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ĪSS PAMATOJUMS

Eiropas Komisijas priekšlikuma regulai par privātās dzīves neaizskaramību un personas datu 
aizsardzību elektronisko sakaru jomā un Direktīvas 2002/58/EK atcelšanu mērķis ir aizsargāt 
pamattiesības un pamatbrīvības, jo īpaši privātās dzīves neaizskaramību, sakaru 
konfidencialitāti un personas datu aizsardzību elektronisko sakaru jomā, kā arī garantēt 
elektronisko sakaru datu, aprīkojuma un pakalpojumu brīvu apriti Savienībā.

Referente kopumā atbalsta Komisijas priekšlikumu un jo īpaši nolūkā panākt to, ka minētais 
tiesiskais regulējums sasniedz tam izvirzītos mērķus un atbilst tam paredzētajām funkcijām, 
piekrīt vajadzībai to pielāgot tehnoloģiskajiem jauninājumiem un jauniem saziņas līdzekļiem.

Datu brīva aprite un personas datu aizsardzība Savienībā

Referente atzinīgi vērtē juridiskā instrumenta mainīšanu no direktīvas uz regulu. Līdz šim 
spēkā esošā direktīva netika īstenota un interpretēta vienveidīgi. Tāpēc referente uzskata, ka 
regula varētu būt piemērotāks instruments, ar ko nodrošināt personas datu aizsardzību fizisko 
un juridisko personu saziņā un saglabāt datu brīvu apriti Savienībā. Tomēr referente uzskata, 
ka Eiropas Datu aizsardzības kolēģijai ir jābūt svarīgākai lomai šīs regulas izpildes 
konsekvences nodrošināšanā un tai jo īpaši jāpieņem norādījumi un atzinumi, balstoties uz 
Regulā (ES) 2016/679 paredzēto konsekvences mehānismu. Turklāt referente atzinīgi vērtē 
datu aizsardzības iestādēm doto uzdevumu nodrošināt šīs regulas izpildi, vienlaikus uzsverot, 
ka datu aizsardzībai arvien lielākā mērā būtu jākļūst par horizontālu jautājumu, kura 
risināšanā būtu jāsadarbojas visām iestādēm, sniedzot tehnisko palīdzību, lai likvidētu dažādu 
jomu izolāciju.

Darbības joma  

Referente atbalsta šīs regulas darbības jomas paplašināšanu, attiecinot to uz tā sauktajiem 
“over-the-top” pakalpojumiem, ņemot vērā, ka tiem ir arvien pieaugoša loma saziņas 
veicināšanā, un ierosinātās regulas saistīšanu ar elektronisko sakaru pakalpojumu definīciju, 
kas sniegta ierosinātajā Eiropas direktīvā par Eiropas Elektronisko sakaru kodeksa izveidi. 
Tomēr referente uzsver vajadzību nodrošināt konsekvenci un saskaņu starp kodeksā un e-
Privātuma regulā paredzēto definīciju, lai nepieļautu, ka rodas nepilnības un risks, ka dažus 
noteikumus nevarēs piemērot konkrētiem pakalpojumu veidiem.  

Tehnoloģiju neitralitāte

Referente atzinīgi vērtē Komisijas nodomus un centienus mēģināt risināt sarežģīto 
“piekrišanas noguruma” jautājumu un vajadzību atrast lietotājiem draudzīgākus veidus, kā 
informēt galalietotājus un piedāvāt viņiem izvēli attiecībā uz viņu privātumu. Tomēr referente 
uzskata, ka Komisijas priekšlikumā pārāk liela uzmanība ir pievērsta tīmekļa vietnēm, kaut 
gan aktuālās tendences nozarē norāda uz lielāku uzsvaru uz lietotnēm, lietiskā interneta 
platformām un tamlīdzīgiem risinājumiem. Ierosinātajos risinājumos uzmanība ir pārāk 
koncentrēta uz pārlūkprogrammām, tāpēc pastāv risks, ka regula neizturēs laika pārbaudi. 
Turklāt priekšlikumā ir stingri nošķirtas apmeklētās tīmekļa vietnes sīkdatnes un trešo 
personu sīkdatnes. Referente uzskata, ka šis šķīrums neatbilst nākotnes vajadzībām, ņemot 
vērā to, cik strauji digitālajā nozarē tiek radītas inovācijas, to, ka apmeklētās tīmekļa vietnes 
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sīkdatne var arī vākt datus kā trešās personas sīkdatne, vai to, ka citas izsekošanas metodes 
nemaz nebalstās uz apmeklētās tīmekļa vietnes un trešo personu sīkdatņu izmantošanu. 
Sīkdatnes ietekmei uz privātumu drīzāk vajadzētu būt balstītai uz nolūku, kāpēc to izmanto, 
piemēram, vai informācijas vākšanas nolūks ir izmantot šo informāciju uz lietotāja rīcību 
balstītas dažādās ierīcēs īstenotas tirgvedības vajadzībām, uz to, kāda veida informāciju tās 
vāc, un to, kā tiek kopīgota savāktā informācija. Tāpēc referente neuzskata, ka šķīrums starp 
apmeklētās tīmekļa vietnes un trešo personu sīkdatnēm būtu visiedarbīgākais līdzeklis. 
Lietotājiem vajadzētu būt labāk informētiem, informācijai par sīkdatņu darbību vajadzētu būt 
pārredzamākai, un lietotājam vajadzētu būt iespējai atļaut sīkdatņu izmantošanu.

Paziņošana un standartizētas ikonas

Referente neatbalsta iespēju vākt informāciju, ko sniedz galiekārta, lai to varētu pievienot 
citai ierīcei vai tīkla aprīkojumam, paredzot norādi, ka konkrētajā savienojumā tiek veikta 
izsekošana. Šāda kārtība rada risku, ka galalietotājiem radīsies bailes un nemiers, bet viņiem 
nebūs nodrošināta konkrēta un praktiska iespēja nepiekrist izsekošanai.

GROZĪJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu 
brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lai nodrošinātu šīs regulas 
noteikumu efektīvu piemērošanu un 
interpretēšanu, dalībvalstīm būtu jādod 
iespēja, ievērojot šajā regulā noteiktos 
ierobežojumus, saglabāt vai ieviest valstu 
noteikumus, kuri vēl vairāk precizētu un
izskaidrotu šīs regulas noteikumu 
piemērošanu. Tāpēc saistībā ar rīcības 
brīvību, kas šajā sakarā piešķirta 
dalībvalstīm, būtu jāievēro līdzsvars starp 
privātās dzīves un personas datu 
aizsardzību, no vienas puses, un 
elektronisko sakaru datu brīvu apriti, no 
otras puses.

(7) Lai nodrošinātu šīs regulas 
noteikumu efektīvu piemērošanu un 
interpretēšanu, Eiropas Datu aizsardzības 
kolēģijai, ievērojot šajā regulā noteiktos 
ierobežojumus, vajadzības gadījumā 
vajadzētu pieņemt norādījumus un 
atzinumus, lai vēl vairāk izskaidrotu šīs 
regulas noteikumu piemērošanu. Šajos 
norādījumos un atzinumos vajadzētu 
ņemt vērā šīs regulas divējo mērķi, tāpēc 
tajos būtu jāievēro līdzsvars starp privātās 
dzīves un personas datu aizsardzību, no 
vienas puses, un elektronisko sakaru datu 
brīvu apriti, no otras puses.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
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9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Šīs regulas nozīmē, ja elektronisko 
sakaru pakalpojumu sniedzējs neveic 
uzņēmējdarbību Savienībā, tam jāieceļ sev 
pārstāvis Savienībā. Pārstāvja iecelšanai 
vajadzētu būt rakstiskai. Pārstāvis var būt 
tas pats, kas ir iecelts saskaņā ar Regulas 
(ES) 2016/679 27. pantu.

___________

1a 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) (OV L 119, 4.5.2016., 
1. lpp.).

