kita ko, 
susijusias su galutinių priemonių priėmimu 
skubos tvarka.

2. Jeigu priežiūros institucija ėmėsi 
priemonės pagal 1 dalį, ji prašo, kad 
Europos duomenų apsaugos valdyba 
skubiai pateiktų savo nuomonę, 
nurodydama prašymo priežastis, be kita ko, 
susijusias su galutinių priemonių priėmimu 
skubos tvarka.

Or. en

Pagrindimas

Nuostata pateikta iš ITRE komiteto nuomonės.

Pakeitimas 2716
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
61 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

61a straipsnis
Komisijos įsikišimas
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1. Per dešimt savaičių nuo tada, kai 
klausimas pateikiamas pagal 58 straipsnį, 
arba per šešias savaites 61 straipsnio 
atveju Komisija gali priimti motyvuotą 
rekomendaciją pagal 58 arba 61 straipsnį 
pateiktu klausimu, kad užtikrintų tinkamą 
ir nuoseklų šio reglamento taikymą.
2. Jeigu Komisija priėmė motyvuotą 
rekomendaciją pagal 1 dalį, atitinkama 
priežiūros institucija kuo labiau 
atsižvelgia į Komisijos rekomendaciją ir 
informuoja Komisiją ir Europos duomenų 
apsaugos valdybą apie savo ketinimą 
nekeisti priemonės projekto ar jį iš dalies 
pakeisti.
3. Jeigu atitinkama priežiūros institucija 
ketina neatsižvelgti į Komisijos nuomonę, 
ji per mėnesį informuoja apie tai Komisiją 
ir Europos duomenų apsaugos valdybą ir 
pateikia motyvuotą paaiškinimą. Šis 
motyvuotas paaiškinimas skelbiamas 
viešai.
Priežiūros institucija gali atšaukti 
priemonės projektą bet kuriuo procedūros 
vykdymo etapu.

Or. en

Pakeitimas 2717
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento
62 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įgyvendinimo aktai Deleguotieji aktai

Or. en

Pagrindimas

Tai horizontalusis pakeitimas, kuriuo pakeičiami visi įgyvendinimo aktai deleguotaisiais 
aktais siekiant užtikrinti visapusišką Europos Parlamento įtraukimą į sprendimų priėmimo 
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procesą.

Pakeitimas 2718
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento
62 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija gali priimti įgyvendinimo 
aktus, siekdama:

1. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais 
siekiama:

Or. en

Pagrindimas

Tai horizontalusis pakeitimas, kuriuo pakeičiami visi įgyvendinimo aktai deleguotaisiais 
aktais siekiant užtikrinti visapusišką Europos Parlamento įtraukimą į sprendimų priėmimo 
procesą.

Pakeitimas 2719
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
62 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija gali priimti įgyvendinimo 
aktus, siekdama:

1. Komisija, paprašiusi Europos duomenų 
apsaugos valdybos nuomonės, gali priimti 
įgyvendinimo aktus, siekdama:

Or. en

Pakeitimas 2720
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
62 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) priimti sprendimus dėl tinkamo šio 
reglamento taikymo pagal jo tikslus ir 
reikalavimus, susijusius su klausimais, 
kuriuos priežiūros institucijos pateikė 
pagal 58 arba 61 straipsnius, su klausimu, 
dėl kurio pagal 60 straipsnio 1 dalį 
priimtas motyvuotas sprendimas, arba 
klausimu, kai priežiūros institucija 
nepateikia priemonės projekto ir kai 
nurodė neketinanti atsižvelgti į nuomonę, 
kurią Komisija priėmė pagal 59 straipsnį;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 2721
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
62 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) priimti sprendimus dėl tinkamo šio 
reglamento taikymo pagal jo tikslus ir 
reikalavimus, susijusius su klausimais, 
kuriuos priežiūros institucijos pateikė 
pagal 58 arba 61 straipsnius, su klausimu, 
dėl kurio pagal 60 straipsnio 1 dalį 
priimtas motyvuotas sprendimas, arba 
klausimu, kai priežiūros institucija 
nepateikia priemonės projekto ir kai 
nurodė neketinanti atsižvelgti į nuomonę, 
kurią Komisija priėmė pagal 59 straipsnį;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nuostata pateikta iš ITRE komiteto nuomonės.
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Pakeitimas 2722
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
62 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) priimti sprendimus dėl tinkamo šio 
reglamento taikymo pagal jo tikslus ir 
reikalavimus, susijusius su klausimais, 
kuriuos priežiūros institucijos pateikė 
pagal 58 arba 61 straipsnius, su klausimu, 
dėl kurio pagal 60 straipsnio 1 dalį 
priimtas motyvuotas sprendimas, arba 
klausimu, kai priežiūros institucija 
nepateikia priemonės projekto ir kai 
nurodė neketinanti atsižvelgti į nuomonę, 
kurią Komisija priėmė pagal 59 straipsnį;

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 2723
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
62 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) per 59 straipsnio 1 dalyje nurodytą 
terminą nuspręsti, ar paskelbti 58 
straipsnio 2 dalies d punkte nurodytų 
standartinių duomenų apsaugos sąlygų 
projektą visuotinai galiojančiu;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 2724
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
62 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) per 59 straipsnio 1 dalyje nurodytą 
terminą nuspręsti, ar paskelbti 58 
straipsnio 2 dalies d punkte nurodytų 
standartinių duomenų apsaugos sąlygų 
projektą visuotinai galiojančiu;

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 2725
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
62 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) nustatyti šiame skirsnyje nurodyto 
nuoseklumo užtikrinimo mechanizmo 
formatą ir procedūras;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 2726
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento
62 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tie įgyvendinimo aktai priimami pagal 
87 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Tai horizontalusis pakeitimas, kuriuo pakeičiami visi įgyvendinimo aktai deleguotaisiais 
aktais siekiant užtikrinti visapusišką Europos Parlamento įtraukimą į sprendimų priėmimo 
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procesą.

Pakeitimas 2727
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento
62 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Remdamasi tinkamai pagrįstais 
imperatyviais pagrindais, dėl kurių būtina 
skubiai veikti siekiant apsaugoti duomenų 
subjektų interesus 1 dalies a punkte 
nurodytais atvejais, Komisija pagal 87 
straipsnio 3 dalyje nurodytą procedūrą 
priima nedelsiant taikomus įgyvendinimo 
aktus. Tie aktai lieka galioti ne ilgiau kaip 
12 mėnesių.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 2728
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
62 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Remdamasi tinkamai pagrįstais 
imperatyviais pagrindais, dėl kurių būtina 
skubiai veikti siekiant apsaugoti duomenų 
subjektų interesus 1 dalies a punkte 
nurodytais atvejais, Komisija pagal 87 
straipsnio 3 dalyje nurodytą procedūrą 
priima nedelsiant taikomus įgyvendinimo 
aktus. Tie aktai lieka galioti ne ilgiau kaip 
12 mėnesių.

Išbraukta.

Or. es
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Pakeitimas 2729
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
62 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Remdamasi tinkamai pagrįstais 
imperatyviais pagrindais, dėl kurių būtina 
skubiai veikti siekiant apsaugoti duomenų 
subjektų interesus 1 dalies a punkte 
nurodytais atvejais, Komisija pagal 87 
straipsnio 3 dalyje nurodytą procedūrą 
priima nedelsiant taikomus įgyvendinimo 
aktus. Tie aktai lieka galioti ne ilgiau kaip 
12 mėnesių.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 2730
Timothy Kirkhope
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
63 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekiant šio reglamento tikslų, vienos 
valstybės narės priežiūros institucijos 
vykdytina priemonė vykdoma visose 
atitinkamose valstybėse narėse.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 2731
Timothy Kirkhope
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
63 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu priežiūros institucija, pažeisdama 
58 straipsnio 1–5 dalis, nepateikia 
priemonės projekto pagal nuoseklumo 
užtikrinimo mechanizmą, ta priežiūros 
institucijos priemonė neturi teisinės galios 
ir nėra vykdytina.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 2732
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento
63 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

63a straipsnis
Apeliacijų teikimo tvarka

Neperžengdama valstybių narių teismų 
sistemos ir Sąjungos kompetencijos ribų, 
Europos duomenų apsaugos valdyba gali 
teikti privalomas nuomones, jeigu:
a) duomenų subjektas ar duomenų 
valdytojas pateikia apeliaciją dėl 
nenuoseklaus šio reglamento taikymo 
valstybėse narėse; ir
b) taikant šio reglamento 58–
63 straipsniuose apibūdintą nuoseklumo 
užtikrinimo mechanizmą Europos 
duomenų apsaugos valdybos nariai 
paprasta balsų dauguma nepriima 
sprendimo dėl taikytinos priemonės. 
Europos duomenų apsaugos valdyba, 
prieš pateikdama tokią nuomonę, 
atsižvelgia į visą svarbią informaciją, 
kurią gali pateikti kompetentinga 
duomenų apsaugos institucija, įskaitant 
suinteresuotųjų šalių nuomones.

Or. en
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Pagrindimas

Apeliacijos procedūra būtina tuo atveju, kai šis reglamentas nenuosekliai taikomas valstybėse 
narėse ir kai nepavyksta taikyti nuoseklumo užtikrinimo mechanizmo.

Pakeitimas 2733
Timothy Kirkhope
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Neribodama Komisijos galimybės teikti 
66 straipsnio 1 dalies b punkte ir 2 dalyje 
nurodytus prašymus, Europos duomenų 
apsaugos valdyba neprašo ir nepriima 
jokių nurodymų.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 2734
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Europos duomenų apsaugos valdyba 
užtikrina, kad šis reglamentas būtų 
taikomas nuosekliai. Siekdama šio tikslo, 
Europos duomenų apsaugos valdyba savo 
iniciatyva arba Komisijos prašymu visų 
pirma:

1. Europos duomenų apsaugos valdyba 
užtikrina, kad šis reglamentas būtų 
taikomas nuosekliai. Siekdama šio tikslo, 
Europos duomenų apsaugos valdyba savo 
iniciatyva, Komisijos arba kitų 
suinteresuotųjų subjektų prašymu visų 
pirma:

Or. en

Pakeitimas 2735
Frank Engel
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Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Europos duomenų apsaugos valdyba 
užtikrina, kad šis reglamentas būtų 
taikomas nuosekliai. Siekdama šio tikslo, 
Europos duomenų apsaugos valdyba savo 
iniciatyva arba Komisijos prašymu visų 
pirma:

1. Europos duomenų apsaugos valdyba 
užtikrina, kad šis reglamentas būtų 
taikomas nuosekliai. Siekdama šio tikslo, 
Europos duomenų apsaugos valdyba savo 
iniciatyva, Europos Parlamento, Tarybos 
arba Komisijos prašymu visų pirma:

Or. en

Pakeitimas 2736
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Europos duomenų apsaugos valdyba 
užtikrina, kad šis reglamentas būtų 
taikomas nuosekliai. Siekdama šio tikslo, 
Europos duomenų apsaugos valdyba savo 
iniciatyva arba Komisijos prašymu visų 
pirma:

1. Europos duomenų apsaugos valdyba 
užtikrina, kad šis reglamentas būtų 
taikomas nuosekliai. Siekdama šio tikslo, 
Europos duomenų apsaugos valdyba savo 
iniciatyva arba Europos Parlamento, 
Tarybos ir Komisijos prašymu visų pirma:

Or. en

Pakeitimas 2737
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Europos duomenų apsaugos valdyba 
užtikrina, kad šis reglamentas būtų 
taikomas nuosekliai. Siekdama šio tikslo, 
Europos duomenų apsaugos valdyba savo 

1. Europos duomenų apsaugos valdyba 
užtikrina, kad šis reglamentas būtų 
taikomas nuosekliai. Siekdama šio tikslo, 
Europos duomenų apsaugos valdyba savo 
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iniciatyva arba Komisijos prašymu visų 
pirma:

iniciatyva arba Komisijos ar kitų 
suinteresuotųjų subjektų prašymu visų 
pirma:

Or. en

Pagrindimas

Nuostata pateikta iš ITRE komiteto nuomonės.

Pakeitimas 2738
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pataria Komisijai visais su asmens 
duomenų apsauga Sąjungoje susijusiais 
klausimais, įskaitant dėl visų siūlomų šio 
reglamento pakeitimų;

a) pataria ES institucijoms visais su 
asmens duomenų apsauga Sąjungoje 
susijusiais klausimais, įskaitant dėl visų 
siūlomų šio reglamento pakeitimų;

Or. en

Pakeitimas 2739
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) savo iniciatyva arba vieno iš savo narių 
iniciatyva, arba Komisijos prašymu 
nagrinėja visus klausimus, susijusius su šio 
reglamento taikymu, ir skelbia priežiūros 
institucijoms skirtas gaires, rekomendacijas 
ir geriausią patirtį, siekdama skatinti šį 
reglamentą taikyti nuosekliai;

b) savo iniciatyva arba vieno iš savo narių, 
Komisijos arba kitų suinteresuotųjų 
subjektų prašymu nagrinėja visus 
klausimus, susijusius su šio reglamento 
taikymu, ir skelbia priežiūros institucijoms 
skirtas gaires, rekomendacijas ir geriausią 
patirtį, siekdama skatinti šį reglamentą 
taikyti nuosekliai;

Or. en
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Pakeitimas 2740
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) savo iniciatyva arba vieno iš savo narių 
iniciatyva, arba Komisijos prašymu 
nagrinėja visus klausimus, susijusius su šio 
reglamento taikymu, ir skelbia priežiūros 
institucijoms skirtas gaires, rekomendacijas 
ir geriausią patirtį, siekdama skatinti šį 
reglamentą taikyti nuosekliai;

b) savo iniciatyva arba vieno iš savo narių 
iniciatyva, arba Europos Parlamento, 
Tarybos ar Komisijos prašymu nagrinėja 
visus klausimus, susijusius su šio 
reglamento taikymu, ir skelbia priežiūros 
institucijoms skirtas gaires, rekomendacijas 
ir geriausią patirtį, siekdama skatinti šį 
reglamentą taikyti nuosekliai, taip pat ir 
naudojimosi vykdymo užtikrinimo 
įgaliojimais srityje;

Or. en

Pakeitimas 2741
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) savo iniciatyva arba vieno iš savo narių 
iniciatyva, arba Komisijos prašymu 
nagrinėja visus klausimus, susijusius su šio 
reglamento taikymu, ir skelbia priežiūros 
institucijoms skirtas gaires, rekomendacijas 
ir geriausią patirtį, siekdama skatinti šį 
reglamentą taikyti nuosekliai;

b) savo iniciatyva arba vieno iš savo narių, 
Komisijos arba kitų suinteresuotųjų 
subjektų prašymu nagrinėja visus 
klausimus, susijusius su šio reglamento 
taikymu, ir skelbia priežiūros institucijoms 
skirtas gaires, rekomendacijas ir geriausią 
patirtį, siekdama skatinti šį reglamentą 
taikyti nuosekliai;

Or. en

Pagrindimas

Nuostata pateikta iš ITRE komiteto nuomonės.
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Pakeitimas 2742
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) teikia nuomones dėl priežiūros 
institucijų sprendimų projektų pagal 57 
straipsnyje nurodytą nuoseklumo 
užtikrinimo mechanizmą;

d) teikia nuomones dėl priežiūros 
institucijų sprendimų projektų pagal 57 ir 
63a straipsniuose nurodytą nuoseklumo 
užtikrinimo mechanizmą;

Or. en

Pakeitimas 2743
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) teikia nuomonę dėl to, kuri institucija 
turėtų būti vadovaujančia institucija 
pagal 54a straipsnio 3 dalį;

Or. en

Pakeitimas 2744
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 1 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) teikia nuomonę Komisijai rengiant 
šiuo reglamentu grindžiamus 
deleguotuosius ir įgyvendinimo aktus;

Or. en
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Pakeitimas 2745
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 1 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) nagrinėja elgesio kodeksus ir 
galiojančių elgesio kodeksų pakeitimus ar 
papildymus, jai pateiktus pagal 38 
straipsnio 3 dalį.

Or. en

Pakeitimas 2746
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 1 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) teikia pagalbą ar bylinėjasi priežiūros 
institucijos vardu, jei gautas tos priežiūros 
institucijos prašymas, kai priežiūros 
institucijos išteklių nepakanka 
veiksmingai nagrinėti bylą bet kuriame 
teisme;

Or. en

Pagrindimas

Tai itin svarbu nagrinėjant bylas, iškeltas įmonėms, kurioms gali būti skirtos didelės baudos 
ir kai duomenų apsaugos priežiūros institucijos teisinės galimybės negalėtų iš esmės prilygti 
atitinkamos bendrovės galimybėms.

Pakeitimas 2747
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 1 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) siūlo idėjas, kuriomis turėtų būti 
pagrįsta ES sertifikavimo politika, stebi ir 
vertina jų įgyvendinimą ir pateikia išvadas 
Komisijai.

Or. es

Pakeitimas 2748
Carmen Romero López

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 1 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) nustato bendrą tvarką, pagal kurią 
gaunama ir tiriama informacija pagal 
skundus dėl neteisėto asmens duomenų 
tvarkymo, siekiant apsaugoti informaciją 
pateikusius asmenis nuo bausmės ir 
išsaugoti šios informacijos šaltinių 
konfidencialumą tais atvejais, kai šiems 
informaciją pateikusiems asmenims gali 
būti taikomi trečiųjų šalių įstatymai, 
kuriais draudžiama atskleisti tokį 
neteisėtą asmens duomenų tvarkymą. 

Or. es

Pagrindimas

Siūloma nustatyti bendrą tvarką, pagal kurią būtų svarstomi informaciją pateikusių asmenų 
skundai ir taikomos priemonės, kuriomis jie būtų apsaugoti nuo galimų bausmių ir prireikus 
nebūtų atskleista jų tapatybė.

Pakeitimas 2749
Dimitrios Droutsas



PE506.170v02-00 72/183 AM\929533LT.doc

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 1 dalies g b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gb) teikia nuomonę dėl Sąjungos 
lygmeniu parengtų elgesio kodeksų;

Or. en

Pakeitimas 2750
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 1 dalies g b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gb) Europos duomenų apsaugos valdyba 
veikia skaidriai ir prireikus konsultuojasi 
su suinteresuotosiomis šalimis rengdama 
specifikacijas, nuomones, gaires ar kitus 
su šiuo reglamentu susijusius 
dokumentus;

Or. en

Pakeitimas 2751
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 1 dalies g c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gc) kartu su priežiūros institucijomis 
nustato fiksuoto dydžio mokestį už 
standartizuoto duomenų apsaugos 
žymens, „Europos duomenų apsaugos 
ženklo“, suteikimą;

Or. en
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Pakeitimas 2752
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 1 dalies g d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gd) nustato bendrąsias informacijos apie 
tariamą neteisėtą duomenų tvarkymą 
pateikimo ir tyrimo, informatorių 
apsaugos nuo atsakomųjų veiksmų ir 
gautos informacijos konfidencialumo 
užtikrinimo ir šaltinių apsaugos 
procedūras, atsižvelgdama į tai, kad 
informatoriams gali kilti persekiojimo 
grėsmė, jei trečiųjų šalių įstatymuose būtų 
nustatytas draudimas atskleisti 
informaciją apie tokį neteisėtą duomenų 
tvarkymą.

Or. en

Pagrindimas

Duomenų apsaugos valdyba privalo apsaugoti informatorius, kurie informuoja priežiūros 
institucijas apie slaptą neteisėtą duomenų tvarkymo veiklą, visų pirma atsižvelgiant į 
įstatymus, galiojančius trečiosiose šalyse, kurios siekia nustatyti leidimus duomenų 
atskleidimui, kurie būtų neteisėti ES. Itin rimtais atvejais būtų įtraukiama daugelis duomenų 
apsaugos priežiūros institucijų, todėl reikia koordinavimo ir nuoseklumo valdybos lygmeniu.

Pakeitimas 2753
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu Komisija prašo Europos duomenų 
apsaugos valdybos patarti, ji gali nustatyti 
terminą, per kurį Europos duomenų 
apsaugos valdyba tokį patarimą turi 
pateikti, atsižvelgdama į klausimo 
skubumą.

2. Jeigu Europos Parlamentas, Taryba 
arba Komisija prašo Europos duomenų 
apsaugos valdybos patarti, ji gali nustatyti 
terminą, per kurį Europos duomenų 
apsaugos valdyba tokį patarimą turi 
pateikti, atsižvelgdama į klausimo 
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skubumą.

Or. en

Pakeitimas 2754
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Prireikus Europos duomenų apsaugos 
valdyba, vykdydama šiame straipsnyje 
išvardytas užduotis, konsultuojasi su 
suinteresuotomis šalimis ir suteikia joms 
galimybę per pagrįstą laikotarpį pateikti 
pastabų. Nepažeisdama 72 straipsnio, 
Europos duomenų apsaugos valdyba 
viešai paskelbia konsultavimosi 
procedūros rezultatus.

Or. en

Pakeitimas 2755
Frank Engel

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Prireikus Europos duomenų apsaugos 
valdyba, vykdydama šiame straipsnyje 
išvardytas užduotis, konsultuojasi su 
suinteresuotomis šalimis ir suteikia joms 
galimybę per pagrįstą laikotarpį pateikti 
pastabų. Nepažeisdama 72 straipsnio, 
Europos duomenų apsaugos valdyba 
viešai paskelbia konsultavimosi 
procedūros rezultatus.

Or. en
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Pakeitimas 2756
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Prireikus Europos duomenų apsaugos 
valdyba, vykdydama šiame straipsnyje 
išvardytas užduotis, konsultuojasi su 
suinteresuotomis šalimis ir suteikia joms 
galimybę per pagrįstą laikotarpį pateikti 
pastabų. Nepažeisdama 72 straipsnio, 
Europos duomenų apsaugos valdyba 
viešai paskelbia konsultavimosi 
procedūros rezultatus.

Or. en

Pakeitimas 2757
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Prireikus Europos duomenų apsaugos 
valdyba, vykdydama 66 straipsnyje 
išvardytas užduotis, konsultuojasi su 
suinteresuotomis šalimis ir suteikia joms 
galimybę per pagrįstą laikotarpį pateikti 
pastabų. Nepažeisdama 72 straipsnio, 
Europos duomenų apsaugos valdyba 
viešai paskelbia konsultavimosi 
procedūros rezultatus.

Or. en

Pagrindimas

Nuostata pateikta iš ITRE komiteto nuomonės.
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Pakeitimas 2758
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Europos duomenų apsaugos valdyba 
priima sprendimus paprasta savo narių 
balsų dauguma.

1. Europos duomenų apsaugos valdyba 
priima sprendimus paprasta savo narių 
balsų dauguma, jei kitaip nenurodyta jos 
darbo tvarkos taisyklėse.

Or. en

Pakeitimas 2759
Carmen Romero López

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Balsuojant Europos duomenų 
apsaugos valdyboje, kiekvienas valstybės 
narės priežiūros institucijos atstovas turi 
tiek balsų, kiek jo valstybė narė turi balsų 
Europos Sąjungos Taryboje.

Or. es

Pakeitimas 2760
Csaba Sógor

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Europos duomenų apsaugos valdyba iš 
savo narių renka pirmininką ir du jo 
pavaduotojus. Vieno pirmininko 

1. Europos duomenų apsaugos valdyba iš 
savo narių renka pirmininką ir du jo 
pavaduotojus.
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pavaduotojo pareigas eina Europos 
duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas, 
išskyrus atvejus, kai jis išrinktas 
pirmininku.

