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PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

Personas datu aizsardzība un privātās dzīves neaizskaramība ir nozīmīgas pamattiesības.
Eiropas Parlaments vienmēr ir uzstājis uz to, ka ir jārod līdzsvars starp drošības palielināšanu
un cilvēktiesību aizsardzību, tostarp attiecībā uz datu aizsardzību un privātumu. ES datu
aizsardzības reforma nostiprinās pilsoņu tiesības, palielinot cilvēku kontroli pār saviem
datiem un nodrošinot, ka arī digitālajā laikmetā tiek aizsargāts viņu privātums.

JURIDISKAIS PAMATS

Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 16. pants;
ES Pamattiesību hartas 7. un 8. pants.

MĒRĶI

Eiropas Savienībai ir jānodrošina, lai konsekventi tiktu piemērotas pamattiesības uz datu
aizsardzību, kas ir noteiktas ES Pamattiesību hartā. ES nostāja par personas datu aizsardzību
jāstiprina visos ES politikas virzienos, tostarp tiesībaizsardzībā un noziegumu novēršanā, kā arī
starptautiskajās attiecībās, īpaši tāpēc, ka globālajai sabiedrībai ir raksturīga strauja tehnoloģiju
attīstība.

SASNIEGUMI

A. Institucionālais satvars
1. Lisabonas līgums
Pirms Lisabonas līguma stāšanās spēkā tiesību akti attiecībā uz datu aizsardzību brīvības,
drošības un tiesiskuma telpā (BDTT) bija sadalīti starp pirmo pīlāru (datu aizsardzība
privātām un komerciālām vajadzībām, izmantojot Kopienas metodi) un trešo pīlāru (datu
aizsardzība tiesībaizsardzības vajadzībām, ko pārzināja starpvaldību līmenī). Līdz ar to lēmumu
pieņemšanas process balstījās uz diviem dažādiem noteikumu kopumiem. Pīlāru struktūra
izzuda, stājoties spēkā Lisabonas līgumam, kas ir radījis stingrāku pamatu skaidrākas un
efektīvākas datu aizsardzības sistēmas izveidei, vienlaikus paredzot jaunas pilnvaras Eiropas
Parlamentam, kas nu kļuvis par līdzvērtīgu partneri likumdošanas procesā. LESD 16 pants
nosaka, ka Eiropas Parlaments un Padome pieņem noteikumus par fizisko personu aizsardzību
attiecībā uz Eiropas Savienības iestāžu, struktūru un aģentūru veikto personas datu apstrādi,
kā arī personas datu apstrādi, ko veic dalībvalstis saistībā ar Eiropas Savienības tiesību aktu
darbības jomu.
2. Stratēģiskās pamatnostādnes brīvības, drošības un tiesiskuma telpā
Pēc Tamperes programmas un Hāgas programmas (attiecīgi 1999. gada oktobris un 2004. gada
novembris) 2009. gada decembrī Eiropadome apstiprināja daudzgadu programmu brīvības,
drošības un tiesiskuma telpas (BDTT) jomā laikam no 2010. līdz 2014. gadam – Stokholmas
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programmu. 2014. gada jūnija secinājumos Eiropadome definēja likumdošanas un darbības
plānošanas stratēģiskās pamatnostādnes BDTT jomā, kā tas ir noteikts LESD 68. pantā. Viens
no pamatmērķiem ir uzlabot personas datu aizsardzību ES. 2017. gadā notiks šo pamatnostādņu
vidusposma pārskatīšana.
B. Galvenie likumdošanas instrumenti datu aizsardzībai
1. ES Pamattiesību harta
ES Pamattiesību hartas 7. un 8. pantā privātās dzīves neaizskaramība un personas datu
aizsardzība ir atzītas par cieši saistītām, taču atsevišķām pamattiesībām. Pamattiesību harta ir
iekļauta Lisabonas līgumā, un tā ir juridiski saistoša Eiropas Savienības iestādēm, struktūrām
un dalībvalstīm, kad tās piemēro ES tiesību aktus.
2. Eiropas Padome
a. 1981. gada Konvencija Nr. 108
Eiropas Padomes 1981. gada 28. janvāra Konvencija par fizisku personu aizsardzību attiecībā
uz automātisku personas datu apstrādi ir pirmais juridiski saistošais instruments, kas pieņemts
datu aizsardzības jomā. Tās mērķis ir “(..) nodrošināt jebkurai personai (..) tās tiesību un
pamatbrīvību, it īpaši privātās dzīves jomā, ievērošanu attiecībā uz automātisku personas datu
apstrādi”.
b. Eiropas Cilvēktiesību konvencija (ECK)
1950. gada 4. novembra Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas
8. pantā ir nostiprinātas tiesības uz privātās un ģimenes dzīves neaizskaramību, proti, tajā teikts:
“Ikvienam ir tiesības uz savu privāto un ģimenes dzīvi, korespondences noslēpumu un dzīvokļa
neaizskaramību.”
3. Pašreizējie ES leģislatīvie instrumenti datu aizsardzības jomā