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Pakalpojumi, ko izmanto sakaru 
nodrošināšanai, un to tehniskie līdzekļi ir 
ievērojami attīstījušies. Galalietotāji arvien 
vairāk aizstāj tradicionālos balss 
telefonijas, īsziņu (SMS) un elektroniskā 
pasta pārvades pakalpojumus ar 
funkcionāli līdzvērtīgiem tiešsaistes 
pakalpojumiem, kā IP balss pārraide, 
ziņapmaiņa un tīmekļa e-pasta 
pakalpojumi. Lai nodrošinātu, ka 
funkcionāli līdzvērtīgu pakalpojumu 
izmantošanā galalietotāji tiek efektīvi un 
vienādi aizsargāti, šajā regulā ir izmantota 
elektronisko sakaru pakalpojumu 
definīcija, kas sniegta [Eiropas Parlamenta 
un Padomes direktīvā par Eiropas 
Elektronisko sakaru kodeksa izveidi24]. 
Minētā definīcija ietver ne tikai interneta 
piekļuves pakalpojumus un pakalpojumus, 

(11) Pakalpojumi, ko izmanto sakaru 
nodrošināšanai, un to tehniskie līdzekļi ir 
ievērojami attīstījušies. Galalietotāji arvien 
vairāk aizstāj tradicionālos balss 
telefonijas, īsziņu (SMS) un elektroniskā 
pasta pārvades pakalpojumus ar 
funkcionāli līdzvērtīgiem tiešsaistes 
pakalpojumiem, kā IP balss pārraide, 
ziņapmaiņa un tīmekļa e-pasta 
pakalpojumi. Lai nodrošinātu, ka 
funkcionāli līdzvērtīgu pakalpojumu 
izmantošanā galalietotāji tiek efektīvi un 
vienādi aizsargāti, šajā regulā ir izmantota 
elektronisko sakaru pakalpojumu 
definīcija, kas sniegta [Eiropas Parlamenta 
un Padomes direktīvā par Eiropas 
Elektronisko sakaru kodeksa izveidi24]. 
Minētā definīcija ietver ne tikai interneta 
piekļuves pakalpojumus un pakalpojumus, 
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kas pilnīgi vai daļēji ir signālu pārvade, bet 
arī starppersonu sakaru pakalpojumus, kas 
var būt un var nebūt numuratkarīgi, 
piemēram, piemēram, IP balss pārraidi, 
ziņapmaiņu un tīmekļa e-pasta 
pakalpojumus. Sakaru konfidencialitātes 
aizsardzībai ir būtiska nozīme arī 
starppersonu sakaru pakalpojumos, kurus 
sniedz papildus citam pakalpojumam; 
tādēļ šī regula būtu jāpiemēro šāda veida 
pakalpojumiem, kam arī ir saziņas 
funkcijas.

kas pilnīgi vai daļēji ir signālu pārvade, bet 
arī starppersonu sakaru pakalpojumus, kas 
var būt un var nebūt numuratkarīgi, 
piemēram, piemēram, IP balss pārraidi, 
ziņapmaiņu un tīmekļa e-pasta 
pakalpojumus.

_________________ _________________

24 Komisijas priekšlikums Eiropas 
Parlamenta un Padomes direktīvai par 
Eiropas Elektronisko sakaru kodeksa 
izveidi (pārstrādāta redakcija) 
(COM/2016/0590 final – 2016/0288 
(COD)).

24 Komisijas priekšlikums Eiropas 
Parlamenta un Padomes direktīvai par 
Eiropas Elektronisko sakaru kodeksa 
izveidi (pārstrādāta redakcija) 
(COM/2016/0590 final – 2016/0288 
(COD)).

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Starp internetam pievienotām 
ierīcēm un iekārtām jeb mašīnām arvien 
vairāk iespējama saziņa elektronisko 
sakaru tīklos (lietu internets). Mašīnas-
mašīnas sakaru pārraide ietver signālu 
pārvadi tīklā, un tādēļ to parasti uzskata par 
elektronisko sakaru pakalpojumu. Lai 
nodrošinātu tiesību uz privātumu un sakaru 
konfidencialitāti pilnīgu aizsardzību un 
veicinātu uzticamu un drošu lietu internetu 
digitālajā vienotajā tirgū, ir jāprecizē, ka šī 
regula būtu jāpiemēro mašīnas-mašīnas 
sakaru pārraidei. Tāpēc šajā regulā 
ietvertais konfidencialitātes princips būtu 
jāpiemēro arī attiecībā uz mašīnas-mašīnas 
sakaru pārraidi. Varētu noteikt arī 
konkrētus aizsardzības pasākumus saskaņā 
ar nozares tiesību aktiem, piemēram, 
Direktīvu 2014/53/ES.

(12) Starp internetam pievienotām 
ierīcēm un iekārtām jeb mašīnām arvien 
vairāk iespējama saziņa elektronisko 
sakaru tīklos (lietu internets). Mašīnas-
mašīnas sakaru pārraide ietver signālu 
pārvadi tīklā, un tādēļ to parasti uzskata par 
elektronisko sakaru pakalpojumu. Lai 
nodrošinātu tiesību uz privātumu un sakaru 
konfidencialitāti pilnīgu aizsardzību un 
veicinātu uzticamu un drošu lietu internetu 
digitālajā vienotajā tirgū, ir jāprecizē, ka šī 
regula būtu jāpiemēro mašīnas-mašīnas 
sakaru pārraidei. Tāpēc šajā regulā 
ietvertais konfidencialitātes princips būtu 
jāpiemēro arī attiecībā uz mašīnas-mašīnas 
sakaru pārraidi. Tomēr tai nebūtu 
jāattiecas uz mašīnas-mašīnas sakariem, 
piemēram, pārraidi starp tīkla elementiem 
(serveri, komutatori), kas neietekmē 
sakaru privātumu un konfidencialitāti.
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Varētu noteikt arī konkrētus aizsardzības 
pasākumus saskaņā ar nozares tiesību 
aktiem, piemēram, Direktīvu 2014/53/ES.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Intelektisko transporta sistēmu 
jomā šajā regulā jānodrošina papildu 
aizsardzība attiecībā uz sakaru datiem, jo 
tīklam pieslēgti automobiļi rada, pārraida 
un glabā lietotāju personas datus. 
Jānodrošina patērētāju, kas pārvietojas 
tīklam pieslēgtos transportlīdzekļos, 
privātuma aizsardzība, jo trešās personas 
piekļūst un izmanto transportlīdzekļa 
vadītāja un brauciena datus.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Attīstoties ātrām un efektīvām 
bezvadu tehnoloģijām, interneta 
pakalpojumi kļuvuši arvien pieejamāki 
sabiedrībai bezvadu tīklos, kuri publiskās 
un daļēji privātās vietās, piemēram, 
dažādās pilsētas daļās, lielveikalos, 
tirdzniecības centros un slimnīcās,
izvietotos tīklājos kļuvuši pieejami 
ikvienam. Šādos tīklos pārraidītu sakaru 
konfidencialitāte būtu jāaizsargā, ciktāl 
minētie sakaru tīkli ir paredzēti nenoteiktai 
galalietotāju grupai. Iespēja papildus citiem 
pakalpojumiem sniegt bezvadu 
elektronisko sakaru pakalpojumus 
nedrīkstētu radīt šķēršļus sakaru datu 
konfidencialitātes nodrošināšanai un šīs 
regulas piemērošanai. Tāpēc šī regula būtu 
jāpiemēro elektronisko sakaru datiem, kuru 

(13) Attīstoties ātrām un efektīvām 
bezvadu tehnoloģijām, interneta 
pakalpojumi kļuvuši arvien pieejamāki 
sabiedrībai bezvadu tīklos, kuri publiskās 
un daļēji privātās vietās, piemēram, 
dažādās pilsētas daļās, lielveikalos, 
tirdzniecības centros, lidostās, viesnīcās, 
augstskolās, slimnīcās un citos līdzīgos 
interneta piekļuves punktos izvietotos 
tīklājos kļuvuši pieejami ikvienam. Šādos 
tīklos pārraidītu sakaru konfidencialitāte 
būtu jāaizsargā, ciktāl minētie sakaru tīkli 
ir paredzēti nenoteiktai galalietotāju grupai. 
Iespēja papildus citiem pakalpojumiem 
sniegt bezvadu elektronisko sakaru 
pakalpojumus nedrīkstētu radīt šķēršļus 
sakaru datu konfidencialitātes 
nodrošināšanai un šīs regulas 
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pārraidīšanai tiek izmantoti elektronisko 
sakaru pakalpojumi un publiskie sakaru 
tīkli. Taču tā nebūtu jāpiemēro slēgtām 
galalietotāju grupām, piemēram, 
korporatīviem tīkliem, kuriem piekļūt var 
tikai konkrētās organizācijas locekļi.

piemērošanai. Tāpēc šī regula būtu 
jāpiemēro elektronisko sakaru datiem, kuru 
pārraidīšanai tiek izmantoti elektronisko 
sakaru pakalpojumi un publiskie sakaru 
tīkli. Taču tā nebūtu jāpiemēro slēgtām 
galalietotāju grupām, piemēram, 
korporatīviem tīkliem, kuriem piekļūt var 
tikai konkrētās organizācijas locekļi. Ja 
piekļuve tiek nodrošināta nenoteiktai 
galalietotāju grupai, tad tikai to, ka 
piekļuves nolūkos tiek prasīta parole, 
nevajadzētu uzskatīt par piekļuves 
nodrošināšanu slēgtai galalietotāju 
grupai.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Elektronisko sakaru dati ir jādefinē 
pietiekami plaši un tehnoloģiju ziņā neitrāli 
tā, lai aptvertu visu informāciju, kas 
attiecas uz pārraidīto vai apmaiņā nosūtīto 
saturu (elektronisko sakaru saturu), un 
informāciju par elektronisko sakaru 
pakalpojumu galalietotāju, kas apstrādāta 
nolūkā to pārraidīt, izplatīt vai nodrošināt 
iespēju veikt elektronisko sakaru satura 
apmaiņu; tas attiecas arī uz datiem, ko 
izmanto, lai izsekotu un identificētu 
paziņojuma avotu un galamērķi, 
ģeogrāfisko atrašanās vietu, kā arī saziņas 
datumu, laiku, ilgumu un veidu. Neatkarīgi 
no tā, vai šādu signālu un saistīto datu 
pārvadē izmanto vadus, radioviļņus, 
optiskos vai elektromagnētiskus līdzekļus, 
ieskaitot satelītsakaru tīklus, kabeļtīklus, 
fiksētos (ķēžu un pakešu komutācijas, 
ieskaitot internetu) un mobilos zemes 
tīklus, elektrokabeļu sistēmas, ar šādiem 
signāliem saistītie dati būtu jāuzskata par 
elektronisko sakaru metadatiem, un tāpēc 
tiem būtu piemērojami šīs regulas 
noteikumi. Elektronisko sakaru metadati 
var ietvert informāciju, kura sniegta 