Or. hu

Pakeitimas 2761
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Europos duomenų apsaugos valdyba iš 
savo narių renka pirmininką ir du jo 
pavaduotojus. Vieno pirmininko 
pavaduotojo pareigas eina Europos 
duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas, 
išskyrus atvejus, kai jis išrinktas 
pirmininku.

1. Europos duomenų apsaugos valdyba iš 
savo narių renka pirmininką ir du jo 
pavaduotojus.

Or. es

Pakeitimas 2762
Carmen Romero López

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Europos duomenų apsaugos valdyba iš 
savo narių renka pirmininką ir du jo 
pavaduotojus. Vieno pirmininko 
pavaduotojo pareigas eina Europos 
duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas, 
išskyrus atvejus, kai jis išrinktas 
pirmininku.

1. Europos duomenų apsaugos valdyba iš 
savo narių renka pirmininką ir du jo 
pavaduotojus.

Or. es
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Pakeitimas 2763
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pirmininko ir jo pavaduotojų kadencija 
yra penkeri metai, ji gali būti atnaujinta.

2. Pirmininko ir jo pavaduotojų kadencija 
yra penkeri metai, ji gali būti atnaujinta. 
Jie gali būti atšaukiami Europos 
Parlamento sprendimu, priimtu dviejų 
trečdalių balsų dauguma ir gavus 
Parlamentą sudarančių narių daugumos 
pritarimą.

Or. en

Pagrindimas

Nuostata pateikta iš ITRE komiteto nuomonės.

Pakeitimas 2764
Monika Hohlmeier

Pasiūlymas dėl reglamento
70 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

70a straipsnis
Ekspertai arba ekspertų grupė

1. Europos duomenų apsaugos valdyba 
įsteigia suinteresuotųjų šalių instituciją, 
kuri sudaroma iš suinteresuotųjų šalių 
grupių ekspertų. Pirmininkas gali siūlyti 
įtraukti tokias suinteresuotąsias šalis. 
Siūlydamas įtraukti suinteresuotąsias 
šalis, pirmininkas atsižvelgia į duomenų 
subjektų asociacijas, vartotojų grupes ir 
privataus ir akademinio sektorių 
ekspertus.
2. Valdyba sprendžia dėl ekspertų grupės 
sukūrimo ir jų susirinkimų dažnumo. Šie 
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sprendimai grindžiami Valdybos vidaus 
tvarkos taisyklių nuostatomis. Šios vidaus 
tvarkos taisyklės skelbiamos viešai.
3. Valdybos pirmininkas taip pat yra 
ekspertų grupės pirmininkas.
4. Valdybos nariai negali būti ekspertų 
grupės nariais. Ekspertų grupės nariai 
keičiasi vieną kartą per kadenciją ir bent 
kartą per trejus metus. Europos 
Parlamento ir Komisijos tarnybų atstovas 
kviečiamas į ekspertų grupės susirinkimus 
ir prisideda prie grupės darbo.
5. Valdyba konsultuojasi su ekspertais dėl 
savo veiklos.

Or. de

Pakeitimas 2765
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
71 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Europos duomenų apsaugos valdyba turi 
sekretoriatą. To sekretoriato paslaugas 
teikia Europos duomenų apsaugos 
priežiūros pareigūno įstaiga.

1. Europos duomenų apsaugos valdyba turi 
sekretoriatą. Komisija užtikrina, kad 
valdybos sekretoriatas turėtų visas 
priemones, reikalingas norint atlikti 
darbą.

Or. es

Pakeitimas 2766
Carmen Romero López

Pasiūlymas dėl reglamento
71 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Europos duomenų apsaugos valdyba turi 
sekretoriatą. To sekretoriato paslaugas 

1. Europos duomenų apsaugos valdyba turi 
sekretoriatą. Šio sekretoriato paslaugas 
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teikia Europos duomenų apsaugos 
priežiūros pareigūno įstaiga.

teikia valdybos generalinis sekretoriatas; 
tam jis skiria žmogiškųjų ir materialinių 
išteklių, kuriais užtikrinama, kad būtų 
veiksmingai ir savarankiškai atliekamos 
sekretoriato funkcijos vadovaujant 
pirmininkui.

Or. es

Pakeitimas 2767
Monika Hohlmeier

Pasiūlymas dėl reglamento
71 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Europos duomenų apsaugos valdybos 
narių, jos primininko ir Komisijos 
tarpusavio ryšius, taip pat ryšius su kitomis 
institucijomis ir visuomene;

b) Europos duomenų apsaugos valdybos 
narių, ekspertų ar ekspertų grupės, su 
kuria konsultuojasi valdyba, pirmininko ir 
Komisijos tarpusavio ryšius, taip pat ryšius 
su kitomis institucijomis ir visuomene;

Or. de

Pakeitimas 2768
Monika Hohlmeier

Pasiūlymas dėl reglamento
71 straipsnio 3 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) Europos duomenų apsaugos valdybos 
posėdžių rengimą ir su jais susijusią 
tolesnę veiklą;

e) Europos duomenų apsaugos valdybos ir 
dalyvaujančių ekspertų ar ekspertų 
grupės posėdžių rengimą ir su jais susijusią 
tolesnę veiklą;

Or. de

Pakeitimas 2769
Monika Hohlmeier
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Pasiūlymas dėl reglamento
71 straipsnio 3 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) Europos duomenų apsaugos valdybos 
priimtų nuomonių ir kitų tekstų 
parengiamąjį darbą, jų projektų rengimą ir 
paskelbimą.

f) Europos duomenų apsaugos valdybos 
priimtų nuomonių ir kitų tekstų, taip pat 
dalyvaujančių ekspertų ar ekspertų 
grupės dokumentų parengiamąjį darbą, jų 
projektų rengimą ir paskelbimą.

Or. de

Pakeitimas 2770
Carmen Romero López

Pasiūlymas dėl reglamento
71 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Komisija per dvejus metus nuo šio 
reglamento įsigaliojimo pateikia 
pasiūlymą dėl reglamento, kad būtų 
sukurta nepriklausoma agentūra, kuri 
teiktų šio sekretoriato paslaugas ir turėtų 
žmogiškųjų bei materialinių išteklių, 
kuriais užtikrinama, kad būtų veiksmingai 
ir savarankiškai atliekamos sekretoriato 
funkcijos vadovaujant pirmininkui.

Or. es

Pakeitimas 2771
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl reglamento
71 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

71a straipsnis
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Teisės tarnyba
1. Europos duomenų apsaugos valdyba 
turi teisės tarnybą. Tos teisės tarnybos 
paslaugas teikia Europos duomenų 
apsaugos priežiūros pareigūno įstaiga.
2. Teisės tarnyba Europos duomenų 
apsaugos valdybos pirmininkui 
vadovaujant teikia jai ir priežiūros 
institucijoms teisinę pagalbą.
3. Teisės tarnyba visų pirma atsako už:
a) pagalbos teikimą besibylinėjančioms 
priežiūros institucijoms, priežiūros 
institucijai paprašius;
b) bylinėjimąsi priežiūros institucijos 
vardu, kai priežiūros institucijos išteklių 
nepakanka veiksmingai nagrinėti bylą bet 
kuriame teisme, jei gautas tos priežiūros 
institucijos prašymas arba Europos 
duomenų apsaugos valdybos arba 
Komisijos prašymas, priežiūros institucijai 
sutikus;
c) keitimąsi teisinėmis žiniomis ir 
patirtimi tarp priežiūros institucijų;
d) jurisdikcijos konfliktų sprendimą su 
trečiosiomis šalimis.

Or. en

Pakeitimas 2772
Timothy Kirkhope
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
72 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Europos duomenų apsaugos valdybos 
diskusijos yra konfidencialios.

1. Europos duomenų apsaugos valdybos 
diskusijos prireikus yra konfidencialios, 
bet turi būti laikomasi aukščiausio galimo 
skaidrumo ir atvirumo standarto, taikomo 
jos įprastinei veiklai. 
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Or. en

Pakeitimas 2773
Timothy Kirkhope
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
72 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Europos duomenų apsaugos valdybos 
nariams, ekspertams ir trečiųjų asmenų 
atstovams pateikti dokumentai yra 
konfidencialūs, išskyrus atvejus, kai 
galimybė su tais dokumentais susipažinti 
suteikta pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 1049/2001 arba Europos duomenų 
apsaugos valdyba juos viešai paskelbia 
kitais būdais.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 2774
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Neapribojant galimybių imtis bet kurių 
kitų administracinių arba teisminių teisių 
gynimo priemonių, kiekvienas duomenų 
subjektas turi teisę pateikti skundą 
priežiūros institucijai bet kurioje valstybėje 
narėje, jeigu mano, kad jo asmens 
duomenys tvarkomi nesilaikant šio 
reglamento.

1. Neapribojant galimybių imtis bet kurių 
kitų administracinių arba teisminių teisių 
gynimo priemonių, kiekvienas duomenų 
subjektas turi teisę pateikti skundą 
priežiūros institucijai valstybėje narėje, 
kurioje jis gyvena, jeigu mano, kad jo 
asmens duomenys tvarkomi nesilaikant šio 
reglamento ar nebuvo tinkamai laikomasi 
reglamentu jam pripažintų teisių.

Or. es
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Pakeitimas 2775
Carmen Romero López

Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Neapribojant galimybių imtis bet kurių 
kitų administracinių arba teisminių teisių 
gynimo priemonių, kiekvienas duomenų 
subjektas turi teisę pateikti skundą 
priežiūros institucijai bet kurioje valstybėje 
narėje, jeigu mano, kad jo asmens 
duomenys tvarkomi nesilaikant šio 
reglamento.

1. Neapribojant galimybių imtis bet kurių 
kitų administracinių arba teisminių teisių 
gynimo priemonių, kiekvienas duomenų 
subjektas turi teisę pateikti skundą 
priežiūros institucijai valstybėje narėje, 
kurioje jis gyvena, jeigu mano, kad jo 
asmens duomenys tvarkomi nesilaikant šio 
reglamento.

Or. es

Pagrindimas

Siūlomas sprendimų priėmimo mechanizmas, kurį priežiūros institucijos taikytų priimdamos 
sprendimus dėl visų klausimų, susijusių su jų valstybės narės piliečių pateiktais skundais. 
Atsižvelgiant į konkrečius atvejus, galės būti vykdomi vadovaujančiosios institucijos 
koordinuojami veiksmai, o nesutarimai bus sprendžiami Europos duomenų apsaugos 
valdyboje. Visa tai siūloma siekiant suteikti galimybę praktiškai taikyti sistemą tais atvejais, 
kai duomenų subjektas pateikia skundą.

Pakeitimas 2776
Timothy Kirkhope
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Neapribojant galimybių imtis bet kurių 
kitų administracinių arba teisminių teisių 
gynimo priemonių, kiekvienas duomenų 
subjektas turi teisę pateikti skundą 
priežiūros institucijai bet kurioje valstybėje 
narėje, jeigu mano, kad jo asmens 
duomenys tvarkomi nesilaikant šio 
reglamento.

1. Neapribojant galimybių imtis bet kurių 
kitų administracinių arba teisminių teisių 
gynimo priemonių, kiekvienas duomenų 
subjektas turi teisę pateikti skundą 
priežiūros institucijai savo valstybėje 
narėje arba priežiūros institucijai 
valstybėje narėje, kurioje yra įsikūręs 
duomenų valdytojas, jeigu jo asmens 
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duomenys tvarkomi nesilaikant šio 
reglamento. 

Or. en

Pakeitimas 2777
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Bet kuri įstaiga, organizacija ar 
asociacija, kuri siekia apsaugoti duomenų 
subjektų teises ir interesus, susijusius su 
jų asmens duomenų apsauga, ir kuri 
tinkamai įsteigta pagal valstybės narės 
teisę, turi teisę vieno ar kelių duomenų 
subjektų vardu pateikti skundą priežiūros 
institucijai bet kurioje valstybėje narėje, 
jeigu mano, kad tvarkant asmens 
duomenis buvo pažeistos šiame 
reglamente nustatytos duomenų subjektų 
teisės.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 2778
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Bet kuri įstaiga, organizacija ar 
asociacija, kuri siekia apsaugoti duomenų 
subjektų teises ir interesus, susijusius su 
jų asmens duomenų apsauga, ir kuri 
tinkamai įsteigta pagal valstybės narės 
teisę, turi teisę vieno ar kelių duomenų 
subjektų vardu pateikti skundą priežiūros 
institucijai bet kurioje valstybėje narėje, 

Išbraukta.
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jeigu mano, kad tvarkant asmens 
duomenis buvo pažeistos šiame 
reglamente nustatytos duomenų subjektų 
teisės.

Or. en

Pakeitimas 2779
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate Sommer, Lara Comi, Monika 
Hohlmeier, Hubert Pirker, Georgios Papanikolaou, Salvatore Iacolino

Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Bet kuri įstaiga, organizacija ar 
asociacija, kuri siekia apsaugoti duomenų 
subjektų teises ir interesus, susijusius su 
jų asmens duomenų apsauga, ir kuri 
tinkamai įsteigta pagal valstybės narės 
teisę, turi teisę vieno ar kelių duomenų 
subjektų vardu pateikti skundą priežiūros 
institucijai bet kurioje valstybėje narėje, 
jeigu mano, kad tvarkant asmens 
duomenis buvo pažeistos šiame 
reglamente nustatytos duomenų subjektų 
teisės.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Teisė į privatumą ir duomenų apsaugą pagrindinė asmens teisė, ir jai neturėtų būti taikoma 
kolektyvinio žalos atlyginimo priemonė ir problemiški teisiniai ir ekonominiai aspektai, kurie 
iškyla pateikus ieškinį dėl tokio kolektyvinio žalos atlyginimo.

Pakeitimas 2780
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Bet kuri įstaiga, organizacija ar 
asociacija, kuri siekia apsaugoti duomenų 
subjektų teises ir interesus, susijusius su jų 
asmens duomenų apsauga, ir kuri tinkamai 
įsteigta pagal valstybės narės teisę, turi 
teisę vieno ar kelių duomenų subjektų 
vardu pateikti skundą priežiūros institucijai 
bet kurioje valstybėje narėje, jeigu mano, 
kad tvarkant asmens duomenis buvo 
pažeistos šiame reglamente nustatytos 
duomenų subjektų teisės.

2. Bet kuri įstaiga, organizacija ar 
asociacija, kuri siekia apsaugoti duomenų 
subjektų teises ir interesus, susijusius su jų 
asmens duomenų apsauga, ir kuri tinkamai 
įsteigta pagal valstybės narės teisę, gali 
pateikti skundą priežiūros institucijai toje 
valstybėje narėje, jeigu mano, kad buvo 
pažeistos šiame reglamente nustatytos 
teisės. Taip pat vieno ar kelių toje 
valstybėje narėje gyvenančių duomenų 
subjektų vardu ji gali naudotis tiems 
subjektams reglamentu suteiktomis 
teisėmis, jei turi pakankamai įgaliojimų 
taip elgtis. 

Or. es

Pakeitimas 2781
Timothy Kirkhope
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Bet kuri įstaiga, organizacija ar 
asociacija, kuri siekia apsaugoti duomenų 
subjektų teises ir interesus, susijusius su jų 
asmens duomenų apsauga, ir kuri tinkamai 
įsteigta pagal valstybės narės teisę, turi 
teisę vieno ar kelių duomenų subjektų 
vardu pateikti skundą priežiūros institucijai 
bet kurioje valstybėje narėje, jeigu mano, 
kad tvarkant asmens duomenis buvo 
pažeistos šiame reglamente nustatytos 
duomenų subjektų teisės.

2. Bet kuri įstaiga, organizacija ar 
asociacija, kuri siekia apsaugoti duomenų 
subjektų teises ir interesus, susijusius su jų 
asmens duomenų apsauga, ir kuri tinkamai 
įsteigta pagal valstybės narės teisę, turi 
teisę vieno ar kelių duomenų subjektų 
vardu esant duomenų subjekto sutikimui 
pateikti skundą priežiūros institucijai bet 
kurioje valstybėje narėje, jeigu tvarkant 
asmens duomenis buvo pažeistos šiame 
reglamente nustatytos duomenų subjektų 
teisės.

Or. en
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Pakeitimas 2782
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Bet kuri įstaiga, organizacija ar 
asociacija, kuri siekia apsaugoti duomenų 
subjektų teises ir interesus, susijusius su jų 
asmens duomenų apsauga, ir kuri tinkamai 
įsteigta pagal valstybės narės teisę, turi 
teisę vieno ar kelių duomenų subjektų 
vardu pateikti skundą priežiūros institucijai 
bet kurioje valstybėje narėje, jeigu mano, 
kad tvarkant asmens duomenis buvo 
pažeistos šiame reglamente nustatytos 
duomenų subjektų teisės.

2. Bet kuri įstaiga, organizacija ar 
asociacija, kuri siekia apsaugoti duomenų 
subjektų teises ir interesus, susijusius su jų 
asmens duomenų apsauga, ir kuri tinkamai 
įsteigta pagal valstybės narės teisę, ypač 
darbuotojų atstovai, turi teisę vieno ar 
kelių duomenų subjektų vardu pateikti 
skundą priežiūros institucijai bet kurioje 
valstybėje narėje, jeigu mano, kad tvarkant 
asmens duomenis buvo pažeistos šiame 
reglamente nustatytos duomenų subjektų 
teisės.

Or. de

Pakeitimas 2783
Carmen Romero López

Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Bet kuri įstaiga, organizacija ar 
asociacija, kuri siekia apsaugoti duomenų 
subjektų teises ir interesus, susijusius su jų 
asmens duomenų apsauga, ir kuri tinkamai 
įsteigta pagal valstybės narės teisę, turi 
teisę vieno ar kelių duomenų subjektų 
vardu pateikti skundą priežiūros institucijai 
bet kurioje valstybėje narėje, jeigu mano, 
kad tvarkant asmens duomenis buvo 
pažeistos šiame reglamente nustatytos 
duomenų subjektų teisės.

2. Bet kuri įstaiga, organizacija ar 
asociacija, kuri siekia apsaugoti duomenų 
subjektų teises ir interesus, susijusius su jų 
asmens duomenų apsauga, ir kuri tinkamai 
įsteigta pagal valstybės narės teisę, turi 
teisę vieno ar kelių duomenų subjektų, 
kurie gyvena toje valstybėje narėje, vardu 
pateikti skundą priežiūros institucijai toje 
valstybėje narėje, jeigu mano, kad tvarkant 
asmens duomenis buvo pažeistos šiame 
reglamente nustatytos duomenų subjektų 
teisės.

Or. es
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Pagrindimas

Siūlomas sprendimų priėmimo mechanizmas, kurį priežiūros institucijos taikytų priimdamos 
sprendimus dėl visų klausimų, susijusių su jų valstybės narės piliečių pateiktais skundais. 
Atsižvelgiant į konkrečius atvejus, galės būti vykdomi vadovaujančiosios institucijos 
koordinuojami veiksmai, o nesutarimai bus sprendžiami Europos duomenų apsaugos 
valdyboje. Visa tai siūloma siekiant suteikti galimybę praktiškai taikyti sistemą tais atvejais, 
kai duomenų subjektas pateikia skundą.

Pakeitimas 2784
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Bet kuri įstaiga, organizacija ar 
asociacija, kuri siekia apsaugoti duomenų 
subjektų teises ir interesus, susijusius su jų 
asmens duomenų apsauga, ir kuri tinkamai 
įsteigta pagal valstybės narės teisę, turi 
teisę vieno ar kelių duomenų subjektų 
vardu pateikti skundą priežiūros institucijai 
bet kurioje valstybėje narėje, jeigu mano, 
kad tvarkant asmens duomenis buvo 
pažeistos šiame reglamente nustatytos 
duomenų subjektų teisės.

2. Bet kuri įstaiga, organizacija ar 
asociacija, kuri siekia apsaugoti duomenų 
subjektų teises ir interesus, susijusius su jų 
asmens duomenų apsauga, ir kuri tinkamai 
įsteigta pagal valstybės narės teisę, 
įskaitant darbuotojų atstovus, turi teisę 
vieno ar kelių duomenų subjektų vardu 
pateikti skundą priežiūros institucijai bet 
kurioje valstybėje narėje, jeigu mano, kad 
tvarkant asmens duomenis buvo pažeistos 
šiame reglamente nustatytos duomenų 
subjektų teisės.

Or. en

Pakeitimas 2785
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Bet kuri įstaiga, organizacija ar 
asociacija, kuri siekia apsaugoti duomenų 
subjektų teises ir interesus, susijusius su jų 
asmens duomenų apsauga, ir kuri 

2. Bet kuri įstaiga, organizacija ar 
asociacija, kuri siekia apsaugoti fizinių 
asmenų teises ir interesus arba siekia 
viešojo intereso ir kuri tinkamai įsteigta 
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tinkamai įsteigta pagal valstybės narės 
teisę, turi teisę vieno ar kelių duomenų 
subjektų vardu pateikti skundą priežiūros 
institucijai bet kurioje valstybėje narėje, 
jeigu mano, kad tvarkant asmens duomenis 
buvo pažeistos šiame reglamente 
nustatytos duomenų subjektų teisės.

pagal valstybės narės teisę, turi teisę vieno 
ar kelių duomenų subjektų vardu pateikti 
skundą priežiūros institucijai bet kurioje 
valstybėje narėje, jeigu mano, kad tvarkant 
asmens duomenis buvo pažeistos šiame 
reglamente nustatytos duomenų subjektų 
teisės.

Or. en

Pakeitimas 2786
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Net jeigu duomenų subjektas nėra 
pateikęs skundo, 2 dalyje nurodyta įstaiga, 
organizacija ar asociacija turi teisę 
pateikti skundą priežiūros institucijai bet 
kurioje valstybėje narėje, jeigu mano, kad 
buvo padarytas asmens duomenų 
saugumo pažeidimas.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 2787
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Net jeigu duomenų subjektas nėra 
pateikęs skundo, 2 dalyje nurodyta įstaiga, 
organizacija ar asociacija turi teisę 
pateikti skundą priežiūros institucijai bet 
kurioje valstybėje narėje, jeigu mano, kad 
buvo padarytas asmens duomenų 
saugumo pažeidimas.

Išbraukta.
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Or. es

Pakeitimas 2788
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Net jeigu duomenų subjektas nėra 
pateikęs skundo, 2 dalyje nurodyta įstaiga, 
organizacija ar asociacija turi teisę 
pateikti skundą priežiūros institucijai bet 
kurioje valstybėje narėje, jeigu mano, kad 
buvo padarytas asmens duomenų 
saugumo pažeidimas.

Išbraukta.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Net jeigu duomenų subjektas nėra 
pateikęs skundo, 2 dalyje nurodyta įstaiga, 
organizacija ar asociacija turi teisę 
pateikti skundą priežiūros institucijai bet 
kurioje valstybėje narėje, jeigu mano, kad 
buvo padarytas asmens duomenų 
saugumo pažeidimas.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Teisė į privatumą ir duomenų apsaugą – pagrindinė asmens teisė, ir jai neturėtų būti taikoma 
kolektyvinio žalos atlyginimo priemonė ir problemiški teisiniai ir ekonominiai aspektai, kurie 
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iškyla pateikus ieškinį dėl tokio kolektyvinio žalos atlyginimo.