Vecās pīlāru struktūras rezultātā pašlaik ir spēkā dažādi leģislatīvie instrumenti. Starp tiem
ir bijušā pirmā pīlāra instrumenti, piemēram, Direktīva 95/46/EK par datu aizsardzību,
Direktīva 2002/58/EK par privātās dzīves aizsardzību un elektronisko komunikāciju (grozīta
2009. gadā; pašlaik apspriešanā ir jauns priekšlikums), Direktīva 2006/24/EK par datu
saglabāšanu (2014. gada 8. aprīlī Eiropas Savienības Tiesa to pasludināja par spēkā neesošu,
jo tā bija pretrunā privātās dzīves un datu aizsardzībai), Regula (EK) Nr. 45/2001 par personas
datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūras, kā arī bijušā trešā pīlārā instrumenti, piemēram,
Padomes 2008. gada novembra Pamatlēmums par tādu personas datu aizsardzību, ko apstrādā,
policijas un tiesu iestādēm sadarbojoties krimināllietās. Pavisam drīz stāsies spēkā jauns,
visaptverošs satvars datu aizsardzībai ES līmenī (sk. tālāk).
a. Datu aizsardzības direktīva (95/46/EK); tiks atcelta 2018. gada maijā
1995. gada 24. oktobra Direktīva 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu
apstrādi un šādu datu brīvu apriti ir galvenais tiesību akts par personas datu aizsardzību Eiropas
Savienībā. Direktīvā paredzēti vispārīgi noteikumi par personas datu apstrādes likumību un datu
apstrādes subjektu tiesībām, kā arī paredzēts izveidot neatkarīgas valsts uzraudzības iestādes.
Direktīva paredz, ka personas datus drīkst apstrādāt tikai tad, ja attiecīgā persona ir devusi
nepārprotamu piekrišanu un iepriekš tiek informēta par to, ka dati tiks apstrādāti.
b. Padomes Pamatlēmums 2008/977/TI; tiks atcelts 2018. gada maijā
Padomes 2008. gada 27. novembra Pamatlēmums 2008/977/TI par tādu personas datu
aizsardzību, ko apstrādā, policijas un tiesu iestādēm sadarbojoties krimināllietās, reglamentē
datu aizsardzību bijušajā trešajā pīlārā. Uz šo jomu neattiecas Direktīva 95/46/EK, jo tā
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reglamentē datu aizsardzību bijušajā pirmajā pīlārā. Pamatlēmums attiecas tikai uz policijas
un tiesu iestāžu rīcībā esošo datu apmaiņu starp dalībvalstīm, ES iestādēm un ar tām saistītām
sistēmām, bet nereglamentē datu apriti dalībvalstī.
4. Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs un 29. panta Datu aizsardzības darba grupa
Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (EDAU) ir neatkarīga uzraudzības iestāde, kas nodrošina
datu aizsardzības pienākumu ievērošanu ES iestādēs un struktūrās, kā noteikts Regulā (EK)
Nr. 45/2001 par datu aizsardzību. EDAU pamatpienākumi ir uzraudzība, konsultēšana un
sadarbība. 29. panta darba grupa ir neatkarīga padomdevēja iestāde datu aizsardzības un privātās
dzīves aizsardzības jomā, kas izveidota saskaņā ar Datu aizsardzības direktīvas 29. pantu. To
veido ES valstu datu aizsardzības iestāžu, EDAU un Eiropas Komisijas pārstāvji. Tā izstrādā
ieteikumus, atzinumus un darba dokumentus. Jaunajā Vispārīgajā datu aizsardzības regulā
paredzēts, ka 29. panta darba grupu aizstās Eiropas datu aizsardzības kolēģija.
5. ES datu aizsardzības reforma; būs spēkā no 2018. gada maija
2012. gada 25. janvārī Komisija publicēja apjomīgu leģislatīvo paketi, kuras mērķis bija
reformēt datu aizsardzību reglamentējošos ES tiesību aktus. Reformas mērķis ir aizsargāt
personas datus visā ES, palielinot lietotāju kontroli pār saviem personas datiem un samazinot
uzņēmēju izmaksas. Tehnoloģiju attīstība un globalizācija ir ļoti ietekmējusi to, kā tiek vākti
un izmantoti dati un kā tiem iespējams piekļūt. Turklāt 1995. gadā pieņemtos noteikumus
28 dalībvalstis ir piemērojušas atšķirīgi. Ar vienotu tiesību aktu tiktu novērsta pašreizējā
fragmentācija un samazināts izmaksu ziņā smagais administratīvais slogs. Tas palīdzēs palielināt
patērētāju uzticību tiešsaistes pakalpojumiem, tādējādi dodot tik vajadzīgo stimulu izaugsmei,
darbvietu radīšanai un inovācijai Eiropā. 2015. gada decembrī pēc gandrīz trīs gadus ilgām
sarunām Parlaments (komiteju līmenī) un Padome (vēstnieku līmenī) panāca vienošanos par
jaunajiem datu aizsardzības noteikumiem. Jaunie noteikumi tika publicēti 2016. gada aprīlī un
būs spēkā no 2018. gada maija
— Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku

personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko
atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula);

— Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Direktīva 2016/680 par fizisku
personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic kompetentās iestādes,
lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus vai sauktu pie atbildības par
tiem vai izpildītu kriminālsodus, un par šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Padomes
Pamatlēmumu 2008/977/TI

EIROPAS PARLAMENTA LOMA

Eiropas Parlaments vienmēr ir uzstājis uz to, ka ir jāsaglabā tāda pieeja, kas nodrošina līdzsvaru
starp drošības palielināšanu un personas datu un privātās dzīves aizsardzību. Parlaments ir
pieņēmis dažādas rezolūcijas par jutīgiem jautājumiem attiecībā uz profilu veidošanu pēc
etniskās izcelsmes un rases, Prīmes Padomes lēmumu par pārrobežu sadarbību terorisma un
pārrobežu noziedzības apkarošanā, ķermeņa skeneru iespējamo ieviešanu, lai palielinātu drošību
aviācijā, par biometriskiem datiem pasēs un kopīgajām konsulārajām instrukcijām, robežu
pārvaldību, internetu un datizraci.
2010. gada februārī Parlaments izmantoja savas pilnvaras un noraidīja Teroristu finansēšanas
izsekošanas programmas (TFIP) (iepriekš to sauca par SWIFT) pagaidu piemērošanu, kas
paredzēja pretterorisma nolūkos nodot banku datus ASV. Pēc Parlamenta 2010. gada 8. jūlija
rezolūcijas TFIP nolīgums stājās spēkā 2010. gada augustā. 2011. gada jūlijā Komisija pieņēma
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paziņojumu par galvenajām iespējām Eiropai izveidot pašai savu Teroristu finansēšanas
izsekošanas programmu (ES TFTS), par kuru Parlaments pauda šaubas. 2013. gada novembrī
Komisija paziņoja par nodomu nevirzīt tālāk priekšlikumu par ES TFTS.
Vēl viens nozīmīgs instruments ir pasažieru datu reģistra (PDR) nolīgums starp ES un ASV par
aviosabiedrību veikto PDR datu apstrādi un pārsūtīšanu ASV Valsts drošības iestādei. Pēc tam,
kad Parlaments bija devis savu piekrišanu, Padome 2012. gada aprīlī pieņēma lēmumu par jauna
nolīguma noslēgšanu, kas aizstāja veco ES un ASV PDR nolīgumu, kas kā pagaidu instruments
bija spēkā kopš 2007. gada.
2011. gada februārī Komisija iesniedza priekšlikumu direktīvai par PDR datu izmantošanu
terorisma nodarījumu un smagu noziegumu novēršanai, atklāšanai, izmeklēšanai un tiesvedībai
(ES PDR). 2013. gada jūnija plenārsēdē Parlaments nolēma nodot likumprojektu atpakaļ Pilsoņu
brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai (LIBE), kura (2013. gada aprīlī) bija nobalsojusi pret
PDR priekšlikumu, jo apšaubīja šo noteikumu samērīgumu ar pamattiesībām un atbilstību
pamattiesībām. Pēc 2015. gada teroristu uzbrukumiem Parīzē un līdz ar bažām par draudiem,
ko ES iekšējai drošībai rada “ārvalstu kaujinieki”, diskusijas par ES tiesību aktu PDR jomā
ieguva jaunu stimulu. 2015. gada decembrī Parlaments (komiteju līmenī) un Padome (vēstnieku
līmenī) vienojās par kompromisa risinājumu šai sensitīvajai problēmai. Eiropas Parlamenta un
Padomes 2016. gada 27. aprīļa Direktīva (ES) 2016/681 par pasažieru datu reģistra (PDR) datu
izmantošanu teroristu nodarījumu un smagu noziegumu novēršanai, atklāšanai, izmeklēšanai