(14) Elektronisko sakaru dati ir jādefinē 
pietiekami plaši un tehnoloģiju ziņā neitrāli 
tā, lai aptvertu visu informāciju, kas 
attiecas uz pārraidīto vai apmaiņā nosūtīto 
saturu (elektronisko sakaru saturu), un 
informāciju par elektronisko sakaru 
pakalpojumu galalietotāju, kas apstrādāta 
nolūkā to pārraidīt, izplatīt vai nodrošināt 
iespēju veikt elektronisko sakaru satura 
apmaiņu; tas attiecas arī uz datiem, ko 
izmanto, lai izsekotu un identificētu 
paziņojuma avotu un galamērķi, 
ģeogrāfisko atrašanās vietu, kā arī saziņas 
datumu, laiku, ilgumu un veidu. Tam būtu 
jāattiecas arī uz atrašanās vietas datiem, 
piemēram, tās galiekārtas faktisko vai 
iespējamo atrašanās vietu, no kuras vai uz 
kuru izdarīts zvans vai izveidots interneta 
savienojums, vai uz tā Wi-Fi tīklāja 
atrašanās vietu, kuram ir pieslēgta ierīce, 
kā arī datiem, kas vajadzīgi lietotāju 
galiekārtu identificēšanai. Neatkarīgi no 
tā, vai šādu signālu un saistīto datu pārvadē 
izmanto vadus, radioviļņus, optiskos vai 
elektromagnētiskus līdzekļus, ieskaitot 
satelītsakaru tīklus, kabeļtīklus, fiksētos 
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saistībā ar pakalpojuma abonēšanu, ja šādu 
informāciju apstrādā nolūkā to pārraidīt, 
izplatīt vai veikt elektronisko sakaru satura 
apmaiņu.

(ķēžu un pakešu komutācijas, ieskaitot
internetu) un mobilos zemes tīklus, 
elektrokabeļu sistēmas, ar šādiem 
signāliem saistītie dati būtu jāuzskata par 
elektronisko sakaru metadatiem, un tāpēc 
tiem būtu piemērojami šīs regulas 
noteikumi. Elektronisko sakaru metadati 
var ietvert informāciju, kura sniegta 
saistībā ar pakalpojuma abonēšanu, ja šādu 
informāciju apstrādā nolūkā to pārraidīt, 
izplatīt vai veikt elektronisko sakaru satura 
apmaiņu.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Datu anonimitāte būtu jāuzskata 
par papildu aizsardzību un 
konfidencialitāti. Pēc iespējas būtu 
jāievieš atbilstīgi noteikumi datu 
automātiskai anonimizēšanai. Šādām 
procedūrām jāpievieno vairākas 
pārbaudes, kas apliecina anonimitāti.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Sakaru informācijas glabāšanas 
aizliegums nav noteikts ar nodomu aizliegt 
automātisku, pagaidu un īslaicīgu šādas 
informācijas saglabāšanu, ja tā veikta tikai 
un vienīgi ar mērķi veikt pārraidīšanu 
elektronisko sakaru tīklā. Šādā veidā 
nedrīkstētu aizliegt ne elektronisko sakaru 
datu apstrādi, ko veic nolūkā nodrošināt 
elektronisko sakaru pakalpojumu drošību 
un nepārtrauktību, citstarp pārbaudot, vai 
nepastāv drošības apdraudējumi un vai nav 
izveidota ļaunprogrammatūra, ne metadatu 

(16) Sakaru informācijas glabāšanas 
aizliegums nav noteikts ar nodomu aizliegt 
automātisku, pagaidu un īslaicīgu šādas 
informācijas saglabāšanu, ja tā veikta tikai 
un vienīgi ar mērķi veikt pārraidīšanu 
elektronisko sakaru tīklā. Šādā veidā 
nedrīkstētu aizliegt ne elektronisko sakaru 
datu apstrādi, ko veic nolūkā nodrošināt 
elektronisko sakaru pakalpojumu un tīklu 
drošību, konfidencialitāti, integritāti,
pieejamību, autentiskumu un 
nepārtrauktību, citstarp pārbaudot, vai 
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apstrādi, kuras mērķis ir nodrošināt 
pakalpojumu kvalitātes prasību vajadzīgo 
līmeni, piemēram, latentuma, trīces un 
citādā ziņā.

nepastāv drošības apdraudējumi un vai nav 
izveidota ļaunprogrammatūra, ne metadatu 
apstrādi, kuras mērķis ir nodrošināt 
pakalpojumu kvalitātes prasību vajadzīgo 
līmeni, piemēram, latentuma, trīces un 
citādā ziņā.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Elektronisko sakaru datu apstrāde 
var būt lietderīga uzņēmumiem, 
patērētājiem un sabiedrībai kopumā. 
Salīdzinot ar Direktīvu 2002/58/EK, šī 
regula paplašina elektronisko sakaru 
pakalpojumu sniedzēju iespējas apstrādāt 
elektronisko sakaru metadatus, ja 
galalietotāji tam devuši piekrišanu. Tomēr 
galalietotāji lielu nozīmi piešķir 
konfidencialitātei savos sakaros, tostarp 
savās tiešsaistes darbībās, un iespējai 
kontrolēt elektronisko sakaru datu 
izmantošanu arī citā nolūkā, ne tikai 
saistībā ar pārvadi. Tādēļ šajā regulā būtu 
jānosaka, ka elektronisko sakaru 
pakalpojumu sniedzējiem ir jāsaņem 
galalietotāju piekrišana un tikai tad viņi 
drīkst apstrādāt elektronisko sakaru 
metadatus, kas ietver tādus datus par 
iekārtas atrašanās vietu, kuri ģenerēti 
pakalpojuma piekļuves piešķiršanas un 
saglabāšanas un pieslēguma izveidošanas 
vajadzībām. Atrašanās vietas dati, kas nav 
ģenerēti elektronisko sakaru pakalpojumu 
sniegšanas saistībā, nebūtu jāuzskata par 
metadatiem. Kā piemēru situācijām, kad 
elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzēji 
izmanto elektronisko sakaru metadatus 
komerciālos nolūkos, var minēt intensitātes 
kartes, kurās ar krāsām grafiski attēloti 
dati, kas norāda cilvēku koncentrēšanās 
vietas. Lai attēlotu satiksmes plūsmu 
konkrētos virzienos noteiktā laika periodā, 
ir jāizmanto identifikators, kas ļauj 

(17) Elektronisko sakaru datu apstrāde 
var būt lietderīga uzņēmumiem, 
patērētājiem un sabiedrībai kopumā. 
Salīdzinot ar Direktīvu 2002/58/EK, šī 
regula paplašina elektronisko sakaru 
pakalpojumu sniedzēju iespējas apstrādāt 
elektronisko sakaru metadatus, ja 
galalietotāji tam devuši piekrišanu. Tomēr 
galalietotāji lielu nozīmi piešķir 
konfidencialitātei savos sakaros, tostarp 
savās tiešsaistes darbībās, un iespējai 
kontrolēt elektronisko sakaru datu 
izmantošanu arī citā nolūkā, ne tikai 
saistībā ar pārvadi. Tādēļ šajā regulā būtu 
jānosaka, ka elektronisko sakaru 
pakalpojumu sniedzējiem ir jāsaņem 
galalietotāju piekrišana un tikai tad viņi 
drīkst apstrādāt elektronisko sakaru 
metadatus, kas ietver tādus datus par 
iekārtas atrašanās vietu, kuri ģenerēti 
pakalpojuma piekļuves piešķiršanas un 
saglabāšanas un pieslēguma izveidošanas 
vajadzībām. Atrašanās vietas dati, kas nav 
ģenerēti elektronisko sakaru pakalpojumu 
sniegšanas saistībā, nebūtu jāuzskata par 
metadatiem. Kā piemēru situācijām, kad 
elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzēji 
izmanto elektronisko sakaru metadatus 
komerciālos nolūkos, var minēt intensitātes 
kartes, kurās ar krāsām grafiski attēloti 
dati, kas norāda cilvēku koncentrēšanās 
vietas. Lai attēlotu satiksmes plūsmu 
konkrētos virzienos noteiktā laika periodā, 
ir jāizmanto identifikators, kas ļauj 
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savienot atsevišķu cilvēku atrašanās vietas 
noteiktos laika intervālos. Šo identifikatoru 
nevarētu izmantot, ja tiktu izmantoti 
anonīmi dati, un šādu plūsmu nevarētu 
attēlot. Šādā veidā izmantojot elektronisko 
sakaru metadatus, iespējamie ieguvēji būtu, 
piemēram, publiskās iestādes un 
sabiedriskā transporta operatori, kuri varētu 
noteikt, kur, pamatojoties uz jau izveidotās 
struktūras izmantojumu un slodzi, veidot 
jaunu infrastruktūru. Ja elektronisko sakaru 
metadatu apstrādes veids – jo īpaši, 
izmantojot jaunās tehnoloģijas un ņemot 
vērā apstrādes raksturu, tvērumu, kontekstu 
un mērķus – varētu stipri apdraudēt fizisku 
personu tiesības un brīvības, pirms 
apstrādes būtu jāveic novērtējums par 
ietekmi uz datu aizsardzību un attiecīgā 
gadījumā jāapspriežas ar uzraudzības 
iestādi, kā paredzēts Regulas (ES) 
2016/679 35. un 36. pantā.