Pakeitimas 2790
Kinga Gál

Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Net jeigu duomenų subjektas nėra 
pateikęs skundo, 2 dalyje nurodyta įstaiga, 
organizacija ar asociacija turi teisę 
pateikti skundą priežiūros institucijai bet 
kurioje valstybėje narėje, jeigu mano, kad 
buvo padarytas asmens duomenų saugumo 
pažeidimas.

3. Net jeigu duomenų subjektas nėra 
pateikęs skundo, bet kuris asmuo turi teisę 
pateikti skundą priežiūros institucijai bet 
kurioje valstybėje narėje, jeigu mano, kad 
buvo padarytas asmens duomenų saugumo 
pažeidimas.

Or. hu

Pakeitimas 2791
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Net jeigu duomenų subjektas nėra 
pateikęs skundo, 2 dalyje nurodyta įstaiga, 
organizacija ar asociacija turi teisę pateikti 
skundą priežiūros institucijai bet kurioje 
valstybėje narėje, jeigu mano, kad buvo 
padarytas asmens duomenų saugumo 
pažeidimas.

3. Net jeigu duomenų subjektas nėra 
pateikęs skundo, 2 dalyje nurodyta įstaiga, 
organizacija ar asociacija turi teisę pateikti 
skundą priežiūros institucijai bet kurioje 
valstybėje narėje, jeigu mano, kad buvo 
padarytas asmens duomenų saugumo 
pažeidimas, arba jeigu mano, kad 
duomenų valdytojas arba tvarkytojas 
nesilaikė savo įsipareigojimų pagal 23 
straipsnį.

Or. en
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Pakeitimas 2792
Carmen Romero López

Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Net jeigu duomenų subjektas nėra 
pateikęs skundo, 2 dalyje nurodyta įstaiga, 
organizacija ar asociacija turi teisę pateikti 
skundą priežiūros institucijai bet kurioje 
valstybėje narėje, jeigu mano, kad buvo 
padarytas asmens duomenų saugumo 
pažeidimas.

3. Net jeigu duomenų subjektas nėra 
pateikęs skundo, 2 dalyje nurodyta įstaiga, 
organizacija ar asociacija turi teisę pateikti 
skundą valstybėje narėje, kurioje yra 
įsisteigusi, jeigu mano, kad buvo padarytas 
toje valstybėje narėje gyvenančių 
duomenų subjektų asmens duomenų 
saugumo pažeidimas.

Or. es

Pagrindimas

Siūlomas sprendimų priėmimo mechanizmas, kurį priežiūros institucijos taikytų priimdamos 
sprendimus dėl visų klausimų, susijusių su jų valstybės narės piliečių pateiktais skundais. 
Atsižvelgiant į konkrečius atvejus, galės būti vykdomi vadovaujančiosios institucijos 
koordinuojami veiksmai, o nesutarimai bus sprendžiami Europos duomenų apsaugos 
valdyboje. Visa tai siūloma siekiant suteikti galimybę praktiškai taikyti sistemą tais atvejais, 
kai duomenų subjektas pateikia skundą.

Pakeitimas 2793
Timothy Kirkhope
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
74 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekvienas fizinis arba juridinis asmuo 
turi teisę imtis teisminių teisių gynimo 
priemonių prieš priežiūros institucijos 
sprendimus dėl jų.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 2794
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento
74 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekvienas fizinis arba juridinis asmuo 
turi teisę imtis teisminių teisių gynimo 
priemonių prieš priežiūros institucijos 
sprendimus dėl jų.

1. Nepažeisdamas 63a straipsnyje 
nustatytos tvarkos, kiekvienas fizinis arba 
juridinis asmuo turi teisę imtis teisminių 
teisių gynimo priemonių prieš priežiūros 
institucijos sprendimus dėl jų ar turinčius 
jiems įtakos.

Or. en

Pakeitimas 2795
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
74 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekvienas fizinis arba juridinis asmuo 
turi teisę imtis teisminių teisių gynimo 
priemonių prieš priežiūros institucijos 
sprendimus dėl jų.

1. Kiekvienas fizinis arba juridinis asmuo 
turi teisę imtis teisminių veiksmų, kuriais 
siekiama užginčyti priežiūros institucijos 
sprendimus dėl jų ar sprendimus, kurie 
jiems turi kokį nors poveikį.

Or. es

Pakeitimas 2796
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
74 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekvienas fizinis arba juridinis asmuo 
turi teisę imtis teisminių teisių gynimo 
priemonių prieš priežiūros institucijos 

1. Kiekvienas duomenų valdytojas, 
tvarkytojas ar kitas fizinis arba juridinis 
asmuo turi teisę imtis teisminių teisių 
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sprendimus dėl jų. gynimo priemonių prieš priežiūros 
institucijos sprendimus dėl jų.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama patikslinimo.

Pakeitimas 2797
Timothy Kirkhope
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
74 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekvienas duomenų subjektas turi 
teisę imtis teisminių teisių gynimo 
priemonių, kad įpareigotų priežiūros 
instituciją imtis veiksmų dėl skundo, jeigu 
nepriimtas jo teisėms apsaugoti būtinas 
sprendimas arba jeigu priežiūros 
institucija per tris mėnesius nepraneša 
duomenų subjektui apie skundo 
nagrinėjimo pažangą ar jo rezultatus 
pagal 52 straipsnio 1 dalies b punktą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 2798
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
74 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekvienas duomenų subjektas turi teisę 
imtis teisminių teisių gynimo priemonių, 
kad įpareigotų priežiūros instituciją imtis 
veiksmų dėl skundo, jeigu nepriimtas jo 

2. Laikoma, kad skundas yra atmestas, jei 
per tris mėnesius nuo dienos, kai 
subjektas pateikė skundą, priežiūros 
institucija subjektui nepraneša apie 
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teisėms apsaugoti būtinas sprendimas 
arba jeigu priežiūros institucija per tris 
mėnesius nepraneša duomenų subjektui 
apie skundo nagrinėjimo pažangą ar jo 
rezultatus pagal 52 straipsnio 1 dalies 
b punktą.

skundo nagrinėjimo procedūros eigą. Taip 
pat laikoma, kad skundas yra atmestas, jei 
per šešis mėnesius nuo dienos, kai 
subjektas pateikė skundą, priežiūros 
institucija nepriėmė galutinio sprendimo 
dėl skundo.

Or. es

Pakeitimas 2799
Timothy Kirkhope
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
74 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Byla priežiūros institucijai keliama 
valstybės narės, kurioje priežiūros 
institucija įsisteigusi, teismuose.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 2800
Kinga Gál

Pasiūlymas dėl reglamento
74 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Duomenų subjektas, dėl kurio 
sprendimą priėmė priežiūros institucija ne 
toje valstybėje narėje, kurioje yra jo 
nuolatinė gyvenamoji vieta, jis gali prašyti 
priežiūros institucijos valstybėje narėje, 
kurioje yra jo nuolatinė gyvenamoji vieta, 
iškelti bylą jo vardu tos kitos valstybės 
narės kompetentingai priežiūros 
institucijai.

Išbraukta.

Or. hu
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Pakeitimas 2801
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
74 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Duomenų subjektas, dėl kurio 
sprendimą priėmė priežiūros institucija ne 
toje valstybėje narėje, kurioje yra jo 
nuolatinė gyvenamoji vieta, jis gali prašyti 
priežiūros institucijos valstybėje narėje, 
kurioje yra jo nuolatinė gyvenamoji vieta, 
iškelti bylą jo vardu tos kitos valstybės 
narės kompetentingai priežiūros 
institucijai.

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 2802
Timothy Kirkhope
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
74 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Duomenų subjektas, dėl kurio 
sprendimą priėmė priežiūros institucija ne 
toje valstybėje narėje, kurioje yra jo 
nuolatinė gyvenamoji vieta, jis gali prašyti 
priežiūros institucijos valstybėje narėje, 
kurioje yra jo nuolatinė gyvenamoji vieta, 
iškelti bylą jo vardu tos kitos valstybės 
narės kompetentingai priežiūros 
institucijai.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 2803
Carmen Romero López

Pasiūlymas dėl reglamento
74 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Duomenų subjektas, dėl kurio 
sprendimą priėmė priežiūros institucija ne 
toje valstybėje narėje, kurioje yra jo 
nuolatinė gyvenamoji vieta, jis gali prašyti 
priežiūros institucijos valstybėje narėje, 
kurioje yra jo nuolatinė gyvenamoji vieta, 
iškelti bylą jo vardu tos kitos valstybės 
narės kompetentingai priežiūros 
institucijai.

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Užtikrinamas nuoseklumas atsižvelgiant į siūlomą 54a straipsnį (naują).

Pakeitimas 2804
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
74 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Duomenų subjektas, dėl kurio sprendimą 
priėmė priežiūros institucija ne toje 
valstybėje narėje, kurioje yra jo nuolatinė 
gyvenamoji vieta, jis gali prašyti priežiūros 
institucijos valstybėje narėje, kurioje yra jo 
nuolatinė gyvenamoji vieta, iškelti bylą jo 
vardu tos kitos valstybės narės 
kompetentingai priežiūros institucijai.

4. Duomenų subjektas, dėl kurio sprendimą 
priėmė priežiūros institucija ne toje 
valstybėje narėje, kurioje yra jo nuolatinė 
gyvenamoji vieta, gali prašyti priežiūros 
institucijos valstybėje narėje, kurioje yra jo 
nuolatinė gyvenamoji vieta, perduoti 
klausimą spręsti Europos duomenų 
apsaugos valdybai, kur jo byla bus 
nagrinėjama pagal nuoseklumo 
užtikrinimo mechanizmą. Tik tuo atveju, 
kai valdybai nepavyksta pasiekti dviejų 
duomenų apsaugos priežiūros institucijų 
susitarimo, duomenų subjektas gali 
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prašyti priežiūros institucijos valstybėje 
narėje, kurioje yra jo nuolatinė 
gyvenamoji vieta, iškelti bylą jo vardu tos 
kitos valstybės narės kompetentingai 
priežiūros institucijai.

Or. en

Pakeitimas 2805
Timothy Kirkhope
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
74 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės užtikrina šiame 
straipsnyje nurodytų teismų galutinių 
sprendimų vykdymą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 2806
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
74 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Valstybės narės nustato, kad nė vienai 
šiame straipsnyje nurodytai bylos, iškeltos 
priežiūros institucijai, šaliai nebūtų 
suteikta teisė reikalauti sukauptų išlaidų 
kompensavimo iš bet kurių kitų šalių, 
išskyrus atvejus, kai ieškinys akivaizdžiai 
nepagrįstas.

Or. en
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Pagrindimas

Duomenų subjektai, taip pat mažesni duomenų valdytojai (mažosios ir vidutinės įmonės) 
neretai priversti priimti net itin ginčytinus duomenų apsaugos koordinatorių (DAK) 
sprendimus, nes pateikus apeliaciją dėl tokių sprendimų atsiranda didelė finansinė rizika, o 
laimėjus tokius ieškinius paprastai negaunama jokios finansinės naudos. Jie siūlė atsisakyti 
reikalauti teismo ir kompensavimo išlaidų, kad kiekviena šalis galėtų veiksmingai apginti 
savo teises.

Pakeitimas 2807
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
75 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Neribojant galimybių imtis bet kokių 
administracinių teisių gynimo priemonių, 
įskaitant teisę pateikti skundą priežiūros 
institucijai, kaip nurodyta 73 straipsnyje, 
kiekvienas fizinis asmuo turi teisę imtis 
teisminių teisių gynimo priemonių, jeigu 
mano, kad jo teisės, nustatytos šiuo 
reglamentu, buvo pažeistos jo asmens 
duomenis tvarkant nesilaikant šio 
reglamento.

1. Neribojant galimybių imtis bet kokių 
administracinių teisių gynimo priemonių, 
įskaitant teisę pateikti skundą priežiūros 
institucijai, kaip nurodyta 73 straipsnyje, 
kiekvienas fizinis asmuo turi teisę imtis 
teisminių teisių gynimo priemonių, jeigu 
mano, kad jo teisės, nustatytos šiuo 
reglamentu, buvo pažeistos.

Or. es

Pakeitimas 2808
Claude Moraes, Glenis Willmott

Pasiūlymas dėl reglamento
75 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Byla duomenų valdytojui arba duomenų 
tvarkytojui keliama valstybės narės, kurioje 
duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas įsisteigęs, teismuose. Tokia 
byla taip pat gali būti keliama valstybės 
narės, kurioje yra nuolatinė duomenų 

2. Byla duomenų valdytojui arba duomenų 
tvarkytojui keliama valstybės narės, kurioje 
duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas įsisteigęs, teismuose. Tokia 
byla taip pat gali būti keliama valstybės 
narės, kurioje yra nuolatinė duomenų 
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subjekto gyvenamoji vieta, teismuose, 
išskyrus atvejus, kai duomenų valdytojas 
yra valdžios institucija, veikianti pagal 
savo viešuosius įgaliojimus.

subjekto gyvenamoji vieta, teismuose, 
išskyrus atvejus, kai duomenų valdytojas 
yra valdžios institucija, veikianti pagal 
savo viešuosius įgaliojimus, arba kita 
institucija, kuriai patikėta viešojo intereso 
užduotis.

Or. en

Pakeitimas 2809
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
75 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu byla dėl tos pačios priemonės, 
sprendimo arba praktikos nagrinėjama 
pagal 58 straipsnyje nurodytą nuoseklumo 
užtikrinimo mechanizmą, teismas gali 
sustabdyti jame iškeltos bylos nagrinėjimą, 
išskyrus tuos atvejus, kai klausimą būtina 
skubiai išnagrinėti, kad būtų apsaugotos 
duomenų subjekto teisės, ir todėl negalima 
laukti, kol paaiškės nuoseklumo 
užtikrinimo mechanizmo procedūros 
rezultatai.

3. Jeigu byla dėl tos pačios priemonės, 
sprendimo arba praktikos nagrinėjama 
pagal 58 straipsnyje nurodytą nuoseklumo 
užtikrinimo mechanizmą, teismas gali, 
gavęs bet kurios šalies prašymą ir 
išklausęs visas šalis, sustabdyti jame 
iškeltos bylos nagrinėjimą, išskyrus tuos 
atvejus, kai klausimą būtina skubiai 
išnagrinėti, kad būtų apsaugotos duomenų 
subjekto teisės, ir todėl negalima laukti, kol 
paaiškės nuoseklumo užtikrinimo 
mechanizmo procedūros rezultatai.

Or. es

Pakeitimas 2810
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento
76 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bet kuri 73 straipsnio 2 dalyje nurodyta 
įstaiga, organizacija ar asociacija turi 
teisę vieno ar kelių duomenų subjektų 
vardu naudotis 74 ir 75 straipsniuose 

Išbraukta.
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nurodytomis teisėmis.

Or. en

Pakeitimas 2811
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl reglamento
76 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bet kuri 73 straipsnio 2 dalyje nurodyta 
įstaiga, organizacija ar asociacija turi 
teisę vieno ar kelių duomenų subjektų 
vardu naudotis 74 ir 75 straipsniuose 
nurodytomis teisėmis.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 2812
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
76 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bet kuri 73 straipsnio 2 dalyje nurodyta 
įstaiga, organizacija ar asociacija turi 
teisę vieno ar kelių duomenų subjektų 
vardu naudotis 74 ir 75 straipsniuose 
nurodytomis teisėmis.

Išbraukta.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
76 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bet kuri 73 straipsnio 2 dalyje nurodyta 
įstaiga, organizacija ar asociacija turi 
teisę vieno ar kelių duomenų subjektų 
vardu naudotis 74 ir 75 straipsniuose 
nurodytomis teisėmis.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 2814
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
76 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bet kuri 73 straipsnio 2 dalyje nurodyta 
įstaiga, organizacija ar asociacija turi teisę 
vieno ar kelių duomenų subjektų vardu 
naudotis 74 ir 75 straipsniuose 
nurodytomis teisėmis.

1. Bet kuri 73 straipsnio 2 dalyje nurodyta 
įstaiga, organizacija ar asociacija turi teisę 
vieno ar kelių duomenų subjektų vardu 
naudotis 74 ir 75 straipsniuose 
nurodytomis teisėmis, jei turi tinkamą šių 
subjektų suteiktą įgaliojimą.

Or. es

Pakeitimas 2815
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
76 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu valstybės narės kompetentingas 
teismas turi pagrįstų priežasčių manyti, 
kad kitoje valstybėje narėje nagrinėjama 
ta pati byla, jis kreipiasi į kompetentingą 
teismą kitoje valstybėje narėje, kad 
išsiaiškintų, ar ta pati byla nagrinėjama.

Išbraukta.

Or. es
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Pakeitimas 2816
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
76 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu kitoje valstybėje narėje 
lygiagrečiai nagrinėjama byla dėl tos 
pačios priemonės, sprendimo arba 
praktikos, teismas gali sustabdyti bylos 
nagrinėjimą.

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 2817
Nathalie Griesbeck

Pasiūlymas dėl reglamento
76 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Valstybės narės siekia, kad vaikams 
būtų užtikrinamos 73–75 straipsniuose 
numatytos teisės. Jeigu vaikams taikomos 
73–75 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 2818
Alexander Alvaro
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Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bet kuris asmuo, patyręs žalą dėl 
neteisėtos duomenų tvarkymo operacijos ar 
bet kokio veiksmo, nesuderinamo su šiuo 
reglamentu, turi teisę reikalauti, kad 
duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas atlygintų patirtą žalą.

1. Bet kuris asmuo, patyręs žalą dėl 
neteisėtos duomenų tvarkymo operacijos ar 
bet kokio veiksmo, nesuderinamo su šiuo 
reglamentu, turi teisę reikalauti, kad 
duomenų valdytojas atlygintų patirtą žalą.

Or. en

Pakeitimas 2819
Stanimir Ilchev

Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bet kuris asmuo, patyręs žalą dėl 
neteisėtos duomenų tvarkymo operacijos ar 
bet kokio veiksmo, nesuderinamo su šiuo 
reglamentu, turi teisę reikalauti, kad 
duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas atlygintų patirtą žalą.

1. Bet kuris asmuo, patyręs žalą dėl 
neteisėtos duomenų tvarkymo operacijos ar 
bet kokio veiksmo, nesuderinamo su šiuo 
reglamentu, turi teisę reikalauti, kad 
duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas atlygintų patirtą žalą, išskyrus 
atvejus, kai duomenų valdytojas arba 
duomenų tvarkytojas įrodo, kad jis nei 
tyčia, nei dėl neatsargumo nepadarė šios 
žalos.

Or. de

Pagrindimas

Buvo reglamentuota 3 straipsnyje, tačiau čia tinka geriau.

Pakeitimas 2820
Dimitrios Droutsas
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Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bet kuris asmuo, patyręs žalą dėl 
neteisėtos duomenų tvarkymo operacijos ar 
bet kokio veiksmo, nesuderinamo su šiuo 
reglamentu, turi teisę reikalauti, kad 
duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas atlygintų patirtą žalą.

1. Bet kuris asmuo, patyręs turtinę ar 
neturtinę žalą dėl neteisėtos duomenų 
tvarkymo operacijos ar bet kokio veiksmo, 
nesuderinamo su šiuo reglamentu, turi teisę 
reikalauti, kad duomenų valdytojas arba 
duomenų tvarkytojas atlygintų patirtą žalą. 
Duomenų tvarkytojui tenka pareiga 
įrodyti, kad žala atsirado ne dėl jo kaltės.

Or. en

Pakeitimas 2821
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bet kuris asmuo, patyręs žalą dėl 
neteisėtos duomenų tvarkymo operacijos ar 
bet kokio veiksmo, nesuderinamo su šiuo 
reglamentu, turi teisę reikalauti, kad 
duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas atlygintų patirtą žalą.

1. Bet kuris asmuo, patyręs žalą dėl 
neteisėtos duomenų tvarkymo operacijos ar 
bet kokio veiksmo, nesuderinamo su šiuo 
reglamentu, turi teisę reikalauti, kad 
duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas atlygintų patirtą žalą. 
Duomenų tvarkytojui tenka pareiga 
įrodyti, kad žala atsirado ne dėl jo kaltės.

Or. en

Pagrindimas

Dėl nelygiavertės padėties, kuri susidaro galimybės susipažinti su svarbia informacija atveju, 
duomenų tvarkytojui tenka įrodinėjimo pareiga.

Pakeitimas 2822
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bet kuris asmuo, patyręs žalą dėl 
neteisėtos duomenų tvarkymo operacijos ar 
bet kokio veiksmo, nesuderinamo su šiuo 
reglamentu, turi teisę reikalauti, kad 
duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas atlygintų patirtą žalą.

1. Bet kuris asmuo, patyręs žalą dėl 
neteisėtos duomenų tvarkymo operacijos ar 
bet kokio veiksmo, nesuderinamo su šiuo 
reglamentu, turi teisę reikalauti, kad 
duomenų valdytojas atlygintų patirtą žalą.

Or. en

Pakeitimas 2823
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bet kuris asmuo, patyręs žalą dėl 
neteisėtos duomenų tvarkymo operacijos ar 
bet kokio veiksmo, nesuderinamo su šiuo 
reglamentu, turi teisę reikalauti, kad 
duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas atlygintų patirtą žalą.

1. Bet kuris asmuo, patyręs žalą dėl 
neteisėtos duomenų tvarkymo operacijos ar 
bet kokio veiksmo, nesuderinamo su šiuo 
reglamentu, turi teisę reikalauti, kad 
duomenų valdytojas atlygintų patirtą žalą. 
Jei duomenų tvarkytojas asmens duomenis 
tvarko kitais tikslais nei nurodė duomenų 
valdytojas, jie gali būti laikomi 
atsakingais, jeigu asmuo patiria žalą dėl 
tokio duomenų tvarkymo.

Or. en

Pakeitimas 2824
Claude Moraes, Glenis Willmott

Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bet kuris asmuo, patyręs žalą dėl 1. Bet kuris asmuo, patyręs žalą dėl 
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neteisėtos duomenų tvarkymo operacijos ar 
bet kokio veiksmo, nesuderinamo su šiuo 
reglamentu, turi teisę reikalauti, kad 
duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas atlygintų patirtą žalą.

neteisėtos duomenų tvarkymo operacijos, 
įskaitant įtraukimą į „juodąjį sąrašą“, ar 
bet kokio veiksmo, nesuderinamo su šiuo 
reglamentu, turi teisę reikalauti, kad 
duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas atlygintų patirtą žalą.

Or. en

Pagrindimas

Turi būti numatytas žalos atlyginimas tuo atveju, jei duomenys buvo panaudoti siekiant 
neleisti duomenų subjektui dirbti turimą darbą ar įsidarbinti ateityje.

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

Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bet kuris asmuo, patyręs žalą dėl 
neteisėtos duomenų tvarkymo operacijos ar 
bet kokio veiksmo, nesuderinamo su šiuo 
reglamentu, turi teisę reikalauti, kad 
duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas atlygintų patirtą žalą.

1. Bet kuris asmuo, patyręs žalą dėl 
neteisėtos duomenų tvarkymo operacijos ar 
bet kokio veiksmo, nesuderinamo su šiuo 
reglamentu, turi teisę reikalauti, kad 
duomenų valdytojas atlygintų patirtą žalą.