un saukšanai pie atbildības par tiem būs jātransponē dalībvalstu tiesību aktos līdz 2018. gada
25. maijam.
Parlaments būs iesaistīts (izmantojot piekrišanas procedūru) juridiski saistoša pamatnolīguma
ar ASV par informācijas apmaiņu un datu aizsardzību apstiprināšanā. Mērķis ir nodrošināt
augsta līmeņa aizsardzību personas informācijai, kas tiek pārsūtīta sakarā ar transatlantisko
sadarbību cīņā pret terorismu un organizēto noziedzību. 2016. gada februārī prezidents Baraks
Obama parakstīja Tiesiskās aizsardzības aktu, un tas pavēra iespēju 2016. gada 2. jūnijā parakstīt
ES un ASV pamatnolīgumu. Paralēli tam tika izveidots “ES un ASV privātuma vairogs”, ar
ko tiek nodrošināta augsta līmeņa datu aizsardzība komerciālas datu nosūtīšanas gadījumā.
“Privātuma vairogā” ir ņemtas vērā prasības, kas ietvertas ES Tiesas 2015. gada oktobra
spriedumā, kurā vecais privātuma “drošības zonas” princips (brīvprātīgi piemērojami datu
aizsardzības standartu uzņēmumiem, kas nav ES uzņēmumi, bet pārsūta ES pilsoņu personas
datus ASV) atzīts par nederīgu. 2016. gada 12. jūlijā Komisija pieņēma īstenošanas lēmumu
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/46/EK attiecībā uz to, cik pienācīga
ir aizsardzība, ko nodrošina ES un ASV “privātuma vairogs”, un šis lēmums stājās spēkā
uzreiz pēc pieņemšanas. Kopš 2016. gada 1. augusta uzņēmumi var pieteikties “privātuma
vairoga” pārbaudei ASV Tirdzniecības departamentā, kurš pārbauda, vai viņu datu aizsardzības
politika atbilst “privātuma vairoga” augstajiem datu aizsardzības standartiem. Parlaments savā
2016. gada 26. maija rezolūcijā par transatlantiskajām datu plūsmām atzinīgi vērtēja centienus
panākt būtiskus uzlabojumus ar “privātuma vairogu” salīdzinājumā ar “drošības zonu” lēmumu,
ko tas aizstāj, taču pauda arī kritiku.
2014. gada 12. martā Parlaments pieņēma rezolūciju par ASV Nacionālās drošības aģentūras
novērošanas programmu, novērošanas struktūrām dažādās dalībvalstīs un ietekmi uz ES
pilsoņu pamattiesībām un transatlantisko sadarbību tieslietu un iekšlietu jomā. Ar šo rezolūciju
tika pabeigta sešus mēnešus ilgusī Parlamenta izmeklēšana par masveida elektronisko
izlūkošanu, kas vērsta pret ES pilsoņiem, kura tika uzsākta pēc tam, kad 2013. gada jūnijā
atklājās, ka ASV un dažas ES dalībvalstis nodarbojas ar spiegošanu. Minētajā rezolūcijā
Parlaments aicināja pārtraukt piemērot “drošības zonu” datu aizsardzības principus un Teroristu
finansēšanas izsekošanas programmu. 2015. gada 29. oktobrī Parlaments pieņēma rezolūciju
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par turpmākajiem pasākumiem saistībā ar savu 2014. gada 12. marta rezolūciju par ES pilsoņu
elektronisko masveida novērošanu, kurā atkārtoti aicināja atcelt “drošības zonu” lēmumu un
pārtraukt Teroristu finansēšanas izsekošanas programmu.
Parlaments saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru ir bijis iesaistīts datu aizsardzības
reformas apstiprināšanā (sk. iepriekšējos punktus). Jaunie datu aizsardzības noteikumi
nostiprinās pilsoņu pamattiesības digitālajā laikmetā un atvieglos uzņēmējdarbību, jo vienotajā
digitālajā tirgū uzņēmumiem piemērojamie noteikumi kļūs vienkāršāki.
Kristiina Milt
10/2017
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