savienot atsevišķu cilvēku atrašanās vietas 
noteiktos laika intervālos. Šo identifikatoru
nevarētu izmantot, ja tiktu izmantoti 
anonīmi dati, un šādu plūsmu nevarētu 
attēlot. Šādā veidā izmantojot elektronisko 
sakaru metadatus, iespējamie ieguvēji būtu, 
piemēram, publiskās iestādes un 
sabiedriskā transporta operatori, kuri varētu 
noteikt, kur, pamatojoties uz jau izveidotās 
struktūras izmantojumu un slodzi, veidot 
jaunu infrastruktūru. Ja elektronisko sakaru 
metadatu apstrādes veids – jo īpaši, 
izmantojot jaunās tehnoloģijas un ņemot 
vērā apstrādes raksturu, tvērumu, kontekstu 
un mērķus – varētu stipri apdraudēt fizisku 
personu tiesības un brīvības, pirms 
apstrādes būtu jāveic novērtējums par 
ietekmi uz datu aizsardzību un attiecīgā 
gadījumā jāapspriežas ar uzraudzības 
iestādi, kā paredzēts Regulas (ES) 
2016/679 35. un 36. pantā. Metadatu 
turpmāka apstrāde citam nolūkam nekā 
tam, kuram tie sākotnēji tika ievākti, būtu 
jāatļauj tikai gadījumos, kad apstrāde ir 
saderīga ar sākotnējo nolūku, kuram tika 
saņemta piekrišana, un tai piemēro īpašas 
drošības garantijas, jo īpaši 
pseidonimizāciju, kā noteikts Regulas 
(ES) 2016/679 6. panta 4. punktā.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Elektronisko sakaru saturs ir cieši 
saistīts ar to pamattiesību būtību, kas 
paredz privātās un ģimenes dzīves, mājokļa 
un saziņas neaizskaramību un ir aizsargātas 
saskaņā ar Hartas 7. pantu. Iejaukšanās 
elektronisko sakaru saturā būtu jāatļauj 
vienīgi skaidri noteiktos apstākļos un 
atbilstīgi īpašiem nolūkiem, un būtu tai 
jāpiemēro pienācīga aizsardzība pret 
ļaunprātīgu izmantošanu. Šajā regulā ir 
paredzēta iespēja elektronisko sakaru 

(19) Elektronisko sakaru saturs ir cieši 
saistīts ar to pamattiesību būtību, kas 
paredz privātās un ģimenes dzīves, mājokļa 
un saziņas neaizskaramību un ir aizsargātas 
saskaņā ar Hartas 7. pantu. Iejaukšanās 
elektronisko sakaru saturā būtu jāatļauj 
vienīgi skaidri noteiktos apstākļos un 
atbilstīgi īpašiem nolūkiem, un būtu tai 
jāpiemēro pienācīga aizsardzība pret 
ļaunprātīgu izmantošanu. Šajā regulā ir 
paredzēta iespēja elektronisko sakaru 
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pakalpojumu sniedzējiem apstrādāt tranzītā 
esošus elektronisko sakaru datus, ja visi 
attiecīgie galalietotāji ir snieguši apzinātu 
piekrišanu. Piemēram, pakalpojumu 
sniedzēji var piedāvāt pakalpojumus, kuri 
ietver e-pastu skenēšanu, lai tādējādi 
izdzēstu konkrētu, iepriekš noteiktu 
materiālu. Ņemot vērā sakaru satura 
sensitivitāti, šajā regulā ir ietverts 
pieņēmums, ka šāda satura datu apstrāde 
stipri apdraudēs fizisku personu tiesības un 
brīvības. Apstrādājot šāda veida datus, 
elektronisko sakaru pakalpojumu 
sniedzējam vienmēr pirms apstrādes būtu 
jāapspriežas ar uzraudzības iestādi. 
Apspriežoties būtu jāievēro atbilstība 
Regulas (ES) 2016/679 36. panta 2. un 3. 
punktam. Pieņēmums neattiecas uz satura 
datu apstrādi, kas veikta, lai sniegtu 
galalietotāja pieprasītos pakalpojumus, ja 
galalietotājs ir piekritis šādai apstrādei un 
ja tā tiek veikta tādā nolūkā un tik ilgi, cik 
tas ir noteikti nepieciešams un samērīgi 
attiecībā uz šādu pakalpojumu. Kad 
galalietotājs ir nosūtījis elektronisko sakaru 
saturu, bet paredzētais galalietotājs vai 
paredzētie galalietotāji to ir saņēmuši, to 
var ierakstīt vai saglabāt galalietotājs, 
galalietotāji vai trešā persona, kurai 
galalietotāji ir uzticējuši ierakstīt vai 
saglabāt šādus datus. Jebkurai šādu datu 
apstrādei ir jāatbilst Regulai (ES) 
2016/679.

pakalpojumu sniedzējiem apstrādāt tranzītā 
esošus elektronisko sakaru datus, ja visi 
attiecīgie galalietotāji ir snieguši apzinātu 
piekrišanu. Piemēram, pakalpojumu 
sniedzēji var piedāvāt pakalpojumus, kuri 
ietver e-pastu skenēšanu, lai tādējādi 
izdzēstu konkrētu, iepriekš noteiktu 
materiālu. Attiecībā uz pakalpojumiem, 
kurus sniedz lietotājiem, kas veic tikai 
personiskas vai sadzīviska rakstura 
darbības, piemēram, teksta nolasīšanas 
balsī pakalpojums, pastkastītes 
organizēšana vai surogātpasta filtra 
pakalpojumi, būtu jāpietiek ar tā 
galalietotāja piekrišanu, kurš pieprasījis 
pakalpojumu. Ņemot vērā sakaru satura 
sensitivitāti, šajā regulā ir ietverts 
pieņēmums, ka šāda satura datu apstrāde 
stipri apdraudēs fizisku personu tiesības un 
brīvības. Apstrādājot šāda veida datus, 
elektronisko sakaru pakalpojumu 
sniedzējam vienmēr pirms apstrādes būtu 
jāapspriežas ar uzraudzības iestādi. 
Apspriežoties būtu jāievēro atbilstība 
Regulas (ES) 2016/679 36. panta 2. un 3. 
punktam. Pieņēmums neattiecas uz satura 
datu apstrādi, kas veikta, lai sniegtu 
galalietotāja pieprasītos pakalpojumus, ja 
galalietotājs ir piekritis šādai apstrādei un 
ja tā tiek veikta tādā nolūkā un tik ilgi, cik 
tas ir noteikti nepieciešams un samērīgi 
attiecībā uz šādu pakalpojumu. Kad 
galalietotājs ir nosūtījis elektronisko sakaru 
saturu, bet paredzētais galalietotājs vai 
paredzētie galalietotāji to ir saņēmuši, to 
var ierakstīt vai saglabāt galalietotājs, 
galalietotāji vai trešā persona, kurai 
galalietotāji ir uzticējuši ierakstīt vai 
saglabāt šādus datus. Jebkurai šādu datu 
apstrādei ir jāatbilst Regulai (ES) 
2016/679. Ja sakaru datus glabā trešā 
persona, tai jānodrošina, ka, nepārtraukti 
piemērojot jaunākos sasniegumus 
drošības pasākumos, tostarp tādas 
kriptogrāfiskas metodes kā šifrēšana, tiek 
aizsargāta visa informācija, kuras 
apstrāde nav vajadzīga, lai sniegtu 
galalietotāja pieprasīto pakalpojumu.
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Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Metodēm, ko izmanto informācijas 
sniegšanai un galalietotāju piekrišanas 
saņemšanai, vajadzētu būt pēc iespējas 
ērtākām lietotājiem. Ņemot vērā, ka 
pastāvīgo sīkdatņu un citu izsekošanas 
metožu izmantošana ir kļuvusi plaši 
izplatīta, galalietotājiem arvien biežāk tiek 
pieprasīts dot piekrišanu šādu pastāvīgo 
sīkfailu saglabāšanai viņu galiekārtās. 
Rezultātā galalietotāji ir pārslogoti ar 
prasībām dot piekrišanu. Taču šo problēmu 
var risināt, ja piekrišanas sniegšanā tiek, 
piemēram, izmantoti tādi tehniskie līdzekļi, 
kuru iestatījumi ir pārredzami un lietotājam 
ērti. Tādēļ šajā regulā būtu jāparedz iespēja 
sniegt piekrišanu, izmantojot atbilstīgus 
iestatījumus pārlūkprogrammā vai citā 
lietotnē. Izvēlēm, ko galalietotāji izdara, 
mainot vispārējos privātuma iestatījumus 
pārlūkprogrammā vai citā lietotnē, 
vajadzētu būt saistošām jebkurām trešām 
personām un tādām, ko šīs trešās personas 
var izpildīt. Tīmekļa pārlūkprogrammas ir 
tāda veida lietojumprogrammatūra, kas 
ļauj no interneta izgūt informāciju un to 
tur arī parādīt. Tādas pašas spējas ir arī 
cita veida lietotnēm, piemēram, tām, kas 
ļauj veikt izsaukumus un sūtīt īsziņas vai
dot maršruta norādījumus. Tīmekļa 
pārlūkprogrammas nodrošina lielu daļu 
sakaru starp galalietotāju un tīmekļa 
vietni. No šāda viedokļa raugoties, tām ir 
priekšrocība, ko dod vajadzība tās aktīvi 
izmantot, lai galalietotājam būtu vieglāk 
kontrolēt informācijas plūsmu no 
galiekārtām un uz tām. Konkrētāk, tīmekļa 
pārlūkprogrammas var izmantot kā 
"vārtsargus", kas tādējādi palīdz 
galalietotājiem nodrošināt, ka viņu 
galiekārtās (piemēram, viedtālrunī, 