Or. en

Pakeitimas 2826
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu tvarkant duomenis dalyvauja 
daugiau kaip vienas duomenų valdytojas 
arba duomenų tvarkytojas, kiekvienas 

2. Jei tvarkant duomenis dalyvauja daugiau 
kaip vienas duomenų valdytojas, 
kiekvienas duomenų valdytojas yra 
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duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas yra solidariai atsakingi už visą 
padarytą žalą.

atsakingas už visą padarytą žalą ta 
apimtimi, kuria atsakomybė nebuvo 
nustatyta apibrėžiant pareigas, kaip 
nurodyta 24 straipsnyje.

Or. en

Pakeitimas 2827
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu tvarkant duomenis dalyvauja 
daugiau kaip vienas duomenų valdytojas 
arba duomenų tvarkytojas, kiekvienas 
duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas yra solidariai atsakingi už visą 
padarytą žalą.

2. Jeigu tvarkant duomenis dalyvauja 
daugiau kaip vienas duomenų valdytojas 
arba duomenų tvarkytojas, kiekvienas 
duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas yra solidariai atsakingi už visą 
padarytą žalą, išskyrus atvejus, kai jie 
sudaro atitinkamą raštišką susitarimą.

Or. en

Pagrindimas

Sukuriama paskata raštu patikslinti funkcijas ir atsakomybę tais atvejais, kai duomenis tvarko 
keli duomenų valdytojai ar tvarkytojai, remiantis darbo grupės nuomonės Nr. 169 29 
straipsniu.

Pakeitimas 2828
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu tvarkant duomenis dalyvauja 
daugiau kaip vienas duomenų valdytojas 
arba duomenų tvarkytojas, kiekvienas 
duomenų valdytojas arba duomenų 

2. Jei tvarkant duomenis dalyvauja daugiau 
kaip vienas duomenų valdytojas, 
kiekvienas duomenų valdytojas yra 
atsakingas už visą padarytą žalą ta 
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tvarkytojas yra solidariai atsakingi už visą 
padarytą žalą.

apimtimi, kuria atsakomybė nebuvo 
nustatyta apibrėžiant pareigas, kaip 
nurodyta 24 straipsnyje.

Or. en

Pakeitimas 2829
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu tvarkant duomenis dalyvauja 
daugiau kaip vienas duomenų valdytojas 
arba duomenų tvarkytojas, kiekvienas 
duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas yra solidariai atsakingi už visą 
padarytą žalą.

2. Jei tvarkant duomenis dalyvauja daugiau 
kaip vienas duomenų valdytojas, 
kiekvienas duomenų valdytojas atsako tik 
ta apimtimi, kuria jis yra atsakingas už 
įvykį, dėl kurio patirta žala, ir ta 
atsakomybė nėra nustatyta apibrėžiant 
pareigas, nurodytas 24 straipsnyje.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu tvarkant duomenis dalyvauja 
daugiau kaip vienas duomenų valdytojas 
arba duomenų tvarkytojas, kiekvienas 
duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas yra solidariai atsakingi už visą 
padarytą žalą.

2. Jeigu tvarkant duomenis dalyvauja 
daugiau kaip vienas duomenų valdytojas, 
kiekvienas duomenų valdytojas yra 
solidariai atsakingas už visą padarytą žalą, 
neatsižvelgiant į sutarties, kurią duomenų 
valdytojai gali būti sudarę pagal 24 
straipsnį, nuostatas.

Or. en
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Pakeitimas 2831
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu tvarkant duomenis dalyvauja 
daugiau kaip vienas duomenų valdytojas 
arba duomenų tvarkytojas, kiekvienas 
duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas yra solidariai atsakingi už visą 
padarytą žalą.

2. Jeigu tvarkant duomenis dalyvauja 
daugiau kaip vienas duomenų valdytojas 
arba duomenų tvarkytojas, kiekvienas 
duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas yra solidariai atsakingi už visą 
padarytą žalą. Įmonių grupių atveju visa 
grupė yra atsakinga kaip vienas 
ekonominės veiklos vykdytojas.

Or. en

Pakeitimas 2832
Stanimir Ilchev

Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas gali būti visiškai ar iš dalies 
atleistas nuo šios atsakomybės, jeigu 
duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas įrodo, kad nėra atsakingas už 
įvykį, dėl kurio patirta žala.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 2833
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas gali būti visiškai ar iš dalies 
atleistas nuo šios atsakomybės, jeigu 
duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas įrodo, kad nėra atsakingas už 
įvykį, dėl kurio patirta žala.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 2834
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas gali būti visiškai ar iš dalies 
atleistas nuo šios atsakomybės, jeigu 
duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas įrodo, kad nėra atsakingas už 
įvykį, dėl kurio patirta žala.

3. Duomenų valdytojas gali būti visiškai ar 
iš dalies atleistas nuo atsakomybės pagal 2 
dalį, jeigu atitinkamas duomenų valdytojas 
įrodo, kad nėra atsakingas už įvykį, dėl 
kurio patirta žala.

Or. en

Pakeitimas 2835
Frank Engel

Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas gali būti visiškai ar iš dalies 
atleistas nuo šios atsakomybės, jeigu 
duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas įrodo, kad nėra atsakingas už 
įvykį, dėl kurio patirta žala.

3. Duomenų valdytojas gali būti visiškai ar 
iš dalies atleistas nuo šios atsakomybės, 
jeigu duomenų valdytojas įrodo, kad nėra 
atsakingas už įvykį, dėl kurio patirta žala, 
arba jeigu duomenų valdytojas neturi 
faktinės informacijos apie įvykį, dėl kurio 
patirtą žalą prašoma atlyginti.
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Or. en

Pakeitimas 2836
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas gali būti visiškai ar iš dalies 
atleistas nuo šios atsakomybės, jeigu 
duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas įrodo, kad nėra atsakingas už 
įvykį, dėl kurio patirta žala.

3. Duomenų valdytojas gali būti visiškai ar 
iš dalies atleistas nuo atsakomybės pagal 2 
dalį, jeigu atitinkamas duomenų valdytojas 
įrodo, kad nėra atsakingas už įvykį, dėl 
kurio patirta žala.

Or. en

Pakeitimas 2837
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál

Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas gali būti visiškai ar iš dalies 
atleistas nuo šios atsakomybės, jeigu 
duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas įrodo, kad nėra atsakingas už 
įvykį, dėl kurio patirta žala.

3. Duomenų valdytojas gali būti visiškai ar 
iš dalies atleistas nuo šios atsakomybės, 
jeigu duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas įrodo, kad nėra atsakingas už 
įvykį, dėl kurio patirta žala.

Or. en

Pakeitimas 2838
Frank Engel

Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio 3 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Jei duomenų tvarkytojas asmens 
duomenis tvarko kitaip nei nurodė 
duomenų valdytojas, jis gali būti laikomas 
atsakingu, jeigu asmuo patiria žalą dėl 
tokio duomenų tvarkymo.

Or. en

Pakeitimas 2839
Timothy Kirkhope
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu duomenų valdytojas paskyrė 
atstovą, visos sankcijos taikomos atstovui, 
nedarant poveikio jokioms sankcijoms, 
kurios gali būti skirtos duomenų 
valdytojui.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 2840
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu duomenų valdytojas paskyrė 
atstovą, visos sankcijos taikomos atstovui, 
nedarant poveikio jokioms sankcijoms, 
kurios gali būti skirtos duomenų 
valdytojui.

2. Jeigu duomenų valdytojas paskyrė 
atstovą, visos sankcijos taikomos atstovui 
remiantis konkrečiais įgaliojimais, o 
atstovo reikalaujama jas įvykdyti, nedarant 
poveikio jokioms sankcijoms, kurios gali 
būti skirtos duomenų valdytojui.

Or. es
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Pakeitimas 2841
Sylvie Guillaume, Françoise Castex, Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės nustato taisykles dėl 
sankcijų, kurios būtų veiksmingos ir 
atgrasančios, neleisti pažeisti pagrindinės 
teisės į asmens duomenų apsaugą, 
įtvirtintos Pagrindinių teisių chartijoje, 
įskaitant teisės nuostatas, kuriomis būtų 
nustatoma, kad asmens duomenų 
naudojimas siekiant įtraukti darbuotojus į 
„juodąjį sąrašą“, tikrinti lojalumą ar 
neleisti jiems įsidarbinti ateityje laikomas 
nusikalstama veikla;

Or. en

Pakeitimas 2842
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Taikydamos 1 dalyje nurodytas 
sankcijas, valstybės narės visapusiškai 
laikosi ne bis in idem principo, kuris 
reiškia, kad sankcijų už tą patį šio 
reglamento pažeidimą negalima taikyti du 
kartus.

Or. en

Pakeitimas 2843
Sylvie Guillaume, Françoise Castex, Evelyn Regner
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Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Valstybės narės užtikrina, kad visi 
asmenys ar įmonės, kurie, kaip 
nustatoma, dalyvavo sudarant juoduosius 
sąrašus, negalėtų gauti ES išmokų ir 
finansavimo ir dalyvauti kituose viešųjų 
pirkimų konkursuose ES, nacionaliniu ar 
valdžios institucijų lygmeniu, kol bus 
baigti visi teismo procesai ir visiems 
nukentėjusiesiems išmokėtos visos 
kompensacijos, ir būtų pateikta svarių 
įrodymų, kad organizacija nebenaudoja 
tokių nusikalstamų metodų.

Or. en

Pakeitimas 2844
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Administracinės sankcijos Sankcijos

Or. en

Pakeitimas 2845
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Priežiūros institucija konfiskuoja visas 
duomenų valdytojo ar tvarkytojo gautas 
pajamas, kurios tiesiogiai susijusios su šio 
reglamento pažeidimu, padarytu tyčia ar 
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dėl didelio neatsargumo.

Or. en

Pagrindimas

Kai kuriais atvejais bauda, paremta procentiniu dydžiu, gali būti mažesnė už pajamas, gautas 
pažeidus teisės aktą, todėl tam tikri didelės apimties neteisėti verslo modeliai gali tapti itin 
pelningi. Šiuo pakeitimu įvedamas nusistovėjęs principas dėl pajamų konfiskavimo, taip 
siekiant panaikinti šią spragą ir užtikrinti sąžiningas konkurencijos sąlygas tiems duomenų 
valdytojams ir tvarkytojams, kurie laikosi teisės aktų.

Pakeitimas 2846
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Komisija kaupia elektroninius įrašus 
apie ankstesnius sprendimus, o šiais 
įrašais gali naudotis visos nacionalinės 
priežiūros institucijos. Komisija 
įgaliojama pagal 86 straipsnį priimti 
deleguotuosius aktus, reglamentuojančius 
elektroninius įrašus apie ankstesnius 
sprendimus pagal šį straipsnį.

Or. es

Pakeitimas 2847
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena priežiūros institucija 
įgaliojama skirti administracines sankcijas 
pagal šį straipsnį.

1. Kiekviena priežiūros institucija 
įgaliojama skirti administracines sankcijas 
pagal šį straipsnį. Priežiūros institucijos 
bendradarbiauja tarpusavyje pagal 46 ir 
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57 straipsnius, kad užtikrintų suderintas 
sankcijas visoje Sąjungoje.

Or. en

Pakeitimas 2848
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena priežiūros institucija 
įgaliojama skirti administracines sankcijas 
pagal šį straipsnį.

1. Kompetentinga priežiūros institucija 
įgaliojama skirti administracines sankcijas 
pagal šį straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 2849
Nils Torvalds

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena priežiūros institucija 
įgaliojama skirti administracines sankcijas 
pagal šį straipsnį.

1. Kiekviena priežiūros institucija 
įgaliojama skirti įspėjimus ar 
administracines sankcijas pagal šį straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 2850
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena priežiūros institucija 1. Kiekviena priežiūros institucija 
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įgaliojama skirti administracines sankcijas 
pagal šį straipsnį.

įgaliojama skirti administracines sankcijas 
pagal šį straipsnį. Priežiūros institucijos 
bendradarbiauja tarpusavyje pagal 46 ir 
57 straipsnius, kad užtikrintų vienodas 
sankcijas visoje Sąjungoje.

Or. en

Pakeitimas 2851
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena priežiūros institucija 
įgaliojama skirti administracines sankcijas 
pagal šį straipsnį.

1. Kiekviena kompetentinga priežiūros 
institucija įgaliojama skirti administracines 
sankcijas pagal šį straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 2852
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena priežiūros institucija 
įgaliojama skirti administracines sankcijas 
pagal šį straipsnį.

1. Pagal 51 straipsnį kompetentinga 
priežiūros institucija įgaliojama skirti 
administracines sankcijas pagal šį straipsnį.

Or. pl

Pakeitimas 2853
Hubert Pirker

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena priežiūros institucija 
įgaliojama skirti administracines sankcijas 
pagal šį straipsnį.

1. Kiekviena kompetentinga priežiūros 
institucija įgaliojama skirti administracines 
sankcijas pagal šį straipsnį.

Or. de

Pakeitimas 2854
Sarah Ludford

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena priežiūros institucija 
įgaliojama skirti administracines sankcijas 
pagal šį straipsnį.

1. Kiekviena priežiūros institucija 
įgaliojama skirti administracines sankcijas 
pagal šį straipsnį. Administracinės 
sankcijos, kurias gali taikyti priežiūros 
institucijos, apima bent jau finansines 
baudas ir kitas administracines sankcijas, 
pvz., įspėjimus ir rekomendacijas dėl 
taisomųjų veiksmų, įskaitant veiksmus, 
susijusius su techninėmis ir 
organizacinėmis priemonėmis.

Or. en

Pagrindimas

Priežiūros institucijoms turi būti suteikta pakankamai įgaliojimų šiam reglamentui 
įgyvendinti.

Pakeitimas 2855
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 1 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Bet kuriam subjektui, kuris nesilaiko 
šiame reglamente išdėstytų reikalavimų, 
priežiūros institucija taiko bent vieną iš 
šių sankcijų:
a) raštišką įspėjimą;
b) reguliarius periodiškai atliekamus 
duomenų apsaugos auditus;
c) baudą iki 100 000 000 EUR.

Or. en

Pagrindimas

Administracinės sankcijos kiekvienu konkrečiu atveju yra veiksmingos, proporcingos ir 
atgrasomos.

Pakeitimas 2856
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Jei duomenų valdytojas ar duomenų 
tvarkytojas pagal 39 straipsnį turi 
galiojantį „Europos duomenų apsaugos 
ženklą“, bauda pagal 2c dalį skiriama tik 
tais atvejais, kai reglamento nesilaikoma 
tyčia ar dėl neatsargumo.

Or. en

Pagrindimas

Europos duomenų apsaugos ženklas turėtų padėti kurti pasitikėjimą tarp duomenų subjektų, 
užtikrinti teisinį tikrumą duomenų valdytojams ir kartu skleisti Europos duomenų apsaugos 
standartus sudarant galimybes ne ES įmonėms lengviau patekti į Europos rinkas taikant 
sertifikavimą.
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Pakeitimas 2857
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Administracinės sankcijos kiekvienu 
konkrečiu atveju yra veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasomos. 
Administracinės baudos dydis nustatomas 
tinkamai atsižvelgiant į saugumo 
pažeidimo pobūdį, sunkumą ir trukmę, į 
tai, ar pažeidimas padarytas tyčia ar dėl 
neatsargumo, kokia yra fizinio arba 
juridinio asmens atsakomybė, taip pat į to 
asmens ankstesnius pažeidimus, pagal 23 
straipsnį įdiegtas technines ir 
organizacines priemones ir nustatytas 
procedūras ir į tai, kaip bendradarbiauta 
su priežiūros institucija siekiant ištaisyti 
pažeidimą.

2. Administracinės sankcijos kiekvienu 
konkrečiu atveju yra veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasomos.

Or. en

Pagrindimas

Išbraukta iš dalies dėl įtrauktų 79 straipsnio 1b ir 2a dalių ir iš dalies atsižvelgiant į 
nereikalingų patikslinimų išbraukimą.

Pakeitimas 2858
Nils Torvalds

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Administracinės sankcijos kiekvienu 
konkrečiu atveju yra veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasomos. 
Administracinės baudos dydis nustatomas 
tinkamai atsižvelgiant į saugumo 

2. Administracinės sankcijos kiekvienu 
konkrečiu atveju yra veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasomos. 
Administracinės baudos dydis grindžiamas 
saugumo pažeidimo pobūdžiu, sunkumu ir 
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pažeidimo pobūdį, sunkumą ir trukmę, į 
tai, ar pažeidimas padarytas tyčia ar dėl 
neatsargumo, kokia yra fizinio arba 
juridinio asmens atsakomybė, taip pat į to 
asmens ankstesnius pažeidimus, pagal 23 
straipsnį įdiegtas technines ir 
organizacines priemones ir nustatytas 
procedūras ir į tai, kaip bendradarbiauta su 
priežiūros institucija siekiant ištaisyti 
pažeidimą.

trukme, tuo, ar pažeidimas padarytas tyčia 
ar dėl neatsargumo, kokia yra fizinio arba 
juridinio asmens atsakomybė, taip pat to 
asmens ankstesniais pažeidimais, pagal 23 
straipsnį įdiegtomis techninėmis ir 
organizacinėmis priemonėmis ir 
nustatytomis procedūromis ir tuo, kaip 
bendradarbiauta su priežiūros institucija 
siekiant ištaisyti pažeidimą.

Or. en

Pakeitimas 2859
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Administracinės sankcijos kiekvienu 
konkrečiu atveju yra veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasomos. 
Administracinės baudos dydis nustatomas 
tinkamai atsižvelgiant į saugumo 
pažeidimo pobūdį, sunkumą ir trukmę, į 
tai, ar pažeidimas padarytas tyčia ar dėl 
neatsargumo, kokia yra fizinio arba 
juridinio asmens atsakomybė, taip pat į to 
asmens ankstesnius pažeidimus, pagal 23 
straipsnį įdiegtas technines ir organizacines 
priemones ir nustatytas procedūras ir į tai, 
kaip bendradarbiauta su priežiūros 
institucija siekiant ištaisyti pažeidimą.

2. Administracinės sankcijos kiekvienu 
konkrečiu atveju yra veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasomos. 
Administracinės baudos dydis nustatomas 
tinkamai atsižvelgiant į saugumo 
pažeidimo pobūdį, sunkumą ir trukmę, 
susijusių asmens duomenų 
neskelbtinumą, į tai, ar pažeidimas 
padarytas tyčia ar dėl neatsargumo, į 
pažeidimu padarytos žalos ar žalos 
pavojaus dydį, kokia yra fizinio arba 
juridinio asmens atsakomybė, taip pat į to 
asmens ankstesnius pažeidimus, pagal 23 
straipsnį įdiegtas technines ir organizacines 
priemones ir nustatytas procedūras ir į tai, 
kaip bendradarbiauta su priežiūros 
institucija siekiant ištaisyti pažeidimą. 
Nors taikant šias sankcijas suteikiama 
tam tikra veiksmų laisvė, kad būtų 
atsižvelgta į pirmiau išvardytas aplinkybes 
ir kitus faktus, būdingus tam tikram 
atvejui, administracinių sankcijų taikymo 
skirtumus galima persvarstyti pagal 
nuoseklumo užtikrinimo mechanizmą.
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Or. en

Pakeitimas 2860
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Administracinės sankcijos kiekvienu 
konkrečiu atveju yra veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasomos. 
Administracinės baudos dydis nustatomas 
tinkamai atsižvelgiant į saugumo 
pažeidimo pobūdį, sunkumą ir trukmę, į 
tai, ar pažeidimas padarytas tyčia ar dėl 
neatsargumo, kokia yra fizinio arba 
juridinio asmens atsakomybė, taip pat į to 
asmens ankstesnius pažeidimus, pagal 23 
straipsnį įdiegtas technines ir organizacines 
priemones ir nustatytas procedūras ir į tai, 
kaip bendradarbiauta su priežiūros 
institucija siekiant ištaisyti pažeidimą.

2. Administracinės sankcijos kiekvienu 
konkrečiu atveju yra veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasomos. 
Administracinės baudos dydis nustatomas 
tinkamai atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį, 
sunkumą ir trukmę, į tai, ar pažeidimas 
padarytas tyčia ar dėl neatsargaus elgesio, 
nulemiančio pažeidimą, kokia yra fizinio 
arba juridinio asmens atsakomybė, taip pat 
į to asmens ankstesnius pažeidimus, pagal 
23 straipsnį įdiegtas technines ir 
organizacines priemones ir nustatytas 
procedūras ir į tai, kaip bendradarbiauta su 
priežiūros institucija siekiant ištaisyti 
pažeidimą, taip pat į subjektų, kuriems 
skiriama sankcija, ekonominį pajėgumą.

Or. es

Pakeitimas 2861
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Administracinės sankcijos kiekvienu 
konkrečiu atveju yra veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasomos. 
Administracinės baudos dydis nustatomas 
tinkamai atsižvelgiant į saugumo 
pažeidimo pobūdį, sunkumą ir trukmę, į 
tai, ar pažeidimas padarytas tyčia ar dėl 

2. Administracinės sankcijos kiekvienu 
konkrečiu atveju yra veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasomos. 
Administracinės baudos dydis nustatomas 
tinkamai atsižvelgiant į:
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neatsargumo, kokia yra fizinio arba 
juridinio asmens atsakomybė, taip pat į to 
asmens ankstesnius pažeidimus, pagal 23 
straipsnį įdiegtas technines ir organizacines 
priemones ir nustatytas procedūras ir į tai, 
kaip bendradarbiauta su priežiūros 
institucija siekiant ištaisyti pažeidimą.

a) pažeidimo tipą, sunkumą ir trukmę;
b) tai, ar pažeidimas padarytas tyčia ar dėl 
neatsargumo;
c) konkrečias asmens duomenų 
kategorijas;
d) kokia yra fizinio arba juridinio asmens 
atsakomybė, taip pat į to asmens 
ankstesnius pažeidimus;
e) kokia yra atsakomybė už duomenų 
apsaugą taikant technines ir 
organizacines priemones ir procedūras, 
visų pirma pagal 35, 38a, 38b, 38c, 39 
straipsnius;
f) pagal 23 straipsnį įdiegtas technines ir 
organizacines priemones ir nustatytas 
procedūras; ir
g) tai, kaip bendradarbiauta su priežiūros 
institucija siekiant ištaisyti pažeidimą.

Or. en

Pagrindimas

Nuostatos pateiktos iš ITRE komiteto nuomonės. Tai, ar duomenys yra „skelbtini“ ar 
„neskelbtini“, turėtų turėti įtakos ir taikomos baudos dydžiui. Be to, turėtų būti atsižvelgta į 
tai, ar duomenų valdytojas ar tvarkytojas laiko duomenų apsaugą esminiu klausimu ir tam 
įgyvendina technines ar organizacines priemones bei apsaugos priemones, nurodytas, pvz., 
35, 38a, 38b, 38c, 39 straipsniuose.