(22) Metodēm, ko izmanto informācijas 
sniegšanai un galalietotāju piekrišanas 
saņemšanai, vajadzētu būt skaidrām un
lietotājiem ērtām. Ņemot vērā, ka 
pastāvīgo sīkdatņu un citu izsekošanas 
metožu izmantošana ir kļuvusi plaši 
izplatīta, galalietotājiem arvien biežāk tiek 
pieprasīts dot piekrišanu šādu pastāvīgo 
sīkfailu saglabāšanai viņu galiekārtās. 
Rezultātā galalietotāji ir pārslogoti ar 
prasībām dot piekrišanu. Taču šo problēmu 
var risināt, ja piekrišanas sniegšanā tiek, 
piemēram, izmantoti tādi tehniskie līdzekļi, 
kuru iestatījumi ir pārredzami un lietotājam 
ērti. Tādēļ šajā regulā būtu jāparedz iespēja 
sniegt piekrišanu, izmantojot atbilstīgus 
tehniskos iestatījumus pārlūkprogrammā 
vai citā lietotnē. Izvēlēm, ko galalietotāji 
izdara, mainot vispārējos privātuma 
iestatījumus pārlūkprogrammā vai citā 
lietotnē, un kuras viņiem palīdz kontrolēt 
informācijas plūsmu no galiekārtām un uz 
tām, vajadzētu būt saistošām 
nepiederīgām personām un tādām, ko šīs 
nepiederīgās personas var izpildīt. 
Turklāt, ņemot vērā inovāciju attīstības 
tempu, to, ka iedzīvotāji arvien vairāk 
izmanto arvien lielāku ierīču klāstu, kuras 
nodrošina saziņu, un arvien pieaugošo 
izsekošanu vairākās viena galalietotāja 
ierīcēs, lai šī regula sasniegtu savus
mērķus, tajā ir jāsaglabā tehnoloģiju 
neitralitāte.
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planšetdatorā vai datorā) saglabātajai 
informācijai neviens nepiekļūs un neviens 
to nesaglabās.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Principi "integrēta datu aizsardzība" 
un "datu aizsardzība pēc noklusējuma" tika 
kodificēti saskaņā ar Regulas (ES) 
2016/679 25. pantu. Patlaban sīkdatņu 
noklusējuma iestatījumi vairumā 
pārlūkprogrammu ir iestatīti kā "pieņemt 
visas sīkdatnes". Tādēļ tās programmatūras 
nodrošinātājiem, kas ļauj izgūt no interneta 
informāciju un to tur parādīt, būtu jānosaka 
pienākums veikt tādu programmatūras 
konfigurāciju, lai būtu iespējams liegt 
trešajām personām saglabāt informāciju 
galiekārtās; bieži vien šī iespēja ir iestatīta 
kā "noraidīt trešās personas sīkdatnes". 
Galalietotājiem vajadzētu būt piedāvātai 
virknei privātuma iestatījumu iespēju, 
sākot no augstāka līmeņa (piemēram, 
"nekad nepieņemt sīkdatnes") līdz vidējam
līmenim (piemēram, "noraidīt trešās 
personas sīkdatnes" vai "pieņemt tikai 
pirmās puses sīkdatnes") un, visbeidzot, 
zemākam līmenim (piemēram, "vienmēr 
pieņemt sīkdatnes"). Šādu privātuma 
iestatījumu attēlojumam vajadzētu būt 
viegli pamanāmam un saprotamam.

(23) Principi "integrēta datu aizsardzība" 
un "datu aizsardzība pēc noklusējuma" tika 
kodificēti saskaņā ar Regulas (ES) 
2016/679 25. pantu. Patlaban sīkdatņu 
noklusējuma iestatījumi vairumā 
pārlūkprogrammu ir iestatīti kā "pieņemt 
visas sīkdatnes", kas liedz galalietotājiem 
labprātīgi sniegt uz informāciju pamatotu 
piekrišanu, un apgrūtina tos ar 
nepārtrauktiem pieprasījumiem. Tādēļ tās 
programmatūras nodrošinātājiem, kas ļauj 
izgūt no interneta informāciju un to tur 
parādīt, būtu jāinformē galalietotāji par 
iespēju paust savu piekrišanu, izmantojot
atbilstīgus tehniskos iestatījumus. 
Minētajiem programmatūras 
nodrošinātājiem šajā nolūkā būtu 
jānosaka pienākums veikt tādu 
programmatūras konfigurāciju, lai 
galalietotājiem tajā būtu piedāvāta iespēja 
izvēlēties atļaut vai noraidīt tādu 
izsekotāju vai sīkdatņu izmantošanu, 
kuras nav nepieciešamas galalietotāja 
pieprasītā pakalpojuma sniegšanai pēc 
tam, kad viņam ir sniegta informācija par 
izsekotāju vai sīkdatņu funkciju, to 
izmantošanas un savāktās informācijas 
kopīgošanas veidu. Galalietotājiem 
vajadzētu būt piedāvātai virknei privātuma 
iestatījumu iespēju, sākot no augstāka 
līmeņa (piemēram, "nekad nepieņemt 
izsekotājus un sīkdatnes") līdz zemākajam
līmenim (piemēram, "vienmēr pieņemt 
izsekotājus un sīkdatnes"), kā arī 
starpposma iespējas, kas atkarīgas no tā 
informācijas veida, ko galalietotājs ir ar 
mieru kopīgot, personām, ar kurām 
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galalietotājs piekrīt to kopīgot, un
izsekotāja vai sīkdatnes izmantošanas 
nolūka. Tām vajadzētu arī piedāvāt 
viņiem iespēju pielāgot iestatījumus, 
pieņemot “baltajā sarakstā” iekļautu 
informācijas sabiedrības pakalpojumu 
izsekotājus vai sīkdatnes. Galalietotājiem 
vajadzētu būt piedāvātai arī iespējai 
atteikties no izsekošanas vairākās ierīcēs. 
Ja galalietotājs atļauj izmantot sīkdatnes 
mērķtiecīgas reklāmas nolūkā, 
galalietotājam arī jābūt iespējai labot par 
viņu savākto informāciju, lai novērstu 
iespējamo kaitējumu, ko var radīt 
neprecīza informācija. Privātuma 
iestatījumu attēlojumam vajadzētu būt
objektīvam, viegli pamanāmam un 
saprotamam.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23a) Lai uzlabotu galalietotāju 
uzticēšanos personām, kas nodarbojas ar 
galiekārtās glabātās informācijas 
apstrādi, un ierobežotu privātumu 
negatīvi ietekmējošas sekošanas apmērus, 
kā alternatīva sekošanai būtu jāsekmē 
iespēja galalietotājiem pašiem izveidot 
savu profilu, piemēram, ar pašu radītiem 
rīkiem.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Lai tīmekļa pārlūkprogrammās būtu 
iespējams saņemt galalietotāju piekrišanu, 
kā noteikts Regulā (ES) 2016/679, 
piemēram, par trešās personas pastāvīgo 