Pakeitimas 2862
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Administracinės sankcijos kiekvienu 
konkrečiu atveju yra veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasomos. 
Administracinės baudos dydis nustatomas 
tinkamai atsižvelgiant į saugumo 
pažeidimo pobūdį, sunkumą ir trukmę, į 
tai, ar pažeidimas padarytas tyčia ar dėl 
neatsargumo, kokia yra fizinio arba 
juridinio asmens atsakomybė, taip pat į to 
asmens ankstesnius pažeidimus, pagal 23 
straipsnį įdiegtas technines ir 
organizacines priemones ir nustatytas 
procedūras ir į tai, kaip bendradarbiauta 
su priežiūros institucija siekiant ištaisyti 
pažeidimą.

2. Administracinės sankcijos kiekvienu 
konkrečiu atveju yra veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasomos. 

Or. en

Pakeitimas 2863
Timothy Kirkhope
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Administracinės sankcijos kiekvienu 
konkrečiu atveju yra veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasomos. 
Administracinės baudos dydis nustatomas 
tinkamai atsižvelgiant į saugumo 
pažeidimo pobūdį, sunkumą ir trukmę, į 
tai, ar pažeidimas padarytas tyčia ar dėl 
neatsargumo, kokia yra fizinio arba 
juridinio asmens atsakomybė, taip pat į to 
asmens ankstesnius pažeidimus, pagal 23 
straipsnį įdiegtas technines ir organizacines 
priemones ir nustatytas procedūras ir į tai, 
kaip bendradarbiauta su priežiūros 
institucija siekiant ištaisyti pažeidimą.

2. Administracinės sankcijos kiekvienu 
konkrečiu atveju yra veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasomos. 
Administracinės baudos dydis atspindi 
saugumo pažeidimo pobūdį, sunkumą ir 
trukmę, tai, ar pažeidimas padarytas tyčia 
ar dėl neatsargumo, kokia yra fizinio arba 
juridinio asmens atsakomybė, taip pat to 
asmens ankstesnius pažeidimus, pagal 23 
straipsnį įdiegtas technines ir organizacines 
priemones ir nustatytas procedūras ir tai, 
kaip bendradarbiauta su priežiūros 
institucija siekiant ištaisyti pažeidimą.

Or. en
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Pakeitimas 2864
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Administracinės sankcijos kiekvienu 
konkrečiu atveju yra veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasomos. 
Administracinės baudos dydis nustatomas 
tinkamai atsižvelgiant į saugumo 
pažeidimo pobūdį, sunkumą ir trukmę, į 
tai, ar pažeidimas padarytas tyčia ar dėl 
neatsargumo, kokia yra fizinio arba 
juridinio asmens atsakomybė, taip pat į to 
asmens ankstesnius pažeidimus, pagal 23 
straipsnį įdiegtas technines ir organizacines 
priemones ir nustatytas procedūras ir į tai, 
kaip bendradarbiauta su priežiūros 
institucija siekiant ištaisyti pažeidimą.

2. Administracinės sankcijos kiekvienu 
konkrečiu atveju yra veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasomos. 
Administracinės baudos dydis nustatomas 
tinkamai atsižvelgiant į saugumo 
pažeidimo pobūdį, sunkumą ir trukmę, 
susijusių asmens duomenų 
neskelbtinumą, į tai, ar pažeidimas 
padarytas tyčia ar dėl neatsargumo, į 
pažeidimu padarytos žalos ar žalos 
pavojaus dydį, kokia yra fizinio arba 
juridinio asmens atsakomybė, taip pat į to 
asmens ankstesnius pažeidimus, pagal 23 
straipsnį įdiegtas technines ir organizacines 
priemones ir nustatytas procedūras ir į tai, 
kaip bendradarbiauta su priežiūros 
institucija siekiant ištaisyti pažeidimą. 
Nors taikant šias sankcijas suteikiama 
tam tikra veiksmų laisvė, kad būtų 
atsižvelgta į pirmiau išvardytas aplinkybes 
ir kitus faktus, būdingus tam tikram 
atvejui, administracinių sankcijų taikymo 
skirtumus galima persvarstyti pagal 
nuoseklumo užtikrinimo mechanizmą.
Taikydamos administracinę baudą, 
priežiūros institucijos taip pat atsižvelgia į 
baudas, žalą ar kitas sankcijas, kurias 
teismas ar kita institucija anksčiau skyrė 
fiziniam ar juridiniam asmeniui 
nagrinėjamo pažeidimo klausimo 
atžvilgiu.
Sunkinančios aplinkybės, dėl kurių 
skiriamos didžiausios 4–6 dalyse 
numatytos administracinės sankcijos, visų 
pirma apima tai, kad:
a) padaryti pakartotiniai pažeidimai dėl 
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galiojančių teisės aktų nesilaikymo;
b) atsisakyta bendradarbiauti ar trukdyta 
vykdymo užtikrinimo procesui; ir
c) padaryti tyčiniai ir sunkūs pažeidimai, 
dėl kurių gali būti patirta didelės žalos.
Lengvinančios aplinkybės, dėl kurių 
skiriamos mažesnės administracinės 
sankcijos, apima tai, kad:
a) fizinis ar juridinis asmuo ėmėsi 
priemonių, kad užtikrintų atitinkamų 
įsipareigojimų laikymąsi;
b) iš tikrųjų nežinota, kad veikla sukėlė 
atitinkamų įsipareigojimų pažeidimą;
c) pažeidimas nutrauktas iš karto po to, 
kai apie jį sužinota; ir
d) bendradarbiauta vykdymo užtikrinimo 
procesuose.

Or. en

Pakeitimas 2865
Hubert Pirker

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Administracinės sankcijos kiekvienu 
konkrečiu atveju yra veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasomos. 
Administracinės baudos dydis nustatomas 
tinkamai atsižvelgiant į saugumo 
pažeidimo pobūdį, sunkumą ir trukmę, į 
tai, ar pažeidimas padarytas tyčia ar dėl 
neatsargumo, kokia yra fizinio arba 
juridinio asmens atsakomybė, taip pat į to 
asmens ankstesnius pažeidimus, pagal 23 
straipsnį įdiegtas technines ir organizacines 
priemones ir nustatytas procedūras ir į tai, 
kaip bendradarbiauta su priežiūros 
institucija siekiant ištaisyti pažeidimą.

2. Administracinės sankcijos kiekvienu 
konkrečiu atveju yra veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasomos. 
Administracinės baudos dydis nustatomas 
tinkamai atsižvelgiant į saugumo 
pažeidimo pobūdį, sunkumą ir trukmę, į 
tai, ar pažeidimas padarytas tyčia, ar dėl 
neatsargumo, į konkrečią asmens 
duomenų kategoriją, pažeidimu padarytos 
žalos ar žalos pavojaus dydį, kokia yra 
fizinio arba juridinio asmens atsakomybė, 
taip pat į to asmens ankstesnius 
pažeidimus, pagal 23 straipsnį įdiegtas 
technines ir organizacines priemones ir 
nustatytas procedūras ir į tai, kaip 
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bendradarbiauta su priežiūros institucija 
siekiant ištaisyti pažeidimą.

Or. de

Pagrindimas

Skiriant bausmę reikėtų atsižvelgti į duomenų kategoriją ir žalos mastą.

Pakeitimas 2866
Sarah Ludford

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Administracinės sankcijos kiekvienu 
konkrečiu atveju yra veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasomos. 
Administracinės baudos dydis nustatomas 
tinkamai atsižvelgiant į saugumo 
pažeidimo pobūdį, sunkumą ir trukmę, į 
tai, ar pažeidimas padarytas tyčia ar dėl 
neatsargumo, kokia yra fizinio arba 
juridinio asmens atsakomybė, taip pat į to 
asmens ankstesnius pažeidimus, pagal 23 
straipsnį įdiegtas technines ir 
organizacines priemones ir nustatytas 
procedūras ir į tai, kaip bendradarbiauta su 
priežiūros institucija siekiant ištaisyti 
pažeidimą.

2. Administracinės sankcijos kiekvienu 
konkrečiu atveju yra veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasomos. Spręsdama dėl 
taikytinos administracinės sankcijos 
pobūdžio, dydžio ir griežtumo, priežiūros 
institucija atsižvelgia į visas aplinkybes ir 
visų pirma į:

a) saugumo pažeidimo pobūdį, sunkumą ir 
trukmę;
b) tai, ar pažeidimas padarytas tyčia;
c) tai, ar imtasi pagrįstų veiksmų siekiant 
užkirsti kelią pažeidimui;
d) tai, ar pažeidimas sukėlė ar gali sukelti 
didelę žalą ar esminį duomenų subjekto 
pagrindinių teisių ir laisvių apribojimą ar 
didelių nepatogumų duomenų subjektui;
e) tai, ar imtasi veiksmų pažeidimo 
padariniams sumažinti, taip pat į tai, kaip 
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bendradarbiauta su priežiūros institucija 
siekiant ištaisyti pažeidimą ar jo 
padarinius;
f) bet kokius ankstesnius pažeidimus.

Or. en

Pagrindimas

Taip išsamiau išdėstomi veiksniai, į kuriuos turi būti atsižvelgta.

Pakeitimas 2867
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Skiriant administracinę sankciją 
atsižvelgiama į šiuos veiksnius:
a) reikalavimų nesilaikymo pobūdį, 
sunkumą ir trukmę;
b) nustatytas procedūras, susijusias su 
duomenų tvarkymo aplinkybėmis ir rizika, 
kaip nurodyta 5a ir 5b straipsniuose;
c) kokia yra fizinio arba juridinio asmens 
atsakomybė, taip pat į to asmens 
ankstesnius pažeidimus;
d) įdiegtų techninių ir organizacinių 
priemonių mastą ir nustatytas procedūras 
pagal:
i) 23 straipsnį „Pritaikytoji duomenų 
apsauga ir standartizuotoji duomenų 
apsauga“;
ii) 23a straipsnį „Laikymasis“;
iii) 30 straipsnį „Duomenų tvarkymo 
saugumas“;
iv) 33 straipsnį „Duomenų apsaugos 
poveikio vertinimas“;
v) 33a straipsnį „Duomenų apsaugos 
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reikalavimų laikymosi peržiūra“;
vi) 35 straipsnį „Duomenų apsaugos 
pareigūno paskyrimas“;
e) kaip bendradarbiauta su priežiūros 
institucija.

Or. en

Pagrindimas

Administracinės sankcijos kiekvienu konkrečiu atveju yra veiksmingos, proporcingos ir 
atgrasomos.

Pakeitimas 2868
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Siekdama nustatyti administracinės 
sankcijos tipą, dydį ir mastą, priežiūros 
institucija atsižvelgia į visas aktualias 
aplinkybes ir įvertina šiuos kriterijus:
a) ar duomenų valdytojas ar duomenų 
tvarkytojas turi galiojantį „Europos 
duomenų apsaugos ženklą“ pagal 39 
straipsnį; 
b) pažeidimo pobūdį, sunkumą ir trukmę;
c) tai, ar pažeidimas padarytas tyčia ar dėl 
neatsargumo;
d) fizinio ar juridinio asmens atsakomybės 
ir ankstesnių jo padarytų pažeidimų lygį;
e) pagal 23 ir 30 straipsnius įgyvendintas 
technines ir organizacines priemones ir 
procedūras, pvz., pseudonimų suteikimą;
f) konkrečias asmens duomenų, kuriems 
pažeidimas turi poveikį, kategorijas;
g) kartojamąjį pažeidimo pobūdį;
h) duomenų subjektų patirtos žalos dydį;
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i) atsakingo asmens finansinį 
suinteresuotumą ir atsakingo asmens 
gautos naudos ar išvengtų nuostolių dydį, 
jeigu juos galima nustatyti;
j) bendradarbiavimo su priežiūros 
institucija siekiant atitaisyti pažeidimą ir 
sumažinti galimą neigiamą jo poveikį, 
laipsnį; ir
k) atsisakymą bendradarbiauti arba 
trukdymą pagal 53 straipsnį priežiūros 
institucijos atliekamoms patikroms, 
auditams ir kontrolei.

Or. en

Pakeitimas 2869
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu šio reglamento nesilaikyta pirmą 
kartą ir netyčia, duodamas raštiškas 
įspėjimas ir sankcijos neskiriamos, jeigu:

Išbraukta.

a) asmens duomenis tvarko komercinio 
intereso neturintis fizinis asmuo; arba
b) įmonei arba organizacijai, kurioje yra 
mažiau kaip 250 darbuotojų, asmens 
duomenų tvarkymas tėra pagalbinė 
pagrindinės veiklos dalis.

Or. en

Pagrindimas

Dėl 79 straipsnio 2a dalies (naujos) įtraukimo.

Pakeitimas 2870
Timothy Kirkhope
ECR frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu šio reglamento nesilaikyta pirmą 
kartą ir netyčia, duodamas raštiškas 
įspėjimas ir sankcijos neskiriamos, jeigu:

Išbraukta.

a) asmens duomenis tvarko komercinio 
intereso neturintis fizinis asmuo; arba
b) įmonei arba organizacijai, kurioje yra 
mažiau kaip 250 darbuotojų, asmens 
duomenų tvarkymas tėra pagalbinė 
pagrindinės veiklos dalis.

Or. en

Pakeitimas 2871
Sarah Ludford

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu šio reglamento nesilaikyta pirmą 
kartą ir netyčia, duodamas raštiškas 
įspėjimas ir sankcijos neskiriamos, jeigu:

Išbraukta.

a) asmens duomenis tvarko komercinio 
intereso neturintis fizinis asmuo; arba
b) įmonei arba organizacijai, kurioje yra 
mažiau kaip 250 darbuotojų, asmens 
duomenų tvarkymas tėra pagalbinė 
pagrindinės veiklos dalis.

Or. en

Pagrindimas

Priežiūros pareigūnui reikalingas lankstumas priimant sprendimus dėl sankcijų taikymo.
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Pakeitimas 2872
Salvador Sedó i Alabart

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu šio reglamento nesilaikyta pirmą 
kartą ir netyčia, duodamas raštiškas 
įspėjimas ir sankcijos neskiriamos, jeigu:

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. en

Pakeitimas 2873
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu šio reglamento nesilaikyta pirmą 
kartą ir netyčia, duodamas raštiškas 
įspėjimas ir sankcijos neskiriamos, jeigu:

3. Jeigu šio reglamento nesilaikyta pirmą 
kartą ir netyčia, duodamas raštiškas 
įspėjimas ir sankcijos neskiriamos. 
Kompetentinga priežiūros institucija 
pagal sukeltos žalos dydį gali skirti baudą 
iki 1 000 000 EUR, o įmonės atveju – 1 % 
jos metinės pasaulinės apyvartos, už 
kartotinius, tyčinius pažeidimus.

a) asmens duomenis tvarko komercinio 
intereso neturintis fizinis asmuo; arba
b) įmonei arba organizacijai, kurioje yra 
mažiau kaip 250 darbuotojų, asmens 
duomenų tvarkymas tėra pagalbinė 
pagrindinės veiklos dalis.

Or. en

Pakeitimas 2874
Axel Voss
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Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu šio reglamento nesilaikyta pirmą 
kartą ir netyčia, duodamas raštiškas 
įspėjimas ir sankcijos neskiriamos, jeigu:

3. Jeigu šio reglamento nesilaikyta netyčia 
ir jeigu nėra poveikio jokiam duomenų 
subjektui, priežiūros institucija pasiekia 
susitarimą su atitinkamu duomenų 
valdytoju ar tvarkytoju, kad išspręstų šio 
reglamento nesilaikymo klausimą be 
raštiško įspėjimo ar sankcijos skyrimo.

a) asmens duomenis tvarko komercinio 
intereso neturintis fizinis asmuo; arba
b) įmonei arba organizacijai, kurioje yra 
mažiau kaip 250 darbuotojų, asmens 
duomenų tvarkymas tėra pagalbinė 
pagrindinės veiklos dalis.

Jeigu rimtai nesilaikoma šio reglamento, 
priežiūros institucija iš pradžių turėtų 
duoti raštišką įspėjimą, nurodydama 
galimas priemones, kuriomis būtų galima 
ištaisyti duomenų pažeidimus per pagrįstą 
laikotarpį neskiriant sankcijos.
Priežiūros institucija gali skirti baudą iki 
1 000 000 EUR, o įmonės atveju – 1 % jos 
metinės pasaulinės apyvartos, pagal antrą 
pastraipą tik tuo atveju, jeigu duomenų 
saugumo pažeidimai nepašalinami 
raštiškame įspėjime nurodytomis 
priemonėmis arba esant kartotiniams, 
tyčiniams pažeidimams.

Or. en

Pagrindimas

Sankcijos turėtų būti supaprastintos, grindžiamos jų keliama rizika ir skirstomos pagal 
pažeidimo laipsnį. Turi būti išlaikyta didžiausia baudos suma. Tačiau reikia išlaikyti 
priežiūros institucijų nepriklausomumo principą pagal ES pagrindinių teisių chartijos 
8 straipsnio 3 dalį. Be to, taikant nuoseklumo užtikrinimo mechanizmą ir 58 straipsnio 3 ir 
4 dalis, bus padedama ES vykdyti suderintą administracinių baudų politiką.



PE506.170v02-00 136/183 AM\929533LT.doc

LT

Pakeitimas 2875
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu šio reglamento nesilaikyta pirmą 
kartą ir netyčia, duodamas raštiškas 
įspėjimas ir sankcijos neskiriamos, jeigu:

3. Jeigu šio reglamento nesilaikyta pirmą 
kartą ir netyčia ir jei nėra įrašų apie 
neskundžiamus sprendimus arba jei tokie 
įrašai yra ištrinti, duodamas raštiškas 
įspėjimas ir tokiu atveju sankcijos 
neskiriamos, taikant tik vieną išimtį dėl 
alternatyvių taisomųjų nurodyto pobūdžio 
priemonių, kurių galima imtis tik esant 
atitinkamoms aplinkybėms šiais atvejais:

Or. es

Pakeitimas 2876
Véronique Mathieu Houillon, Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu šio reglamento nesilaikyta pirmą 
kartą ir netyčia, duodamas raštiškas 
įspėjimas ir sankcijos neskiriamos, jeigu:

3. Jeigu šio reglamento nesilaikyta pirmą 
kartą, duodamas raštiškas įspėjimas ir 
sankcijos neskiriamos, jeigu:

a) asmens duomenis tvarko komercinio 
intereso neturintis fizinis asmuo; arba
b) įmonei arba organizacijai, kurioje yra 
mažiau kaip 250 darbuotojų, asmens 
duomenų tvarkymas tėra pagalbinė 
pagrindinės veiklos dalis.

Or. fr

Pakeitimas 2877
Louis Michel
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Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu šio reglamento nesilaikyta pirmą 
kartą ir netyčia, duodamas raštiškas 
įspėjimas ir sankcijos neskiriamos, jeigu:

3. Jeigu šio reglamento nesilaikyta pirmą 
kartą ir netyčia, duodamas raštiškas 
įspėjimas ir sankcijos neskiriamos.

a) asmens duomenis tvarko komercinio 
intereso neturintis fizinis asmuo; arba
b) įmonei arba organizacijai, kurioje yra 
mažiau kaip 250 darbuotojų, asmens 
duomenų tvarkymas tėra pagalbinė 
pagrindinės veiklos dalis.

Or. en

Pakeitimas 2878
Nils Torvalds, Riikka Manner

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu šio reglamento nesilaikyta pirmą 
kartą ir netyčia, duodamas raštiškas 
įspėjimas ir sankcijos neskiriamos, jeigu:

3. Jeigu šio reglamento nesilaikyta pirmą 
kartą ir netyčia, duodamas raštiškas 
įspėjimas ir sankcijos neskiriamos.

a) asmens duomenis tvarko komercinio 
intereso neturintis fizinis asmuo; arba
b) įmonei arba organizacijai, kurioje yra 
mažiau kaip 250 darbuotojų, asmens 
duomenų tvarkymas tėra pagalbinė 
pagrindinės veiklos dalis.

Or. en

Pakeitimas 2879
Jan Mulder

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 3 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) įmonei arba organizacijai, kurioje yra 
mažiau kaip 250 darbuotojų, asmens 
duomenų tvarkymas tėra pagalbinė 
pagrindinės veiklos dalis.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 2880
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) įmonei arba organizacijai, kurioje yra 
mažiau kaip 250 darbuotojų, asmens 
duomenų tvarkymas tėra pagalbinė 
pagrindinės veiklos dalis.

b) įmonei arba organizacijai asmens 
duomenų tvarkymas tėra pagalbinė 
pagrindinės veiklos dalis.

Or. en

Pagrindimas

Apribojimu 250-čia darbuotojų darbdaviams taikomos nevienodos sąlygos, juo 
diskriminuojamos didesnės įmonės ir jis yra visiškai nereikalingas siekiant straipsnio tikslo. 
Be to, ši riba nėra visapusiškai lengvai interpretuojama.

Pakeitimas 2881
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) įmonei arba organizacijai, kurioje yra 
mažiau kaip 250 darbuotojų, asmens 
duomenų tvarkymas tėra pagalbinė 
pagrindinės veiklos dalis.

b) įmonei arba organizacijai, kuri nori 
bendradarbiauti su priežiūros institucija, 
kad galėtų nustatyti taisomąsias 
priemones, padėsiančias ateityje išvengti 
panašių reglamento nesilaikymo atvejų. 
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Bendradarbiavimas pagal šį punktą 
reglamentuojamas privalomais su 
priežiūros institucija sudarytais 
susitarimais. Per šešis mėnesius nuo bylos 
nagrinėjimo pradžios nepradėjus 
bendradarbiauti su tinkamai įgaliota 
priežiūros institucija skiriama bauda, kuri 
būtų buvusi skirta iš pradžių.

Or. es

Pakeitimas 2882
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) duomenis tvarko valdžios institucija.

Or. en

Pakeitimas 2883
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) viešojo administravimo institucija 
bendradarbiauja su priežiūros institucija 
siekdama nustatyti priemones, 
padėsiančias ateityje išvengti panašių 
reglamento nesilaikymo atvejų. 
Bendradarbiavimas pagal šį punktą 
apibrėžiamas pagal susitarimus arba 
sprendimus, kuriuos sudarė ar priėmė 
atitinkama administravimo institucija, ir 
šiais susitarimais arba sprendimais 
remiamasi pradedant įgyvendinti priimtas 
priemones. Per vienus metus nuo bylos 
nagrinėjimo pradžios nepradėjus 
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bendradarbiauti su tinkamai įgaliota 
priežiūros institucija skiriama bauda, kuri 
būtų buvusi skirta iš pradžių.

Or. es

Pakeitimas 2884
Sarah Ludford

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Visų pirma, priežiūros institucija gali 
nuspręsti, kad reikia taikyti kitokias 
sankcijas nei finansinė bauda, jei 
duomenų tvarkymo veikla dėl savo 
pobūdžio, apimties ar tikslų neturėtų kelti 
pavojaus duomenų subjekto pagrindinėms 
teisėms.

Or. en

Pagrindimas

Priežiūros pareigūnui reikalingas lankstumas susiejant sankciją su rizika.

Pakeitimas 2885
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Priežiūros institucija skiria baudą, 
kurios suma gali būti iki 250 000 EUR, o 
įmonės atveju – iki 0,5 % jos metinės 
pasaulinės apyvartos, bet kuriam 
subjektui, kuris tyčia ar dėl neatsargumo:

Išbraukta.

a) nenustato su duomenų subjektų 
prašymais susijusių mechanizmų arba 
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skubiai neatsako duomenų subjektui arba 
atsako netinkamu formatu pagal 12 
straipsnio 1 ir 2 dalis;
b) ima mokestį už informaciją arba 
atsakymus į duomenų subjektų prašymus, 
pažeisdamas 12 straipsnio 4 dalį.

Or. en

Pagrindimas

Dėl 79 straipsnio 2a dalies (naujos) įtraukimo.

Pakeitimas 2886
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Priežiūros institucija skiria baudą, 
kurios suma gali būti iki 250 000 EUR, o 
įmonės atveju – iki 0,5 % jos metinės 
pasaulinės apyvartos, bet kuriam 
subjektui, kuris tyčia ar dėl neatsargumo:

Išbraukta.

a) nenustato su duomenų subjektų 
prašymais susijusių mechanizmų arba 
skubiai neatsako duomenų subjektui arba 
atsako netinkamu formatu pagal 12 
straipsnio 1 ir 2 dalis;
b) ima mokestį už informaciją arba 
atsakymus į duomenų subjektų prašymus, 
pažeisdamas 12 straipsnio 4 dalį.

Or. en

Pakeitimas 2887
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Priežiūros institucija skiria baudą, 
kurios suma gali būti iki 250 000 EUR, o 
įmonės atveju – iki 0,5 % jos metinės 
pasaulinės apyvartos, bet kuriam 
subjektui, kuris tyčia ar dėl neatsargumo:

Išbraukta.

a) nenustato su duomenų subjektų 
prašymais susijusių mechanizmų arba 
skubiai neatsako duomenų subjektui arba 
atsako netinkamu formatu pagal 12 
straipsnio 1 ir 2 dalis;
b) ima mokestį už informaciją arba 
atsakymus į duomenų subjektų prašymus, 
pažeisdamas 12 straipsnio 4 dalį.

Or. en

Pakeitimas 2888
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Priežiūros institucija skiria baudą, kurios 
suma gali būti iki 250 000 EUR, o įmonės 
atveju – iki 0,5 % jos metinės pasaulinės 
apyvartos, bet kuriam subjektui, kuris tyčia 
ar dėl neatsargumo:

4. Priežiūros institucija skiria baudą, kurios 
suma neviršija 250 000 EUR, o įmonės 
atveju – 1 % jos metinės pasaulinės 
apyvartos, bet kuriam subjektui, kuris tyčia 
ar dėl neatsargumo pažeidžia 12 straipsnio 
1 ir 2 dalis.

a) nenustato su duomenų subjektų 
prašymais susijusių mechanizmų arba 
skubiai neatsako duomenų subjektui arba 
atsako netinkamu formatu pagal 12 
straipsnio 1 ir 2 dalis;
b) ima mokestį už informaciją arba 
atsakymus į duomenų subjektų prašymus, 
pažeisdamas 12 straipsnio 4 dalį.

Or. en
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Pakeitimas 2889
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Priežiūros institucija skiria baudą, kurios 
suma gali būti iki 250 000 EUR, o įmonės 
atveju – iki 0,5 % jos metinės pasaulinės 
apyvartos, bet kuriam subjektui, kuris tyčia 
ar dėl neatsargumo:

4. Priežiūros institucija skiria baudą, kurios 
suma gali būti iki 250 000 EUR, o įmonės 
atveju – iki 1 % jos metinės pasaulinės 
apyvartos, pasirinkdama didesnę sumą, 
bet kuriam subjektui, kuris tyčia ar dėl 
neatsargumo pažeidžia 12 straipsnio 1 ir 2 
dalis.

a) nenustato su duomenų subjektų 
prašymais susijusių mechanizmų arba 
skubiai neatsako duomenų subjektui arba 
atsako netinkamu formatu pagal 12 
straipsnio 1 ir 2 dalis;
b) ima mokestį už informaciją arba 
atsakymus į duomenų subjektų prašymus, 
pažeisdamas 12 straipsnio 4 dalį.

Or. en

Pagrindimas

Pateikiama tikslesnė formuluotė ir nurodoma tinkamesnė didžiausia baudos suma už tyčia 
padarytą pažeidimą, kaip pabrėžiama šioje dalyje.

Pakeitimas 2890
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Priežiūros institucija skiria baudą, kurios 
suma gali būti iki 250 000 EUR, o įmonės 
atveju – iki 0,5 % jos metinės pasaulinės 
apyvartos, bet kuriam subjektui, kuris tyčia 

4. Priežiūros institucija gali paskirti baudą, 
kurios suma gali būti iki 250 000 EUR, bet 
kuriam subjektui, kuris tyčia:
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ar dėl neatsargumo:

Or. en

Pakeitimas 2891
Nils Torvalds, Riikka Manner

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Priežiūros institucija skiria baudą, 
kurios suma gali būti iki 250 000 EUR, o 
įmonės atveju – iki 0,5 % jos metinės 
pasaulinės apyvartos, bet kuriam 
subjektui, kuris tyčia ar dėl neatsargumo:

4. Priežiūros institucija, atsižvelgdama į 
pažeidimo sunkumą, skiria baudą ar 
įspėjimą bet kuriam subjektui, kuris tyčia 
ar dėl neatsargumo:

Or. en

Pakeitimas 2892
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Priežiūros institucija skiria baudą, kurios 
suma gali būti iki 250 000 EUR, o įmonės 
atveju – iki 0,5 % jos metinės pasaulinės 
apyvartos, bet kuriam subjektui, kuris tyčia 
ar dėl neatsargumo:

4. Priežiūros institucija skiria baudą, kurios 
suma gali būti iki 250 000 EUR, o įmonės 
atveju – iki 1 % jos metinės pasaulinės 
apyvartos, bet kuriam subjektui, kuris tyčia 
ar dėl neatsargumo:

Or. en

Pakeitimas 2893
Timothy Kirkhope
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Priežiūros institucija skiria baudą, kurios 
suma gali būti iki 250 000 EUR, o įmonės 
atveju – iki 0,5 % jos metinės pasaulinės 
apyvartos, bet kuriam subjektui, kuris tyčia 
ar dėl neatsargumo:

4. Priežiūros institucija skiria baudą, kuri 
nustatoma atsižvelgiant į pažeidimo 
sunkumą ir mastą, taip pat padarytą žalą 
ar galimą žalą, pažeidimo trukmę, 
ankstesnius pažeidimus ir veiksmus, 
kuriais reaguojama į atitinkamą 
pažeidimą ar pažeidimus, ir kurios suma 
gali būti ne didesnė kaip 250 000 EUR, o 
įmonės atveju – iki 0,5 % jos metinės 
pasaulinės apyvartos. Tokie pažeidimai ir 
baudos gali būti taikomi bet kuriam 
subjektui, kuris: 

Or. en

Pakeitimas 2894
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Priežiūros institucija skiria baudą, kurios 
suma gali būti iki 250.000 EUR, o įmonės 
atveju – iki 0,5 % jos metinės pasaulinės 
apyvartos, bet kuriam subjektui, kuris tyčia 
ar dėl neatsargumo:

4. Priežiūros institucija skiria baudą, kurios 
suma gali būti iki 500 000 EUR, bet 
kuriam subjektui, kuris tyčia ar dėl 
neatsargumo:

Or. de

Pagrindimas

Nuo įmonės apyvartos priklausoma bausmė šių pažeidimų atvejais būtų neproporcinga.

Pakeitimas 2895
Sarah Ludford

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Priežiūros institucija skiria baudą, kurios 
suma gali būti iki 250 000 EUR, o įmonės 
atveju – iki 0,5 % jos metinės pasaulinės 
apyvartos, bet kuriam subjektui, kuris tyčia 
ar dėl neatsargumo:

4. Priežiūros institucija gali paskirti baudą, 
kurios suma gali būti iki 250 000 EUR, o 
įmonės atveju – iki 0,5 % jos metinės 
pasaulinės apyvartos, bet kuriam subjektui, 
kuris tyčia ar dėl neatsargumo:

Or. en

Pagrindimas

Priežiūros institucijos turi turėti veiksmų laisvę sprendžiant, ar bauda yra tinkama ir kokio 
dydžio bauda turi būti skiriama.

Pakeitimas 2896
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Priežiūros institucija skiria baudą, 
kurios suma gali būti iki 500.000 EUR, o 
įmonės atveju – iki 1 % jos metinės 
pasaulinės apyvartos, bet kuriam 
subjektui, kuris tyčia ar dėl neatsargumo:

Išbraukta.

a) duomenų subjektui nepateikia 
informacijos arba pateikia ne visą 
informaciją, arba pateikia informaciją 
nepakankamai skaidriai pagal 11 
straipsnį, 12 straipsnio 3 dalį ir 14 
straipsnį;
b) nesuteikia duomenų subjektui 
galimybės susipažinti arba neištaiso 
asmens duomenų pagal 15 ir 16 
straipsnius, arba nepateikia reikšmingos 
informacijos duomenų gavėjui pagal 13 
straipsnį;
c) nepaiso teisės būti pamirštam arba 
teisės reikalauti ištrinti duomenis arba 
netaiko mechanizmų, kuriais užtikrintų, 
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kad būtų laikomasi terminų, ir nesiima 
visų būtinų veiksmų, kad informuotų 
trečiuosius asmenis, kad duomenų 
subjektas prašo ištrinti visas nuorodas į 
asmens duomenis arba jų kopijas ar 
dublikatus pagal 17 straipsnį;
d) nepateikia asmens duomenų kopijos 
elektroniniu formatu arba trukdo 
duomenų subjektui persiųsti asmens 
duomenis į kitą programą, pažeisdamas 
18 straipsnį;
e) neapibrėžia arba nepakankamai 
apibrėžia atitinkamą bendrų duomenų 
valdytojų atsakomybę pagal 24 straipsnį;
f) nesaugo arba nepakankamai saugo 
dokumentus pagal 28 straipsnį, 31 
straipsnio 4 dalį ir 44 straipsnio 3 dalį;
g) tais atvejais, kai tvarkomi specialių 
kategorijų duomenys, pagal 80, 82 ir 83 
straipsnius nesilaiko taisyklių, susijusių 
su saviraiškos laisve, arba taisyklių dėl 
duomenų tvarkymo su darbo santykiais 
susijusiais tikslais, arba nesilaiko 
duomenų tvarkymo istoriniais, 
statistiniais ir mokslinių tyrimų tikslais 
sąlygų.

Or. en

Pagrindimas

Dėl 79 straipsnio 2a dalies (naujos) įtraukimo.

Pakeitimas 2897
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Priežiūros institucija skiria baudą, 
kurios suma gali būti iki 500.000 EUR, o 
įmonės atveju – iki 1 % jos metinės 

Išbraukta.
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pasaulinės apyvartos, bet kuriam 
subjektui, kuris tyčia ar dėl neatsargumo:
a) duomenų subjektui nepateikia 
informacijos arba pateikia ne visą 
informaciją, arba pateikia informaciją 
nepakankamai skaidriai pagal 11 
straipsnį, 12 straipsnio 3 dalį ir 14 
straipsnį;
b) nesuteikia duomenų subjektui 
galimybės susipažinti arba neištaiso 
asmens duomenų pagal 15 ir 16 
straipsnius, arba nepateikia reikšmingos 
informacijos duomenų gavėjui pagal 13 
straipsnį;
c) nepaiso teisės būti pamirštam arba 
teisės reikalauti ištrinti duomenis arba 
netaiko mechanizmų, kuriais užtikrintų, 
kad būtų laikomasi terminų, ir nesiima 
visų būtinų veiksmų, kad informuotų 
trečiuosius asmenis, kad duomenų 
subjektas prašo ištrinti visas nuorodas į 
asmens duomenis arba jų kopijas ar 
dublikatus pagal 17 straipsnį;
d) nepateikia asmens duomenų kopijos 
elektroniniu formatu arba trukdo 
duomenų subjektui persiųsti asmens 
duomenis į kitą programą, pažeisdamas 
18 straipsnį;
e) neapibrėžia arba nepakankamai 
apibrėžia atitinkamą bendrų duomenų 
valdytojų atsakomybę pagal 24 straipsnį;
f) nesaugo arba nepakankamai saugo 
dokumentus pagal 28 straipsnį, 31 
straipsnio 4 dalį ir 44 straipsnio 3 dalį;
g) tais atvejais, kai tvarkomi specialių 
kategorijų duomenys, pagal 80, 82 ir 83 
straipsnius nesilaiko taisyklių, susijusių 
su saviraiškos laisve, arba taisyklių dėl 
duomenų tvarkymo su darbo santykiais 
susijusiais tikslais, arba nesilaiko 
duomenų tvarkymo istoriniais, 
statistiniais ir mokslinių tyrimų tikslais 
sąlygų.
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Or. en

Pakeitimas 2898
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Priežiūros institucija skiria baudą, 
kurios suma gali būti iki 500.000 EUR, o 
įmonės atveju – iki 1 % jos metinės 
pasaulinės apyvartos, bet kuriam 
subjektui, kuris tyčia ar dėl neatsargumo:

Išbraukta.

a) duomenų subjektui nepateikia 
informacijos arba pateikia ne visą 
informaciją, arba pateikia informaciją 
nepakankamai skaidriai pagal 11 
straipsnį, 12 straipsnio 3 dalį ir 14 
straipsnį;
b) nesuteikia duomenų subjektui 
galimybės susipažinti arba neištaiso 
asmens duomenų pagal 15 ir 16 
straipsnius, arba nepateikia reikšmingos 
informacijos duomenų gavėjui pagal 13 
straipsnį;
c) nepaiso teisės būti pamirštam arba 
teisės reikalauti ištrinti duomenis arba 
netaiko mechanizmų, kuriais užtikrintų, 
kad būtų laikomasi terminų, ir nesiima 
visų būtinų veiksmų, kad informuotų 
trečiuosius asmenis, kad duomenų 
subjektas prašo ištrinti visas nuorodas į 
asmens duomenis arba jų kopijas ar 
dublikatus pagal 17 straipsnį;
d) nepateikia asmens duomenų kopijos 
elektroniniu formatu arba trukdo 
duomenų subjektui persiųsti asmens 
duomenis į kitą programą, pažeisdamas 
18 straipsnį;
e) neapibrėžia arba nepakankamai 
apibrėžia atitinkamą bendrų duomenų 
valdytojų atsakomybę pagal 24 straipsnį;
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f) nesaugo arba nepakankamai saugo 
dokumentus pagal 28 straipsnį, 31 
straipsnio 4 dalį ir 44 straipsnio 3 dalį;
g) tais atvejais, kai tvarkomi specialių 
kategorijų duomenys, pagal 80, 82 ir 83 
straipsnius nesilaiko taisyklių, susijusių 
su saviraiškos laisve, arba taisyklių dėl 
duomenų tvarkymo su darbo santykiais 
susijusiais tikslais, arba nesilaiko 
duomenų tvarkymo istoriniais, 
statistiniais ir mokslinių tyrimų tikslais 
sąlygų.

Or. en

Pakeitimas 2899
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 5 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Priežiūros institucija skiria baudą, kurios 
suma gali būti iki 500 000 EUR, o įmonės 
atveju – iki 1 % jos metinės pasaulinės 
apyvartos, bet kuriam subjektui, kuris tyčia 
ar dėl neatsargumo:

5. Priežiūros institucija skiria baudą, kurios 
suma gali būti iki 500 000 EUR, o įmonės 
atveju – iki 1 % jos metinio pasaulinio 
pelno vidurkio, bet kuriam subjektui, kuris 
tyčia ar dėl neatsargumo:

Or. es

Pakeitimas 2900
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Priežiūros institucija skiria baudą, kurios 
suma gali būti iki 500 000 EUR, o įmonės 
atveju – iki 1 % jos metinės pasaulinės 
apyvartos, bet kuriam subjektui, kuris tyčia 

5. Priežiūros institucija gali paskirti baudą, 
kurios suma gali būti iki 500 000 EUR, o 
įmonės atveju – iki 1 % jos metinės 
pasaulinės apyvartos, bet kuriam subjektui, 
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ar dėl neatsargumo: kuris tyčia ar dėl neatsargumo:

a) duomenų subjektui nepateikia 
informacijos arba pateikia ne visą 
informaciją, arba pateikia informaciją 
nepakankamai skaidriai pagal 11 straipsnį, 
12 straipsnio 3 dalį ir 14 straipsnį; 

a) duomenų subjektui nepateikia 
informacijos arba pateikia ne visą 
informaciją, arba pateikia informaciją 
nepakankamai skaidriai pagal 11 straipsnį, 
12 straipsnio 3 dalį ir 14 straipsnį; 

b) nesuteikia duomenų subjektui galimybės 
susipažinti arba neištaiso asmens duomenų 
pagal 15 ir 16 straipsnius, arba nepateikia 
reikšmingos informacijos duomenų gavėjui 
pagal 13 straipsnį;

b) nesuteikia duomenų subjektui galimybės 
susipažinti arba neištaiso asmens duomenų 
pagal 15 ir 16 straipsnius, arba nepateikia 
reikšmingos informacijos duomenų gavėjui 
pagal 13 straipsnį;

c) nepaiso teisės būti pamirštam arba teisės 
reikalauti ištrinti duomenis arba netaiko 
mechanizmų, kuriais užtikrintų, kad būtų 
laikomasi terminų, ir nesiima visų būtinų 
veiksmų, kad informuotų trečiuosius 
asmenis, kad duomenų subjektas prašo 
ištrinti visas nuorodas į asmens duomenis 
arba jų kopijas ar dublikatus pagal 17 
straipsnį;

c) nepaiso teisės būti pamirštam arba teisės 
reikalauti ištrinti duomenis arba nenustatė 
priemonės pagal 17a straipsnį. Skirdama 
baudą už pažeidimą pagal šį skyrių 
priežiūros institucija atsižvelgia į tai, kaip 
duomenų valdytojas ar pagrindinė 
buveinė, nurodyta 22 straipsnio 4 dalyje, 
taikė mechanizmus, kuriais užtikrintų, 
kad būtų laikomasi su asmens duomenų 
išsaugojimu susijusių terminų;

d) nepateikia asmens duomenų kopijos 
elektroniniu formatu arba trukdo 
duomenų subjektui persiųsti asmens 
duomenis į kitą programą, pažeisdamas 18 
straipsnį;

d) trukdo duomenų subjektui perkelti savo, 
kaip vartotojo, sukurtą turinį į kitą 
programą, pažeisdamas 18 straipsnį;

e) neapibrėžia arba nepakankamai 
apibrėžia atitinkamą bendrų duomenų 
valdytojų atsakomybę pagal 24 straipsnį;

e) neapibrėžia arba nepakankamai 
apibrėžia atitinkamą bendrų duomenų 
valdytojų atsakomybę pagal 24 straipsnį;

f) nesaugo arba nepakankamai saugo 
dokumentus pagal 28 straipsnį, 31 
straipsnio 4 dalį ir 44 straipsnio 3 dalį;

f) nesaugo arba nepakankamai saugo 
dokumentus pagal 28 straipsnį, 31 
straipsnio 4 dalį ir 44 straipsnio 3 dalį;

g) tais atvejais, kai tvarkomi specialių 
kategorijų duomenys, pagal 80, 82 ir 83 
straipsnius nesilaiko taisyklių, susijusių su 
saviraiškos laisve, arba taisyklių dėl 
duomenų tvarkymo su darbo santykiais 
susijusiais tikslais, arba nesilaiko duomenų 
tvarkymo istoriniais, statistiniais ir 
mokslinių tyrimų tikslais sąlygų.

g) tais atvejais, kai tvarkomi specialių 
kategorijų duomenys, pagal 80, 82 ir 83 
straipsnius nesilaiko taisyklių, susijusių su 
saviraiškos laisve, arba taisyklių dėl 
duomenų tvarkymo su darbo santykiais 
susijusiais tikslais, arba nesilaiko duomenų 
tvarkymo istoriniais, statistiniais ir 
mokslinių tyrimų tikslais sąlygų.

Or. en
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Pagrindimas

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

Pakeitimas 2901
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 5 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Priežiūros institucija skiria baudą, kurios 
suma gali būti iki 500 000 EUR, o įmonės 
atveju – iki 1 % jos metinės pasaulinės 
apyvartos, bet kuriam subjektui, kuris tyčia 
ar dėl neatsargumo:

5. Priežiūros institucija skiria baudą, kurios 
suma neviršija 500 000 EUR, o įmonės 
atveju – 2 % jos metinės pasaulinės 
apyvartos, bet kuriam subjektui, kuris tyčia 
ar dėl neatsargumo pažeidžia 11 straipsnį, 
12 straipsnio 3 ir 4 dalis, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 24, 28 straipsnius, 31 straipsnio 4 
dalį, 44 straipsnio 3 dalį, 80, 82 ir 83 
straipsnius.

a) duomenų subjektui nepateikia 
informacijos arba pateikia ne visą 
informaciją, arba pateikia informaciją 
nepakankamai skaidriai pagal 11 
straipsnį, 12 straipsnio 3 dalį ir 14 
straipsnį; 
b) nesuteikia duomenų subjektui 
galimybės susipažinti arba neištaiso 
asmens duomenų pagal 15 ir 16 
straipsnius, arba nepateikia reikšmingos 
informacijos duomenų gavėjui pagal 13 
straipsnį;
c) nepaiso teisės būti pamirštam arba 
teisės reikalauti ištrinti duomenis arba 
netaiko mechanizmų, kuriais užtikrintų, 
kad būtų laikomasi terminų, ir nesiima 
visų būtinų veiksmų, kad informuotų 
trečiuosius asmenis, kad duomenų 
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subjektas prašo ištrinti visas nuorodas į 
asmens duomenis arba jų kopijas ar 
dublikatus pagal 17 straipsnį;
d) nepateikia asmens duomenų kopijos 
elektroniniu formatu arba trukdo 
duomenų subjektui persiųsti asmens 
duomenis į kitą programą, pažeisdamas 
18 straipsnį; 
e) neapibrėžia arba nepakankamai 
apibrėžia atitinkamą bendrų duomenų 
valdytojų atsakomybę pagal 24 straipsnį;
f) nesaugo arba nepakankamai saugo 
dokumentus pagal 28 straipsnį, 31 
straipsnio 4 dalį ir 44 straipsnio 3 dalį;
g) tais atvejais, kai tvarkomi specialių 
kategorijų duomenys, pagal 80, 82 ir 83 
straipsnius nesilaiko taisyklių, susijusių 
su saviraiškos laisve, arba taisyklių dėl 
duomenų tvarkymo su darbo santykiais 
susijusiais tikslais, arba nesilaiko 
duomenų tvarkymo istoriniais, 
statistiniais ir mokslinių tyrimų tikslais 
sąlygų.