(24) Lai tīmekļa pārlūkprogrammās vai
citās lietojumprogrammās būtu iespējams 
saņemt galalietotāju piekrišanu, kā noteikts 
Regulā (ES) 2016/679, tajās būtu 
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sīkdatņu datu saglabāšanu, tajās būtu 
jāpieprasa galiekārtas galalietotājam veikt 
skaidru apstiprinošu darbību, kas 
apliecinātu galalietotāja brīvu, konkrētu, 
apzinātu un viennozīmīgu piekrišanu šādu
sīkdatņu saglabāšanai un piekļuvei 
galiekārtās vai no galiekārtām. Šādu 
darbību var uzskatīt par apstiprinošu, 
piemēram, ja galalietotājiem prasa apzināti 
izvēlēties "pieņemt trešās personas 
sīkdatnes", lai apstiprinātu savu 
piekrišanu, un ja viņiem tiek sniegta šādas 
izvēles izdarīšanai nepieciešamā 
informācija. Šajā nolūkā jāpieprasa, lai tās 
programmatūras instalēšanas brīdī, kas 
sniedz piekļuvi internetam, 
programmatūras nodrošinātāji informētu 
galalietotājus par iespēju no dažādiem 
variantiem izvēlēties privātuma 
iestatījumus un lūgtu tiem izdarīt izvēli. 
Sniegtā informācija nedrīkstētu atturēt 
galalietotājus no augstāka līmeņa 
privātuma iestatījumiem, un tajā būtu 
jāiekļauj attiecīgā informācija par riskiem, 
ko var radīt trešo personu sīkdatņu
saglabāšana datorā, ieskaitot datu 
apkopošanu par personas pārlūkošanas 
vēsturi ilgtermiņā, un par šādu datu 
izmantošanu mērķētas reklāmas sūtījumos. 
Tīmekļa pārlūkprogrammas tiek 
mudinātas sniegt galalietotājiem iespējas 
vienkāršā veidā mainīt privātuma 
iestatījumus jebkurā lietošanas brīdī un ļaut 
lietotājam izdarīt izņēmumus attiecībā uz 
dažām tīmekļa vietnēm vai iekļaut tās 
"baltajā sarakstā" vai precizēt, kurām 
tīmekļa vietnēm (trešās) personas
sīkdatnes vienmēr ir vai nekad nav atļautas.

jāpieprasa galiekārtas galalietotājam veikt 
skaidru apstiprinošu darbību, kas 
apliecinātu galalietotāja brīvu, konkrētu, 
apzinātu un viennozīmīgu piekrišanu 
pastāvīgo sīkdatņu vai citu izsekošanas 
mehānismu saglabāšanai un piekļuvei 
galiekārtās vai no galiekārtām. Šādu 
darbību var uzskatīt par apstiprinošu, 
piemēram, ja galalietotājiem prasa apzināti 
izvēlēties sīkdatnes vai izsekotājus, kuri 
apstrādā vairāk datu, nekā ir 
nepieciešams pakalpojuma darbībai, lai 
apstiprinātu savu piekrišanu pēc tam, kad 
viņiem ir piedāvātas dažādas iespējas un
viņiem ir sniegta šādas izvēles izdarīšanai 
nepieciešamā informācija. Šai informācijai 
jāietver iespējamā ietekme uz patērētāja 
ērtībām vai galalietotāja iespēju piekļūt 
visām tīmekļa vietnes funkcijām. 
Piekrišanu izsekošanai vairākās ierīcēs 
nebūtu jāuzskata par spēkā esošu, ja 
galalietotājs nav ticis informēts un nav 
varējis izsekošanu noraidīt. Šajā nolūkā 
jāpieprasa, lai tās programmatūras 
instalēšanas brīdī, kas sniedz piekļuvi 
internetam, programmatūras nodrošinātāji 
informētu galalietotājus par iespēju no 
dažādiem variantiem izvēlēties privātuma 
iestatījumus un lūgtu tiem izdarīt izvēli. 
Sniegtā informācija nedrīkstētu atturēt 
galalietotājus no augstāka līmeņa 
privātuma iestatījumiem, un tajā būtu 
jāiekļauj attiecīgā informācija par riskiem, 
ko var radīt pastāvīgo sīkdatņu vai citu 
izsekošanas mehānismu saglabāšana 
datorā, ieskaitot datu apkopošanu par 
personas pārlūkošanas vēsturi ilgtermiņā, 
un par šādu datu izmantošanu mērķētas 
reklāmas sūtījumos. Tīmekļa 
pārlūkprogrammām vai citām 
lietojumprogrammām būtu jāsniedz
galalietotājiem iespējas vienkāršā veidā 
mainīt privātuma iestatījumus jebkurā 
lietošanas brīdī un ļaut lietotājam izdarīt 
izņēmumus attiecībā uz dažām personām 
vai sīkdatnēm vai iekļaut tās "baltajā 
sarakstā", norādot, kuru personu 
sīkdatnes vai kuras sīkdatnes vienmēr ir 
vai nekad nav atļautas. Ja 



AD\1135572LV.docx 17/46 PE602.722v04-00

LV

uzņēmējdarbības modelis ir balstīts uz 
mērķētu reklamēšanu, piekrišanu 
nevajadzētu uzskatīt par labprātīgu, ja 
piekļuve pakalpojumam tiek nodrošināta 
ar nosacījumu, ka pakalpojuma lietotājs 
piekrīt datu apstrādei. Šādos gadījumos 
galalietotājam ir jānodrošina citas 
godīgas un pieņemamas izvēles iespējas, 
kas neietver viņa sakaru datu apstrādi, 
piemēram, abonements, piekļuve par 
maksu, vai ierobežota piekļuve 
pakalpojuma daļām. 

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Lai varētu nodrošināt piekļuvi 
elektronisko sakaru tīkliem, regulāri būtu 
jāemitē noteiktas datu paketes, lai 
izveidotu vai saglabātu savienojumu ar 
tīklu vai citu ierīci šajā tīklā. Turklāt 
ierīcēm jābūt izveidotai unikālai adresei, 
lai tās minētajā tīklā būtu identificējamas. 
Bezvadu un mobilo tālruņu standarti 
līdzīgā veidā paredz izstarot aktīvos 
signālus, kas satur unikālus identifikatorus, 
piemēram, MAC adresi, IMEI 
(starptautiskā mobilā aprīkojuma 
identitāte), IMSI utt. Atsevišķai bezvadu 
bāzes stacijai (t. i., raidītājs un uztvērējs), 
piemēram, bezvadu piekļuves punktam, ir 
konkrēts diapazons, kādā var uztvert šādu 
informāciju. Ir parādījušies pakalpojumu 
sniedzēji, kas piedāvā izsekošanas 
pakalpojumus, kuru pamatā tiek izmantota 
ar iekārtu saistītās dažādas funkcionalitātes 
informācijas skenēšana, tostarp iedzīvotāju 
skaitīšana, datu sniegšana par rindā esošo 
cilvēku skaitu, cilvēku skaita 
noskaidrošana konkrētā teritorijā utt. Šādu 
informāciju var izmantot tādos nolūkos, 
kas paredz lielāku iejaukšanos, piemēram, 
lai brīdī, kad galalietotājs ieiet veikalā, 
nosūtītu viņam komercziņojumu ar 

(25) Lai varētu nodrošināt piekļuvi 
elektronisko sakaru tīkliem, regulāri būtu 
jāemitē noteiktas datu paketes, lai 
izveidotu vai saglabātu savienojumu ar 
tīklu vai citu ierīci šajā tīklā. Turklāt 
ierīcēm jābūt izveidotai unikālai adresei, 
lai tās minētajā tīklā būtu identificējamas. 
Bezvadu un mobilo tālruņu standarti 
līdzīgā veidā paredz izstarot aktīvos 
signālus, kas satur unikālus identifikatorus, 
piemēram, MAC adresi, IMEI 
(starptautiskā mobilā aprīkojuma 
identitāte), IMSI utt. Atsevišķai bezvadu 
bāzes stacijai (t. i., raidītājs un uztvērējs), 
piemēram, bezvadu piekļuves punktam, ir 
konkrēts diapazons, kādā var uztvert šādu 
informāciju. Ir parādījušies pakalpojumu 
sniedzēji, kas piedāvā izsekošanas 
pakalpojumus, kuru pamatā tiek izmantota 
ar iekārtu saistītās dažādas funkcionalitātes 
informācijas skenēšana, tostarp iedzīvotāju 
skaitīšana, datu sniegšana par rindā esošo 
cilvēku skaitu, cilvēku skaita 
noskaidrošana konkrētā teritorijā utt. Šādu 
informāciju var izmantot tādos nolūkos, 
kas paredz lielāku iejaukšanos, piemēram, 
lai brīdī, kad galalietotājs ieiet veikalā, 
nosūtītu viņam komercziņojumu ar 
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personalizētiem piedāvājumiem. Lai arī 
dažas no šīm funkciju iespējām nerada 
augstu risku saistībā ar privātuma 
neaizskaramību, ir arī tādas, kas to rada, 
piemēram, tādas, kas saistītas ar indivīdu 
izsekošanu ilgākā laika posmā, tostarp 
saistībā ar atkārtotiem apmeklējumiem 
konkrēti noteiktās vietās. Pakalpojumu 
sniedzējiem, kuri izmanto šādu praksi, pie 
pārklājuma zonas robežlīnijas būtu 
jāsniedz nepārprotams paziņojums, 
informējot galalietotājus pirms ieiešanas 
noteiktajā zonā par to, ka konkrētā 
tehnoloģija darbojas attiecīgajā perimetrā, 
kā arī par izsekošanas mērķi, šajā saistībā 
atbildīgo personu un pasākumiem, ko 
galalietotājs var veikt, lai samazinātu vai 
apturētu datu vākšanu. Ja personas dati tiek 
vākti saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 13. 
pantu, būtu jāsniedz papildu informācija.

personalizētiem piedāvājumiem. Lai arī 
dažas no šīm funkciju iespējām nerada 
augstu risku saistībā ar privātuma 
neaizskaramību, ir arī tādas, kas to rada, 
piemēram, tādas, kas saistītas ar indivīdu 
izsekošanu ilgākā laika posmā, tostarp 
saistībā ar atkārtotiem apmeklējumiem 
konkrēti noteiktās vietās. Pakalpojumu 
sniedzējiem, kuri izmanto šādu praksi, 
būtu jālūdz attiecīgo galalietotāju 
piekrišana pēc tam, kad šos galalietotājus, 
uz galiekārtu nosūtot paziņojumu, pirms 
ieiešanas noteiktajā zonā informē par to, 
ka konkrētā tehnoloģija darbojas 
attiecīgajā perimetrā, kā arī par 
izsekošanas mērķi, šajā saistībā atbildīgo 
personu un pasākumiem, ko galalietotājs 
var veikt, lai samazinātu vai apturētu datu 
vākšanu. Ja personas dati tiek vākti
saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 13. 
pantu, būtu jāsniedz papildu informācija. 
Gadījumos, kuros galalietotāju piekrišanu 
nav iespējams iegūt, šāda prakse būtu 
jāierobežo tādos apmēros, kādi ir absolūti 
nepieciešami statistikas datu uzskaites 
nolūkos un jāierobežo atkarībā no laika 
un vietas. Šie dati jāpadara anonīmi vai 
jāizdzēš, tiklīdz tie minētajos nolūkos vairs 
nav vajadzīgi.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Ja elektronisko sakaru datu 
apstrāde, ko veic elektronisko sakaru 
pakalpojumu sniedzēji, ietilpst šīs regulas 
piemērošanas jomā, tad šajā regulā būtu 
jāparedz iespēja Savienībai vai 
dalībvalstīm īpašos apstākļos ar likumu 
ierobežot konkrētus pienākumus un 
tiesības, ja šāda ierobežošana demokrātiskā 
sabiedrībā ir nepieciešams un samērīgs 
pasākums, lai aizsargātu īpaši svarīgas 
sabiedrības intereses, tostarp valsts 

(26) Ja elektronisko sakaru datu 
apstrāde, ko veic elektronisko sakaru 
pakalpojumu sniedzēji, ietilpst šīs regulas 
piemērošanas jomā, tad šī regula neskar 
iespēju Savienībai vai dalībvalstīm īpašos
šajā regulā izklāstītos apstākļos ar likumu 
ierobežot konkrētus pienākumus un 
tiesības, ja šāda ierobežošana demokrātiskā 
sabiedrībā ir nepieciešams un samērīgs 
pasākums, lai aizsargātu īpaši svarīgas 
sabiedrības intereses, tostarp valsts 
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drošību, aizsardzību, sabiedrības drošību, 
lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus 
nodarījumus vai sauktu pie atbildības par 
tiem vai izpildītu kriminālsodus, tostarp lai 
pasargātu no draudiem sabiedriskajai 
drošībai un tos novērstu, kā arī garantētu 
citas svarīgas Savienības vai dalībvalsts 
vispārējo sabiedrības interešu mērķus, jo 
īpaši svarīgas Savienības vai dalībvalsts 
ekonomiskās vai finansiālās intereses, vai 
uzraudzības, pārbaudes vai regulatīvo 
funkciju, kas saistīta ar oficiālu pilnvaru 
īstenošanu šādu interešu aizsardzības 
nolūkā. Tādēļ saskaņā ar Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartu un Eiropas 
Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības 
konvenciju, kā to interpretē Eiropas 
Savienības Tiesa un Eiropas Cilvēktiesību 
tiesa, šai regulai nevajadzētu skart 
dalībvalstu spējas veikt elektronisko sakaru 
likumīgu pārtveršanu vai citus pasākumus, 
ja tie ir nepieciešami un samērīgi nolūkā 
aizsargāt iepriekš minētās sabiedrības 
intereses. Elektronisko sakaru pakalpojumu 
sniedzējiem būtu jānodrošina piemērotas 
procedūras, kuras palīdzētu izskatīt 
kompetento iestāžu likumīgos 
pieprasījumus, vajadzības gadījumā ņemot 
vērā arī saskaņā ar 3. panta 3. punktu 
ieceltā pārstāvja pienākumus.

drošību, aizsardzību, sabiedrības drošību, 
lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus 
nodarījumus vai sauktu pie atbildības par 
tiem vai izpildītu kriminālsodus, tostarp lai 
pasargātu no draudiem sabiedriskajai 
drošībai un tos novērstu. Tādēļ saskaņā ar 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartu un 
Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību 
aizsardzības konvenciju, kā to interpretē 
Eiropas Savienības Tiesa un Eiropas 
Cilvēktiesību tiesa, šai regulai nevajadzētu 
skart dalībvalstu spējas veikt elektronisko 
sakaru likumīgu pārtveršanu vai citus 
pasākumus, ja tos veic ar tiesas rīkojumu 
un tie ir nepieciešami un samērīgi nolūkā 
aizsargāt iepriekš minētās sabiedrības 
intereses. Elektronisko sakaru pakalpojumu 
sniedzējiem būtu jānodrošina piemērotas 
procedūras, kuras palīdzētu izskatīt 
kompetento iestāžu likumīgos 
pieprasījumus, vajadzības gadījumā ņemot 
vērā arī saskaņā ar 3. panta 3. punktu 
ieceltā pārstāvja pienākumus.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
26.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26a) Lai aizsargātu tīklu un 
pakalpojumu drošību un integritāti, būtu 
jāveicina un vajadzības gadījumā 
jāpadara par obligātu galšifrēšanas 
izmantošana saskaņā ar integrētas 
drošības un integrētas privātuma 
aizsardzības principiem. Dalībvalstīm 
nebūtu jāuzliek šifrēšanas 
nodrošinātājiem, elektronisko sakaru 
pakalpojumu sniedzējiem un visām citām 
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organizācijām (visos piegādes ķēdes 
posmos) nekādi pienākumi, kuru rezultātā 
mazinātos to tīklu un pakalpojumu 
drošība, piemēram, radīt vai veicināt 
apiešanas iespējas.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Publiski pieejami elektronisko 
sakaru pakalpojumu galalietotāju saraksti 
tiek plaši izplatīti. Publiski pieejams 
abonentu saraksts ir jebkurš abonentu 
saraksts vai pakalpojums, kas ietver 
informāciju par galalietotājiem, piemēram, 
tālruņa numurus (arī mobilo tālruņu 
numurus), e-pasta adreses 
kontaktinformāciju, turklāt tie ietver uzziņu 
dienestu pakalpojumus. Fiziskas personas 
tiesības uz privātumu un personas datu 
aizsardzību paredz, ka galalietotājiem, kas 
ir fiziskas personas, lūdz dot piekrišanu 
pirms viņu personas datu iekļaušanas 
abonentu sarakstā. Tiesību subjektu 
likumīgo interešu labad galalietotājiem, 
kuri ir tiesību subjekti, jābūt tiesībām 
iebilst pret tādu datu iekļaušanu abonentu 
sarakstā, kas saistīti ar šiem 
galalietotājiem.