Or. en

Pakeitimas 2902
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 5 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Priežiūros institucija skiria baudą, kurios 
suma gali būti iki 500 000 EUR, o įmonės 
atveju – iki 1 % jos metinės pasaulinės 
apyvartos, bet kuriam subjektui, kuris tyčia 
ar dėl neatsargumo:

5. Priežiūros institucija skiria baudą, kurios 
suma gali būti iki 500 000 EUR, o įmonės 
atveju – iki 2 % jos metinės pasaulinės 
apyvartos, pasirinkdama didesnę sumą, 
bet kuriam subjektui, kuris tyčia ar dėl 
neatsargumo pažeidžia 11 straipsnį, 12 
straipsnio 3 ir 4 dalis, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 24, 28 straipsnius, 31 straipsnio 4 dalį, 
44 straipsnio 3 dalį, 80, 82 ir 83 
straipsnius.
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a) duomenų subjektui nepateikia 
informacijos arba pateikia ne visą 
informaciją, arba pateikia informaciją 
nepakankamai skaidriai pagal 11 
straipsnį, 12 straipsnio 3 dalį ir 14 
straipsnį; 
b) nesuteikia duomenų subjektui 
galimybės susipažinti arba neištaiso 
asmens duomenų pagal 15 ir 16 
straipsnius, arba nepateikia reikšmingos 
informacijos duomenų gavėjui pagal 13 
straipsnį;
c) nepaiso teisės būti pamirštam arba 
teisės reikalauti ištrinti duomenis arba 
netaiko mechanizmų, kuriais užtikrintų, 
kad būtų laikomasi terminų, ir nesiima 
visų būtinų veiksmų, kad informuotų 
trečiuosius asmenis, kad duomenų 
subjektas prašo ištrinti visas nuorodas į 
asmens duomenis arba jų kopijas ar 
dublikatus pagal 17 straipsnį;
d) nepateikia asmens duomenų kopijos 
elektroniniu formatu arba trukdo 
duomenų subjektui persiųsti asmens 
duomenis į kitą programą, pažeisdamas 
18 straipsnį; 
e) neapibrėžia arba nepakankamai 
apibrėžia atitinkamą bendrų duomenų 
valdytojų atsakomybę pagal 24 straipsnį;
f) nesaugo arba nepakankamai saugo 
dokumentus pagal 28 straipsnį, 31 
straipsnio 4 dalį ir 44 straipsnio 3 dalį;
g) tais atvejais, kai tvarkomi specialių 
kategorijų duomenys, pagal 80, 82 ir 83 
straipsnius nesilaiko taisyklių, susijusių 
su saviraiškos laisve, arba taisyklių dėl 
duomenų tvarkymo su darbo santykiais 
susijusiais tikslais, arba nesilaiko 
duomenų tvarkymo istoriniais, 
statistiniais ir mokslinių tyrimų tikslais 
sąlygų.

Or. en
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Pakeitimas 2903
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 5 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Priežiūros institucija skiria baudą, kurios 
suma gali būti iki 500 000 EUR, o įmonės 
atveju – iki 1 % jos metinės pasaulinės 
apyvartos, bet kuriam subjektui, kuris tyčia 
ar dėl neatsargumo:

5. Priežiūros institucija skiria baudą, kurios 
suma gali būti iki 500 000 EUR, bet 
kuriam subjektui, kuris tyčia:

Or. en

Pakeitimas 2904
Nils Torvalds, Riikka Manner

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 5 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Priežiūros institucija skiria baudą, 
kurios suma gali būti iki 500 000 EUR, o 
įmonės atveju – iki 1 % jos metinės 
pasaulinės apyvartos, bet kuriam 
subjektui, kuris tyčia ar dėl neatsargumo:

5. Priežiūros institucija, atsižvelgdama į 
pažeidimo sunkumą, skiria baudą ar 
įspėjimą bet kuriam subjektui, kuris tyčia 
ar dėl neatsargumo:

Or. en

Pakeitimas 2905
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 5 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Priežiūros institucija skiria baudą, kurios 
suma gali būti iki 500 000 EUR, o įmonės 
atveju – iki 1 % jos metinės pasaulinės 
apyvartos, bet kuriam subjektui, kuris tyčia 

5. Priežiūros institucija skiria baudą, kurios 
suma gali būti iki 500 000 EUR, o įmonės 
atveju – iki 3 % jos metinės pasaulinės 
apyvartos, bet kuriam subjektui, kuris tyčia 
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ar dėl neatsargumo: ar dėl neatsargumo:

Or. en

Pakeitimas 2906
Timothy Kirkhope
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 5 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Priežiūros institucija skiria baudą, kurios 
suma gali būti iki 500 000 EUR, o įmonės 
atveju – iki 1 % jos metinės pasaulinės 
apyvartos, bet kuriam subjektui, kuris tyčia 
ar dėl neatsargumo:

5. Priežiūros institucija, taikydama 
sunkesniems pažeidimams tuos pačius 
kriterijus, išvardytus 79 straipsnio 4 
dalyje, skiria baudą, kurios suma gali būti 
ne didesnė kaip 500 000 EUR, o įmonės 
atveju – iki 1 % jos metinės pasaulinės 
apyvartos, bet kuriam subjektui, kuris: 

Or. en

Pakeitimas 2907
Sarah Ludford

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 5 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Priežiūros institucija skiria baudą, kurios 
suma gali būti iki 500 000 EUR, o įmonės 
atveju – iki 1 % jos metinės pasaulinės 
apyvartos, bet kuriam subjektui, kuris tyčia 
ar dėl neatsargumo:

5. Priežiūros institucija gali paskirti baudą, 
kurios suma gali būti iki 500 000 EUR, o 
įmonės atveju – iki 1 % jos metinės 
pasaulinės apyvartos, bet kuriam subjektui, 
kuris tyčia ar dėl neatsargumo:

Or. en

Pagrindimas

Priežiūros institucijos turi turėti didesnę veiksmų laisvę sprendžiant, ar bauda yra tinkama ir 
kokio dydžio bauda turi būti skiriama.
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Pakeitimas 2908
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 5 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) duomenų subjektui nepateikia 
informacijos arba pateikia ne visą 
informaciją, arba pateikia informaciją 
nepakankamai skaidriai pagal 11 
straipsnį, 12 straipsnio 3 dalį ir 14 
straipsnį;

a) nepateikia informacijos arba pateikia 
akivaizdžiai ne visą informaciją pagal 11 
straipsnį, 12 straipsnio 3 dalį ir 14 
straipsnį;

Or. es

Pakeitimas 2909
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 5 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) nepaiso teisės būti pamirštam arba teisės 
reikalauti ištrinti duomenis arba netaiko 
mechanizmų, kuriais užtikrintų, kad būtų 
laikomasi terminų, ir nesiima visų būtinų 
veiksmų, kad informuotų trečiuosius 
asmenis, kad duomenų subjektas prašo 
ištrinti visas nuorodas į asmens duomenis 
arba jų kopijas ar dublikatus pagal 17 
straipsnį;

c) nepaiso teisės būti pamirštam arba teisės 
reikalauti ištrinti duomenis interneto 
svetainėse ar jo tvarkomus duomenis arba 
netaiko mechanizmų, kuriais užtikrintų, 
kad būtų laikomasi terminų, ir nesiima visų 
būtinų veiksmų, kad informuotų trečiuosius 
asmenis, kad duomenų subjektas prašo 
ištrinti visas nuorodas į asmens duomenis 
arba jų kopijas ar dublikatus pagal 17 
straipsnį;

Or. en

Pakeitimas 2910
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 5 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) nepaiso teisės būti pamirštam arba teisės 
reikalauti ištrinti duomenis arba netaiko 
mechanizmų, kuriais užtikrintų, kad būtų 
laikomasi terminų, ir nesiima visų būtinų 
veiksmų, kad informuotų trečiuosius 
asmenis, kad duomenų subjektas prašo 
ištrinti visas nuorodas į asmens duomenis 
arba jų kopijas ar dublikatus pagal 17 
straipsnį;

c) nesilaiko šiame reglamente nustatyto 
įpareigojimo pateikti atsakymą dėl teisės 
būti pamirštam arba teisės reikalauti ištrinti 
duomenis;

Or. es

Pakeitimas 2911
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 5 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) nepateikia asmens duomenų kopijos 
elektroniniu formatu arba trukdo duomenų 
subjektui persiųsti asmens duomenis į kitą 
programą, pažeisdamas 18 straipsnį;

d) nepateikia asmens duomenų kopijos 
elektroniniu formatu arba be teisėtos 
priežasties trukdo duomenų subjektui 
persiųsti asmens duomenis į kitą programą, 
pažeisdamas 18 straipsnį;

Or. es

Pakeitimas 2912
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 5 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) neapibrėžia arba nepakankamai 
apibrėžia atitinkamą bendrų duomenų 
valdytojų atsakomybę pagal 24 straipsnį;

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 2913
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 5 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) nesaugo arba nepakankamai saugo 
dokumentus pagal 28 straipsnį, 31 
straipsnio 4 dalį ir 44 straipsnio 3 dalį;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 2914
Stanimir Ilchev

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 5 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) nesaugo arba nepakankamai saugo 
dokumentus pagal 28 straipsnį, 31 
straipsnio 4 dalį ir 44 straipsnio 3 dalį;

f) nesaugo arba nepakankamai saugo 
dokumentus pagal 14 straipsnį, 28 
straipsnį, 31 straipsnio 4 dalį ir 44 
straipsnio 3 dalį;

Or. de

Pakeitimas 2915
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 5 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) nesaugo arba nepakankamai saugo 
dokumentus pagal 28 straipsnį, 31 
straipsnio 4 dalį ir 44 straipsnio 3 dalį;

f) nepateikia ataskaitos arba neužtikrina 
galimybių pateikti ataskaitą priežiūros 
institucijai tais atvejais, kai reikalaujama 
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šiame reglamente nurodytu būdu pateikti 
ataskaitą, išskyrus labai sunkaus 
nusižengimo atveju, laikantis šiame 
reglamente nustatytų sąlygų arba 
valstybių narių įgyvendinimo teisės aktų;

Or. es

Pakeitimas 2916
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Priežiūros institucija skiria baudą, 
kurios suma gali būti iki 1 000 000 EUR, 
o įmonės atveju – iki 2 % jos metinės 
pasaulinės apyvartos, bet kuriam 
subjektui, kuris tyčia ar dėl neatsargumo:

Išbraukta.

a) tvarko asmens duomenis neturėdamas 
jokio arba pakankamo teisinio pagrindo 
juos tvarkyti arba nesilaiko su sutikimu 
susijusių sąlygų pagal 6, 7 ir 8 
straipsnius;
b) tvarko specialių kategorijų duomenis, 
pažeisdamas 9 ir 81 straipsnius;
c) neatsižvelgia į duomenų subjekto 
išreikštą nesutikimą arba nesilaiko 
reikalavimo pagal 19 straipsnį;
d) nesilaiko sąlygų dėl profiliavimu 
pagrįstų priemonių pagal 20 straipsnį;
e) nepriima vidaus nuostatų arba netaiko 
tinkamų priemonių, kuriomis 
užtikrinama, kad būtų laikomasi 
reikalavimų, ir tai įrodytų pagal 22, 23 ir 
30 straipsnius;
f) nepaskiria atstovo pagal 25 straipsnį;
g) tvarko asmens duomenis arba nurodo 
juos tvarkyti, nesilaikydamas pareigų dėl 
duomenų tvarkymo duomenų valdytojo 
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pavedimu pagal 26 ir 27 straipsnius;
h) neįspėja ar nepraneša apie asmens 
duomenų saugumo pažeidimą, arba laiku 
nepraneša ar neišsamiai praneša apie 
duomenų saugumo pažeidimą priežiūros 
institucijai arba duomenų subjektui pagal 
31 ir 32 straipsnius;
i) neatlieka duomenų apsaugos poveikio 
vertinimo arba tvarko asmens duomenis 
negavęs priežiūros institucijos išankstinio 
leidimo arba iš anksto nesikonsultavęs su 
ja pagal 33 ir 34 straipsnius;
j) nepaskiria duomenų apsaugos 
pareigūno arba neužtikrina sąlygų atlikti 
užduotis pagal 35, 36 ir 37 straipsnius;
k) netinkamai naudoja ženklus arba 
žymenis, kaip apibrėžta 39 straipsnyje;
l) perduoda duomenis arba nurodo juos 
perduoti į trečiąją šalį arba tarptautinei 
organizacijai, kai toks perdavimas 
neleidžiamas nei sprendimu dėl 
tinkamumo, nei tinkamomis apsaugos 
priemonėmis, nei nukrypti leidžiančiomis 
nuostatomis pagal 40–44 straipsnius;
m) nesilaiko priežiūros institucijos 
nurodymo arba laikino ar nuolatinio 
draudimo tvarkyti duomenis arba 
duomenų srautų sustabdymo pagal 
53 straipsnio 1 dalį;
n) nesilaiko pareigų priežiūros institucijai 
padėti arba jai atsakyti, arba pateikti 
reikšmingą informaciją, arba suteikti 
galimybę patekti į patalpas pagal 28 
straipsnio 3 dalį, 29 straipsnį, 34 
straipsnio 6 dalį ir 53 straipsnio 2 dalį;
o) nesilaiko taisyklių dėl profesinės 
paslapties saugojimo pagal 84 straipsnį;

Or. en

Pagrindimas

Dėl 79 straipsnio 2a dalies (naujos) įtraukimo.
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Pakeitimas 2917
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Priežiūros institucija skiria baudą, 
kurios suma gali būti iki 1 000 000 EUR, 
o įmonės atveju – iki 2 % jos metinės 
pasaulinės apyvartos, bet kuriam 
subjektui, kuris tyčia ar dėl neatsargumo:

Išbraukta.

a) tvarko asmens duomenis neturėdamas 
jokio arba pakankamo teisinio pagrindo 
juos tvarkyti arba nesilaiko su sutikimu 
susijusių sąlygų pagal 6, 7 ir 8 
straipsnius;
b) tvarko specialių kategorijų duomenis, 
pažeisdamas 9 ir 81 straipsnius;
c) neatsižvelgia į duomenų subjekto 
išreikštą nesutikimą arba nesilaiko 
reikalavimo pagal 19 straipsnį;
d) nesilaiko sąlygų dėl profiliavimu 
pagrįstų priemonių pagal 20 straipsnį;
e) nepriima vidaus nuostatų arba netaiko 
tinkamų priemonių, kuriomis 
užtikrinama, kad būtų laikomasi 
reikalavimų, ir tai įrodytų pagal 22, 23 ir 
30 straipsnius;
f) nepaskiria atstovo pagal 25 straipsnį;
g) tvarko asmens duomenis arba nurodo 
juos tvarkyti, nesilaikydamas pareigų dėl 
duomenų tvarkymo duomenų valdytojo 
pavedimu pagal 26 ir 27 straipsnius;
h) neįspėja ar nepraneša apie asmens 
duomenų saugumo pažeidimą, arba laiku 
nepraneša ar neišsamiai praneša apie 
duomenų saugumo pažeidimą priežiūros 
institucijai arba duomenų subjektui pagal 
31 ir 32 straipsnius;
i) neatlieka duomenų apsaugos poveikio 
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vertinimo arba tvarko asmens duomenis 
negavęs priežiūros institucijos išankstinio 
leidimo arba iš anksto nesikonsultavęs su 
ja pagal 33 ir 34 straipsnius;
j) nepaskiria duomenų apsaugos 
pareigūno arba neužtikrina sąlygų atlikti 
užduotis pagal 35, 36 ir 37 straipsnius;
k) netinkamai naudoja ženklus arba 
žymenis, kaip apibrėžta 39 straipsnyje;
l) perduoda duomenis arba nurodo juos 
perduoti į trečiąją šalį arba tarptautinei 
organizacijai, kai toks perdavimas 
neleidžiamas nei sprendimu dėl 
tinkamumo, nei tinkamomis apsaugos 
priemonėmis, nei nukrypti leidžiančiomis 
nuostatomis pagal 40–44 straipsnius;
m) nesilaiko priežiūros institucijos 
nurodymo arba laikino ar nuolatinio 
draudimo tvarkyti duomenis arba 
duomenų srautų sustabdymo pagal 
53 straipsnio 1 dalį;
n) nesilaiko pareigų priežiūros institucijai 
padėti arba jai atsakyti, arba pateikti 
reikšmingą informaciją, arba suteikti 
galimybę patekti į patalpas pagal 28 
straipsnio 3 dalį, 29 straipsnį, 34 
straipsnio 6 dalį ir 53 straipsnio 2 dalį;
o) nesilaiko taisyklių dėl profesinės 
paslapties saugojimo pagal 84 straipsnį;

Or. en

Pakeitimas 2918
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Priežiūros institucija skiria baudą, 
kurios suma gali būti iki 1 000 000 EUR, 
o įmonės atveju – iki 2 % jos metinės 

Išbraukta.
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pasaulinės apyvartos, bet kuriam 
subjektui, kuris tyčia ar dėl neatsargumo:
a) tvarko asmens duomenis neturėdamas 
jokio arba pakankamo teisinio pagrindo 
juos tvarkyti arba nesilaiko su sutikimu 
susijusių sąlygų pagal 6, 7 ir 8 
straipsnius;
b) tvarko specialių kategorijų duomenis, 
pažeisdamas 9 ir 81 straipsnius;
c) neatsižvelgia į duomenų subjekto 
išreikštą nesutikimą arba nesilaiko 
reikalavimo pagal 19 straipsnį;
d) nesilaiko sąlygų dėl profiliavimu 
pagrįstų priemonių pagal 20 straipsnį;
e) nepriima vidaus nuostatų arba netaiko 
tinkamų priemonių, kuriomis 
užtikrinama, kad būtų laikomasi 
reikalavimų, ir tai įrodytų pagal 22, 23 ir 
30 straipsnius;
f) nepaskiria atstovo pagal 25 straipsnį;
g) tvarko asmens duomenis arba nurodo 
juos tvarkyti, nesilaikydamas pareigų dėl 
duomenų tvarkymo duomenų valdytojo 
pavedimu pagal 26 ir 27 straipsnius;
h) neįspėja ar nepraneša apie asmens 
duomenų saugumo pažeidimą, arba laiku 
nepraneša ar neišsamiai praneša apie 
duomenų saugumo pažeidimą priežiūros 
institucijai arba duomenų subjektui pagal 
31 ir 32 straipsnius;
i) neatlieka duomenų apsaugos poveikio 
vertinimo arba tvarko asmens duomenis 
negavęs priežiūros institucijos išankstinio 
leidimo arba iš anksto nesikonsultavęs su 
ja pagal 33 ir 34 straipsnius;
j) nepaskiria duomenų apsaugos 
pareigūno arba neužtikrina sąlygų atlikti 
užduotis pagal 35, 36 ir 37 straipsnius;
k) netinkamai naudoja ženklus arba 
žymenis, kaip apibrėžta 39 straipsnyje;
l) perduoda duomenis arba nurodo juos 
perduoti į trečiąją šalį arba tarptautinei 
organizacijai, kai toks perdavimas 
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neleidžiamas nei sprendimu dėl 
tinkamumo, nei tinkamomis apsaugos 
priemonėmis, nei nukrypti leidžiančiomis 
nuostatomis pagal 40–44 straipsnius;
m) nesilaiko priežiūros institucijos 
nurodymo arba laikino ar nuolatinio 
draudimo tvarkyti duomenis arba 
duomenų srautų sustabdymo pagal 
53 straipsnio 1 dalį;
n) nesilaiko pareigų priežiūros institucijai 
padėti arba jai atsakyti, arba pateikti 
reikšmingą informaciją, arba suteikti 
galimybę patekti į patalpas pagal 28 
straipsnio 3 dalį, 29 straipsnį, 34 
straipsnio 6 dalį ir 53 straipsnio 2 dalį;
o) nesilaiko taisyklių dėl profesinės 
paslapties saugojimo pagal 84 straipsnį;

Or. en

Pakeitimas 2919
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Priežiūros institucija skiria baudą, kurios 
suma gali būti iki 1 000 000 EUR, o 
įmonės atveju – iki 2 % jos metinės 
pasaulinės apyvartos, bet kuriam subjektui, 
kuris tyčia ar dėl neatsargumo:

6. Priežiūros institucija gali paskirti baudą, 
kurios suma gali būti iki 1 000 000 EUR, o 
įmonės atveju – iki 2 % jos metinės 
pasaulinės apyvartos, bet kuriam subjektui, 
kuris tyčia ar dėl neatsargumo:

a) tvarko asmens duomenis neturėdamas 
jokio arba pakankamo teisinio pagrindo 
juos tvarkyti arba nesilaiko su sutikimu 
susijusių sąlygų pagal 6, 7 ir 8 straipsnius;

a) tvarko asmens duomenis neturėdamas 
jokio arba pakankamo teisinio pagrindo 
juos tvarkyti arba nesilaiko su sutikimu 
susijusių sąlygų pagal 6, 7 ir 8 straipsnius;

b) tvarko specialių kategorijų duomenis, 
pažeisdamas 9 ir 81 straipsnius;

b) tvarko specialių kategorijų duomenis, 
pažeisdamas 9 ir 81 straipsnius;

c) neatsižvelgia į duomenų subjekto 
išreikštą nesutikimą arba nesilaiko 
reikalavimo pagal 19 straipsnį;

c) neatsižvelgia į duomenų subjekto 
išreikštą nesutikimą arba nesilaiko 
reikalavimo pagal 19 straipsnį;

d) nesilaiko sąlygų dėl profiliavimu d) nesilaiko sąlygų dėl profiliavimu 
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pagrįstų priemonių pagal 20 straipsnį; pagrįstų priemonių pagal 20 straipsnį; 

e) nepriima vidaus nuostatų arba netaiko 
tinkamų priemonių, kuriomis 
užtikrinama, kad būtų laikomasi 
reikalavimų, ir tai įrodytų pagal 22, 23 ir 
30 straipsnius;
f) nepaskiria atstovo pagal 25 straipsnį; f) nepaskiria atstovo pagal 25 straipsnį;

g) tvarko asmens duomenis arba nurodo 
juos tvarkyti, nesilaikydamas pareigų dėl 
duomenų tvarkymo duomenų valdytojo 
pavedimu pagal 26 ir 27 straipsnius;
h) neįspėja ar nepraneša apie asmens 
duomenų saugumo pažeidimą, arba laiku 
nepraneša ar neišsamiai praneša apie 
duomenų saugumo pažeidimą priežiūros 
institucijai arba duomenų subjektui pagal 
31 ir 32 straipsnius;

h) neįspėja ar nepraneša apie asmens 
duomenų saugumo pažeidimą, arba laiku 
nepraneša ar neišsamiai praneša apie 
duomenų saugumo pažeidimą priežiūros 
institucijai arba duomenų subjektui pagal 
31 ir 32 straipsnius;

i) neatlieka duomenų apsaugos poveikio 
vertinimo arba tvarko asmens duomenis 
negavęs priežiūros institucijos išankstinio 
leidimo arba iš anksto nesikonsultavęs su 
ja pagal 33 ir 34 straipsnius;
j) nepaskiria duomenų apsaugos 
pareigūno arba neužtikrina sąlygų atlikti 
užduotis pagal 35, 36 ir 37 straipsnius;
k) netinkamai naudoja ženklus arba 
žymenis, kaip apibrėžta 39 straipsnyje;

k) netinkamai naudoja ženklus arba 
žymenis, kaip apibrėžta 39 straipsnyje;

l) perduoda duomenis arba nurodo juos 
perduoti į trečiąją šalį arba tarptautinei 
organizacijai, kai toks perdavimas 
neleidžiamas nei sprendimu dėl 
tinkamumo, nei tinkamomis apsaugos 
priemonėmis, nei nukrypti leidžiančiomis 
nuostatomis pagal 40–44 straipsnius;

l) perduoda duomenis arba nurodo juos 
perduoti į trečiąją šalį arba tarptautinei 
organizacijai, kai toks perdavimas 
neleidžiamas nei sprendimu dėl 
tinkamumo, nei tinkamomis apsaugos 
priemonėmis, nei nukrypti leidžiančiomis 
nuostatomis pagal 40–44 straipsnius;

m) nesilaiko priežiūros institucijos 
nurodymo arba laikino ar nuolatinio 
draudimo tvarkyti duomenis arba duomenų 
srautų sustabdymo pagal 53 straipsnio 1 
dalį;

m) nesilaiko priežiūros institucijos 
nurodymo arba laikino ar nuolatinio 
draudimo tvarkyti duomenis arba duomenų 
srautų sustabdymo pagal 53 straipsnio 1 
dalį;

n) nesilaiko pareigų priežiūros institucijai 
padėti arba jai atsakyti, arba pateikti 
reikšmingą informaciją, arba suteikti 
galimybę patekti į patalpas pagal 28 

n) nesilaiko pareigų priežiūros institucijai 
padėti arba jai atsakyti, arba pateikti 
reikšmingą informaciją, arba suteikti 
galimybę patekti į patalpas pagal 28 
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straipsnio 3 dalį, 29 straipsnį, 34 straipsnio 
6 dalį ir 53 straipsnio 2 dalį;

straipsnio 3 dalį, 29 straipsnį, 34 straipsnio 
6 dalį ir 53 straipsnio 3 dalį;

o) nesilaiko taisyklių dėl profesinės 
paslapties saugojimo pagal 84 straipsnį;

o) nesilaiko taisyklių dėl profesinės 
paslapties saugojimo pagal 84 straipsnį;

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 2920
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 6 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Priežiūros institucija skiria baudą, kurios 
suma gali būti iki 1 000 000 EUR, o 
įmonės atveju – iki 2 % jos metinės 
pasaulinės apyvartos, bet kuriam 
subjektui, kuris tyčia ar dėl neatsargumo:

6. Priežiūros institucija skiria baudą, kurios 
suma gali būti iki 1 000 000 EUR, o 
įmonės atveju – iki 2 % jos metinio 
pasaulinio pelno vidurkio, bet kuriam 
subjektui, kuris tyčia ar dėl neatsargumo:

Or. es

Pakeitimas 2921
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Priežiūros institucija skiria baudą, kurios 
suma gali būti iki 1 000 000 EUR, o 

6. Priežiūros institucija skiria baudą, kurios 
suma neviršija 1 000 000 EUR, o įmonės 
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įmonės atveju – iki 2 % jos metinės 
pasaulinės apyvartos, bet kuriam subjektui, 
kuris tyčia ar dėl neatsargumo:

atveju – 5 % jos metinės pasaulinės 
apyvartos, bet kuriam subjektui, kuris tyčia 
ar dėl neatsargumo pažeidžia šio 
reglamento nuostatas, išskyrus nurodytas 
4 ir 5 dalyse.

a) tvarko asmens duomenis neturėdamas 
jokio arba pakankamo teisinio pagrindo 
juos tvarkyti arba nesilaiko su sutikimu 
susijusių sąlygų pagal 6, 7 ir 8 
straipsnius;
b) tvarko specialių kategorijų duomenis, 
pažeisdamas 9 ir 81 straipsnius;
c) neatsižvelgia į duomenų subjekto 
išreikštą nesutikimą arba nesilaiko 
reikalavimo pagal 19 straipsnį;
d) nesilaiko sąlygų dėl profiliavimu 
pagrįstų priemonių pagal 20 straipsnį;
e) nepriima vidaus nuostatų arba netaiko 
tinkamų priemonių, kuriomis 
užtikrinama, kad būtų laikomasi 
reikalavimų, ir tai įrodytų pagal 22, 23 ir 
30 straipsnius;
f) nepaskiria atstovo pagal 25 straipsnį;
g) tvarko asmens duomenis arba nurodo 
juos tvarkyti, nesilaikydamas pareigų dėl 
duomenų tvarkymo duomenų valdytojo 
pavedimu pagal 26 ir 27 straipsnius;
h) neįspėja ar nepraneša apie asmens 
duomenų saugumo pažeidimą, arba laiku 
nepraneša ar neišsamiai praneša apie 
duomenų saugumo pažeidimą priežiūros 
institucijai arba duomenų subjektui pagal 
31 ir 32 straipsnius;
i) neatlieka duomenų apsaugos poveikio 
vertinimo arba tvarko asmens duomenis 
negavęs priežiūros institucijos išankstinio 
leidimo arba iš anksto nesikonsultavęs su 
ja pagal 33 ir 34 straipsnius;
j) nepaskiria duomenų apsaugos 
pareigūno arba neužtikrina sąlygų atlikti 
užduotis pagal 35, 36 ir 37 straipsnius;
k) netinkamai naudoja ženklus arba 
žymenis, kaip apibrėžta 39 straipsnyje;
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l) perduoda duomenis arba nurodo juos 
perduoti į trečiąją šalį arba tarptautinei 
organizacijai, kai toks perdavimas 
neleidžiamas nei sprendimu dėl 
tinkamumo, nei tinkamomis apsaugos 
priemonėmis, nei nukrypti leidžiančiomis 
nuostatomis pagal 40–44 straipsnius;
m) nesilaiko priežiūros institucijos 
nurodymo arba laikino ar nuolatinio 
draudimo tvarkyti duomenis arba 
duomenų srautų sustabdymo pagal 
53 straipsnio 1 dalį;
n) nesilaiko pareigų priežiūros institucijai 
padėti arba jai atsakyti, arba pateikti 
reikšmingą informaciją, arba suteikti 
galimybę patekti į patalpas pagal 28 
straipsnio 3 dalį, 29 straipsnį, 34 
straipsnio 6 dalį ir 53 straipsnio 2 dalį;
o) nesilaiko taisyklių dėl profesinės 
paslapties saugojimo pagal 84 straipsnį;

Or. en

Pakeitimas 2922
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Priežiūros institucija skiria baudą, kurios 
suma gali būti iki 1 000 000 EUR, o 
įmonės atveju – iki 2 % jos metinės 
pasaulinės apyvartos, bet kuriam subjektui, 
kuris tyčia ar dėl neatsargumo:

6. Priežiūros institucija skiria baudą, kurios 
suma neviršija 1 000 000 EUR, o įmonės 
atveju – 5 % jos metinės pasaulinės 
apyvartos, pasirinkdama didesnę sumą, 
bet kuriam subjektui, kuris tyčia ar dėl 
neatsargumo pažeidžia šio reglamento 
nuostatas, išskyrus nurodytas 4 ir 5 
dalyse.

a) tvarko asmens duomenis neturėdamas 
jokio arba pakankamo teisinio pagrindo 
juos tvarkyti arba nesilaiko su sutikimu 
susijusių sąlygų pagal 6, 7 ir 8 
straipsnius;
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b) tvarko specialių kategorijų duomenis, 
pažeisdamas 9 ir 81 straipsnius;
c) neatsižvelgia į duomenų subjekto 
išreikštą nesutikimą arba nesilaiko 
reikalavimo pagal 19 straipsnį;
d) nesilaiko sąlygų dėl profiliavimu 
pagrįstų priemonių pagal 20 straipsnį;
e) nepriima vidaus nuostatų arba netaiko 
tinkamų priemonių, kuriomis 
užtikrinama, kad būtų laikomasi 
reikalavimų, ir tai įrodytų pagal 22, 23 ir 
30 straipsnius;
f) nepaskiria atstovo pagal 25 straipsnį;
g) tvarko asmens duomenis arba nurodo 
juos tvarkyti, nesilaikydamas pareigų dėl 
duomenų tvarkymo duomenų valdytojo 
pavedimu pagal 26 ir 27 straipsnius;
h) neįspėja ar nepraneša apie asmens 
duomenų saugumo pažeidimą, arba laiku 
nepraneša ar neišsamiai praneša apie 
duomenų saugumo pažeidimą priežiūros 
institucijai arba duomenų subjektui pagal 
31 ir 32 straipsnius;
i) neatlieka duomenų apsaugos poveikio 
vertinimo arba tvarko asmens duomenis 
negavęs priežiūros institucijos išankstinio 
leidimo arba iš anksto nesikonsultavęs su 
ja pagal 33 ir 34 straipsnius;
j) nepaskiria duomenų apsaugos 
pareigūno arba neužtikrina sąlygų atlikti 
užduotis pagal 35, 36 ir 37 straipsnius;
k) netinkamai naudoja ženklus arba 
žymenis, kaip apibrėžta 39 straipsnyje;
l) perduoda duomenis arba nurodo juos 
perduoti į trečiąją šalį arba tarptautinei 
organizacijai, kai toks perdavimas 
neleidžiamas nei sprendimu dėl 
tinkamumo, nei tinkamomis apsaugos 
priemonėmis, nei nukrypti leidžiančiomis 
nuostatomis pagal 40–44 straipsnius;
m) nesilaiko priežiūros institucijos 
nurodymo arba laikino ar nuolatinio 
draudimo tvarkyti duomenis arba 



AM\929533LT.doc 171/183 PE506.170v02-00

LT

duomenų srautų sustabdymo pagal 
53 straipsnio 1 dalį;
n) nesilaiko pareigų priežiūros institucijai 
padėti arba jai atsakyti, arba pateikti 
reikšmingą informaciją, arba suteikti 
galimybę patekti į patalpas pagal 28 
straipsnio 3 dalį, 29 straipsnį, 34 
straipsnio 6 dalį ir 53 straipsnio 2 dalį;
o) nesilaiko taisyklių dėl profesinės 
paslapties saugojimo pagal 84 straipsnį;

Or. en

Pakeitimas 2923
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 6 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Priežiūros institucija skiria baudą, kurios 
suma gali būti iki 1 000 000 EUR, o 
įmonės atveju – iki 2 % jos metinės 
pasaulinės apyvartos, bet kuriam 
subjektui, kuris tyčia ar dėl neatsargumo:

6. Priežiūros institucija gali paskirti baudą, 
kurios suma gali būti iki 1 000 000 EUR, 
bet kuriam subjektui, kuris tyčia:

Or. en

Pakeitimas 2924
Nils Torvalds, Riikka Manner

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 6 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Priežiūros institucija skiria baudą, kurios 
suma gali būti iki 1 000 000 EUR, o 
įmonės atveju – iki 2 % jos metinės 
pasaulinės apyvartos, bet kuriam 
subjektui, kuris tyčia ar dėl neatsargumo:

6. Priežiūros institucija, atsižvelgdama į 
pažeidimo sunkumą, skiria baudą ar 
įspėjimą bet kuriam subjektui, kuris tyčia 
ar dėl neatsargumo:
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Or. en

Pakeitimas 2925
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 6 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Priežiūros institucija skiria baudą, kurios 
suma gali būti iki 1 000 000 EUR, o 
įmonės atveju – iki 2 % jos metinės 
pasaulinės apyvartos, bet kuriam subjektui, 
kuris tyčia ar dėl neatsargumo:

6. Priežiūros institucija skiria baudą, kurios 
suma gali būti iki 1 000 000 EUR, o 
įmonės atveju – iki 5 % jos metinės 
pasaulinės apyvartos, bet kuriam subjektui, 
kuris tyčia ar dėl neatsargumo:

Or. en

Pakeitimas 2926
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 6 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Priežiūros institucija skiria baudą, kurios 
suma gali būti iki 1 000 000 EUR, o 
įmonės atveju – iki 2 % jos metinės 
pasaulinės apyvartos, bet kuriam subjektui, 
kuris tyčia ar dėl neatsargumo:

6. Priežiūros institucija skiria baudą, kurios 
suma gali būti iki 1 000 000 EUR, o 
įmonės atveju, jei pažeidimas padarytas 
siekiant gauti pelno, – iki 2 % jos metinės 
pasaulinės apyvartos, bet kuriam subjektui, 
kuris tyčia ar dėl neatsargumo:

Or. de

Pakeitimas 2927
Timothy Kirkhope
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 6 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Priežiūros institucija skiria baudą, kurios 
suma gali būti iki 1 000 000 EUR, o 
įmonės atveju – iki 2 % jos metinės 
pasaulinės apyvartos, bet kuriam subjektui, 
kuris tyčia ar dėl neatsargumo:

6. Priežiūros institucija, taikydama 
sunkiausiems pažeidimams tuos pačius 
kriterijus, išvardytus 79 straipsnio 4 
dalyje, skiria baudą, kurios suma gali būti 
ne didesnė kaip 1 000 000 EUR, o įmonės 
atveju – iki 2 % jos metinės pasaulinės 
apyvartos, bet kuriam subjektui, kuris: 

Or. en

Pakeitimas 2928
Sarah Ludford

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 6 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Priežiūros institucija skiria baudą, kurios 
suma gali būti iki 1 000 000 EUR, o 
įmonės atveju – iki 2 % jos metinės 
pasaulinės apyvartos, bet kuriam subjektui, 
kuris tyčia ar dėl neatsargumo:

6. Priežiūros institucija gali paskirti baudą, 
kurios suma gali būti iki 1 000 000 EUR, o 
įmonės atveju – iki 2 % jos metinės 
pasaulinės apyvartos, bet kuriam subjektui, 
kuris tyčia ar dėl neatsargumo:

Or. en

Pagrindimas

Priežiūros institucijos turi turėti veiksmų laisvę sprendžiant, ar bauda yra tinkama ir kokio 
dydžio bauda turi būti skiriama.

Pakeitimas 2929
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 6 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) neatsižvelgia į duomenų subjekto 
išreikštą nesutikimą arba nesilaiko 

c) neatsižvelgia į duomenų subjekto 
išreikštą nesutikimą arba nesilaiko 
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reikalavimo pagal 19 straipsnį; reikalavimo pagal 19 straipsnį, nebent 
teisėtai nurodomos iš tikrųjų susidariusios 
teisėtos priežastys ar turimos teisės, kaip 
nustatyta šiame reglamente;

Or. es

Pakeitimas 2930
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 6 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) nesilaiko sąlygų dėl profiliavimu 
pagrįstų priemonių pagal 20 straipsnį;

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 2931
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 6 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) nepriima vidaus nuostatų arba netaiko 
tinkamų priemonių, kuriomis 
užtikrinama, kad būtų laikomasi 
reikalavimų, ir tai įrodytų pagal 22, 23 ir 
30 straipsnius;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 2932
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 6 dalies e punktas



AM\929533LT.doc 175/183 PE506.170v02-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) nepriima vidaus nuostatų arba netaiko 
tinkamų priemonių, kuriomis 
užtikrinama, kad būtų laikomasi 
reikalavimų, ir tai įrodytų pagal 22, 23 ir 
30 straipsnius;

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 2933
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 6 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) nepaskiria atstovo pagal 25 straipsnį; Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 2934
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 6 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) neįspėja ar nepraneša apie asmens 
duomenų saugumo pažeidimą, arba laiku 
nepraneša ar neišsamiai praneša apie 
duomenų saugumo pažeidimą priežiūros 
institucijai arba duomenų subjektui pagal 
31 ir 32 straipsnius;

h) neįspėja ar nepraneša apie asmens 
duomenų saugumo pažeidimą, arba laiku 
nepraneša ar neišsamiai praneša apie 
duomenų saugumo pažeidimą priežiūros 
institucijai arba duomenų subjektui pagal 
31 ir 32 straipsnius, kai tai padaryti 
privalo;

Or. es
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Pakeitimas 2935
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 6 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) neatlieka duomenų apsaugos poveikio 
vertinimo arba tvarko asmens duomenis 
negavęs priežiūros institucijos išankstinio 
leidimo arba iš anksto nesikonsultavęs su 
ja pagal 33 ir 34 straipsnius;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 2936
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 6 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) neatlieka duomenų apsaugos poveikio 
vertinimo arba tvarko asmens duomenis 
negavęs priežiūros institucijos išankstinio 
leidimo arba iš anksto nesikonsultavęs su 
ja pagal 33 ir 34 straipsnius;

i) neatlieka duomenų apsaugos poveikio 
vertinimo arba tvarko asmens duomenis 
negavęs priežiūros institucijos išankstinio 
leidimo arba iš anksto nesikonsultavęs su 
ja, kai tai padaryti privalo, pagal 33 ir 34 
straipsnius;

Or. es

Pakeitimas 2937
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 6 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) nepaskiria duomenų apsaugos 
pareigūno arba neužtikrina sąlygų atlikti 
užduotis pagal 35, 36 ir 37 straipsnius;

j) neužtikrina sąlygų duomenų apsaugos 
pareigūnui atlikti užduotis pagal 35, 36 ir 
37 straipsnius;
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Or. es

Pakeitimas 2938
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 6 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

k) netinkamai naudoja ženklus arba 
žymenis, kaip apibrėžta 39 straipsnyje;

k) netinkamai naudoja ženklus, žymenis 
arba atlieka sertifikavimą, kaip apibrėžta 
39 straipsnyje;

Or. es

Pakeitimas 2939
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Pagal šį straipsnį įrašai apie anksčiau 
neskundžiamu sprendimu skirtas 
sankcijas už pažeidimus dėl neatsargumo 
ištrinami per šiuos laikotarpius:
a) dvejus metus, jei be sankcijų skiriama 
ir bet kokia kita 4 dalyje nurodyta bauda;
b) ketverius metus, jei be sankcijų 
skiriama ir bet kokia kita 5 dalyje 
nurodyta bauda;
c) šešerius metus, jei be sankcijų skiriama 
ir bet kokia kita 6 dalyje nurodyta bauda.

Or. es

Pakeitimas 2940
Wim van de Camp
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Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Bauda už 6 dalyje nurodytus 
pažeidimus gali būti skiriama tik vykdant 
tam tikrą asmens duomenų tvarkymo 
veiklą. Skirdama baudą už šioje dalyje 
nurodytus pažeidimus, priežiūros 
institucija atsižvelgia į toliau išvardytus 
faktus ir aplinkybes:
a) kaip duomenų valdytojas ar pagrindinė 
buveinė, nurodyta 22 straipsnio 4 dalyje, 
taikė vidaus nuostatas ir įdiegė su tokiu 
duomenų tvarkymu susijusias priemones, 
nurodytas 22, 23 ir 30 straipsniuose;
b) tai, ar duomenų valdytojas arba 
pagrindinė buveinė, nurodyta 22 
straipsnio 4 dalyje, paskyrė duomenų 
apsaugos pareigūną pagal 35 straipsnį;
c) kokias sąlygas duomenų valdytojas 
sudarė duomenų apsaugos pareigūnui, jei 
toks paskirtas, vykdyti 37 straipsnyje jam 
priskirtas užduotis, susijusias su tokiu 
duomenų tvarkymu;
d) kaip duomenų apsaugos pareigūnas, jei 
toks paskirtas, buvo įtrauktas į sprendimų 
priėmimo procesą, susijusį su tokiu 
duomenų tvarkymu, ar jo įgyvendinimą;
e) tai, ar duomenų valdytojas atliko 
poveikio privatumui vertinimą, susijusį su 
tokiu duomenų tvarkymu;
f) tai, ar duomenų valdytojas atitinkamais 
atvejais laikėsi 26 straipsnio nuostatų; ir
g) kokius nurodymus duomenų valdytojas 
davė duomenų tvarkytojui, jei toks yra, 
pagal 27 straipsnį. 

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 2941
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 6 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6b. Pagal šį straipsnį įrašai apie anksčiau 
neskundžiamu sprendimu skirtas 
sankcijas už pažeidimus dėl didelio 
neatsargumo ar tyčios ištrinami per šiuos 
laikotarpius:
a) penkerius metus, jei be sankcijų 
skiriama ir bet kokia kita 4 dalyje 
nurodyta bauda;
b) dešimt metų, jei be sankcijų skiriama ir 
bet kokia kita 5 dalyje nurodyta bauda;
c) penkiolika metų, jei be sankcijų 
skiriama ir bet kokia kita 6 dalyje 
nurodyta bauda.

Or. es

Pakeitimas 2942
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
atnaujinti 4, 5 ir 6 dalyse nurodytų 
administracinių baudų dydžius, 

Išbraukta.
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atsižvelgiant į 2 dalyje nurodytus 
kriterijus.

Or. en

Pakeitimas 2943
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
atnaujinti 4, 5 ir 6 dalyse nurodytų 
administracinių baudų dydžius, 
atsižvelgiant į 2 dalyje nurodytus 
kriterijus.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 2944
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
atnaujinti 4, 5 ir 6 dalyse nurodytų 
administracinių baudų dydžius, 
atsižvelgiant į 2 dalyje nurodytus 
kriterijus.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 2945
Dimitrios Droutsas



AM\929533LT.doc 181/183 PE506.170v02-00

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
atnaujinti 4, 5 ir 6 dalyse nurodytų 
administracinių baudų dydžius, 
atsižvelgiant į 2 dalyje nurodytus kriterijus.

7. Komisija įgaliojama, paprašiusi 
Europos duomenų apsaugos valdybos 
nuomonės, pagal 86 straipsnį priimti 
deleguotuosius aktus ir jais atnaujinti 4, 5 
ir 6 dalyse nurodytų administracinių baudų 
absoliučius dydžius, atsižvelgiant į 2 
dalyje nurodytus kriterijus ir standartinių 
pragyvenimo išlaidų raidą.

Or. en

Pakeitimas 2946
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
atnaujinti 4, 5 ir 6 dalyse nurodytų 
administracinių baudų dydžius, 
atsižvelgiant į 2 dalyje nurodytus kriterijus.

7. Kai yra įtikinamų įrodymų dėl 
nuolatinio organizacijų neatsargumo ar 
didelio neatsargumo vykdant šiame 
reglamente nustatytas pareigas arba jeigu 
sankcijomis negalima užkirsti kelio 
sunkiems pažeidimams, kurie negali būti 
pašalinti taikant galiojančią sistemą, 
Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
atnaujinti 4, 5 ir 6 dalyse nurodytų 
administracinių baudų dydžius ar skyrimo 
sąlygas, atsižvelgiant į 2 dalyje nurodytus 
kriterijus.

Or. en

Pakeitimas 2947
Sari Essayah
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Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. 79 straipsnio 4‒7 dalys netaikomos 
valdžios institucijoms. Priežiūros 
institucijai nesuteikiami įgaliojimai 
nustatyti ir taikyti baudas valdžios 
institucijoms.

Or. en

Pakeitimas 2948
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Komisija, per vienus metus nuo šio 
reglamento įsigaliojimo datos, pateikia 
pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto, kuriame nustato kriterijus 
ir reikalavimus dėl duomenų valdytojo ir 
duomenų tvarkytojo valdybai ir visų pirma 
dėl 37a straipsnyje nurodytam valdybos 
nariui taikomos solidarios atsakomybės 
tuo atveju, kai nesilaikoma šio reglamento 
nuostatų.

Or. en

Pakeitimas 2949
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 7 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7b. Komisija, per vienus metus nuo šio 
reglamento įsigaliojimo datos, pateikia 
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pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto, kuriame nustato kriterijus 
ir reikalavimus dėl valdybai, visų pirma 
37a straipsnyje nurodytam valdybos 
nariui, taikomų administracinių ir 
baudžiamųjų sankcijų tuo atveju, kai 
nesilaikoma šio reglamento nuostatų, jei 
tai sukelia ar sukėlė žalos duomenų 
subjektams.

Or. en

Pakeitimas 2950
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 7 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7c. Komisija, per vienus metus nuo šio 
reglamento įsigaliojimo datos, pateikia 
pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto, kuriame nustato sąlygas ir 
kriterijus dėl teisinės apsaugos 
užtikrinimo informatoriams. 

Or. en