(30) Publiski pieejami elektronisko 
sakaru pakalpojumu galalietotāju saraksti 
tiek plaši izplatīti. Publiski pieejams 
abonentu saraksts ir jebkurš abonentu 
saraksts vai pakalpojums, kas ietver 
informāciju par galalietotājiem, piemēram, 
tālruņa numurus (arī mobilo tālruņu 
numurus), e-pasta adreses 
kontaktinformāciju, turklāt tie ietver uzziņu 
dienestu pakalpojumus. Fiziskas personas, 
kuras veic uzņēmējdarbību, tiesības uz 
privātumu un personas datu aizsardzību 
paredz, ka galalietotājiem, kas ir fiziskas 
personas, lūdz dot piekrišanu pirms viņu 
personas datu iekļaušanas abonentu 
sarakstā. Tiesību subjektu un fizisku 
personu, kas veic uzņēmējdarbību, 
likumīgo interešu labad galalietotājiem, 
kuri ir tiesību subjekti vai fiziskas 
personas, kas veic uzņēmējdarbību, jābūt 
tiesībām iebilst pret tādu datu iekļaušanu 
abonentu sarakstā, kas saistīti ar šiem 
galalietotājiem. Gadījumos, kad 
informācija sākotnēji netiek vākta 
publiski pieejama saraksta veidošanai, 
attiecīgā galalietotāja piekrišana ir jālūdz 
pirmajai personai, kura vāc datus. 
Piekrišana elektronisko sakaru 
pakalpojumu sniedzējiem būtu jāsaņem 
brīdī, kad tiek noslēgts līgums par šādu 
pakalpojumu.

Grozījums Nr. 20
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Regulas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Ja galalietotāji, kas ir fiziskas 
personas, dod piekrišanu savu datu 
iekļaušanai šādos abonentu sarakstos, tiem, 
pamatojoties uz sniegto piekrišanu, 
vajadzētu būt iespējai noteikt, kuras 
personas datu kategorijas tiek iekļautas 
abonentu sarakstā (piemēram, vārds un 
uzvārds, e-pasta adrese, dzīvesvietas 
adrese, lietotāja vārds un uzvārds, tālruņa 
numurs). Turklāt publiski pieejamu 
abonentu sarakstu pakalpojumu 
sniedzējiem pirms galalietotāju datu 
iekļaušanas attiecīgajā sarakstā būtu 
jāinformē galalietotāji par abonentu 
saraksta izmantošanas nolūku un tajā 
izmantojamajām meklēšanas funkcijām. 
Galalietotājiem vajadzētu būt iespējai dot 
piekrišanu attiecībā uz personas datu 
kategorijām, kuras izmantojamas viņu 
kontaktinformācijas meklēšanā. Abonentu 
sarakstā iekļautajām personas datu 
kategorijām un tām personas datu 
kategorijām, kuras izmantojamas 
galalietotāju kontaktinformācijas 
meklēšanā, nav noteikti jābūt vienādām.

(31) Ja galalietotāji, kas ir fiziskas 
personas, dod piekrišanu savu datu 
iekļaušanai šādos abonentu sarakstos, tiem, 
pamatojoties uz sniegto piekrišanu, 
vajadzētu būt iespējai noteikt, kuras 
personas datu kategorijas tiek iekļautas 
abonentu sarakstā (piemēram, vārds un 
uzvārds, e-pasta adrese, dzīvesvietas 
adrese, lietotāja vārds un uzvārds, tālruņa 
numurs). Turklāt, galalietotājiem sniedzot 
piekrišanu, viņi pirms iekļaušanas 
abonentu sarakstā būtu jāinformē par 
abonentu saraksta izmantošanas nolūku un 
tajā izmantojamajām meklēšanas 
funkcijām. Galalietotājiem vajadzētu būt 
iespējai dot piekrišanu attiecībā uz 
personas datu kategorijām, kuras 
izmantojamas viņu kontaktinformācijas 
meklēšanā. Abonentu sarakstā iekļautajām 
personas datu kategorijām un tām personas 
datu kategorijām, kuras izmantojamas 
galalietotāju kontaktinformācijas 
meklēšanā, nav noteikti jābūt vienādām. 
Publiski pieejamo abonentu sarakstu 
pakalpojumu sniedzēji sniedz informāciju 
par meklēšanas iespējām, kā arī par to, 
vai publiski pieejamos abonentu sarakstos 
ir pieejamas jaunas abonentu sarakstu 
iespējas un funkcijas.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Pakalpojumu sniedzējiem, kuri 
piedāvā elektronisko sakaru pakalpojumus, 
būtu jāinformē galalietotāji par 
pasākumiem, ko tie var veikt savu sakaru 
drošības aizsardzībai, piemēram, 
izmantojot īpaša veida programmatūru 

(37) Pakalpojumu sniedzējiem, kuri 
piedāvā elektronisko sakaru pakalpojumus, 
ir jāpilda Regulas (ES) 2016/679 
32. pantā un [Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvas par Eiropas 
Elektronisko sakaru kodeksa izveidi ] 
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vai šifrēšanas tehnoloģijas. Prasība 
informēt galalietotājus par sevišķiem 
drošības riskiem neatbrīvo pakalpojumu 
sniedzēju no pienākuma par saviem 
līdzekļiem pieņemt atbilstīgus un 
steidzamus pasākumus, lai novērstu 
jaunus, neparedzētus drošības riskus un 
atjaunotu normālu pakalpojuma drošības 
līmeni. Informācija par drošības riskiem 
būtu jāsniedz abonentam bez maksas. 
Drošības jautājums ir izvērtēts saskaņā ar 
Regulas (ES) 2016/679 32. pantu.

40. pantā noteiktie drošības pienākumi.
Elektronisko sakaru pakalpojumu 
sniedzējiem jo īpaši jānodrošina 
pietiekama aizsardzība pret neatļautu 
piekļuvi elektronisko sakaru datiem vai 
izmaiņu veikšanu šajos datos un 
jānodrošina, lai sakaru konfidencialitāti 
un integritāti garantētu modernākās 
tehniskās iespējas, piemēram, 
kriptogrāfiskas metodes, tostarp 
elektronisko sakaru datu pilnīga 
šifrēšana.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41) Lai sasniegtu šīs regulas mērķus, 
proti, aizsargātu fizisku personu 
pamattiesības un pamatbrīvības, jo īpaši 
tiesības uz personas datu aizsardzību, un 
nodrošinātu personas datu brīvu apriti 
Savienībā, Komisijai, papildinot šo regulu, 
būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt aktus 
saskaņā ar Līguma 290. pantu. Jo īpaši, 
deleģētie akti būtu jāpieņem attiecībā uz 
sniedzamo informāciju, arī to, ko sniedz 
ar standartizētām ikonām, kuras palīdz 
viegli pamanāmā un saprotamā veidā 
sniegt pārskatu par galiekārtas emitētās 
informācijas vākšanu, tās mērķi, atbildīgo 
personu un visiem pasākumiem, ko 
galalietotājs var veikt, lai minimalizētu 
šādu informācijas vākšanu. Deleģētie akti 
būtu arī jāpieņem, lai precizētu kodu, ar 
kuru tiek identificēti tiešās tirgvedības 
izsaukumi, tostarp tie, kas veikti 
automatizētās izsaukšanas un saziņas 
sistēmās. Sevišķi svarīgi ir Komisijai 
pienācīgi apspriesties saskaņā ar 
principiem, kas noteikti 2016. gada 13. 
aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku 
likumdošanas procesu8. Jo īpaši, lai 
deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu 
vienlīdzīgu dalību, Eiropas Parlaments un 

(41) Lai nodrošinātu vienādus 
nosacījumus šīs regulas īstenošanai, 
Komisijai būtu jāsaņem īstenošanas 
pilnvaras, ja tas paredzēts šajā regulā. 
Minētās pilnvaras būtu jāīsteno saskaņā ar 
Regulu (ES) Nr. 182/2011.
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Padome visus dokumentus saņem 
vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem un 
minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska 
piekļuve Komisijas ekspertu grupu 
sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu 
sagatavošana. Turklāt, lai nodrošinātu 
vienādus nosacījumus šīs regulas 
īstenošanai, Komisijai būtu jāsaņem 
īstenošanas pilnvaras, ja tas paredzēts šajā 
regulā. Minētās pilnvaras būtu jāīsteno 
saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 182/2011.

___________

8 Iestāžu 2016. gada 13. aprīļa Nolīgums 
starp Eiropas Parlamentu, Eiropas 
Savienības Padomi un Eiropas Komisiju 
par labāku likumdošanas procesu (OV L 
123, 12.5.2016., 1.–14. lpp.).

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šī regula nodrošina elektronisko 
sakaru datu un elektronisko sakaru 
pakalpojumu brīvu apriti Savienībā, ko 
neierobežo un neaizliedz tādu iemeslu dēļ, 
kuri saistīti ar fizisku un juridisku personu 
privātās dzīves un sakaru neaizskaramību 
un fizisku personu aizsardzību saistībā ar 
personas datu apstrādi.

2. Šī regula nodrošina digitālā vienotā 
tirgus pareizu un ilgtspējīgu darbību un 
elektronisko sakaru datu un elektronisko 
sakaru pakalpojumu brīvu apriti Savienībā, 
ko neierobežo un neaizliedz tādu iemeslu 
dēļ, kuri saistīti ar fizisku un juridisku 
personu privātās dzīves un sakaru 
neaizskaramību un fizisku personu 
aizsardzību saistībā ar personas datu 
apstrādi.

Pamatojums

Digitālā vienotā tirgus reglamentēšana vajadzīga, lai ieviestu aizsardzības pasākumus.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šīs regulas noteikumi, 1. un 2. 
punkta vajadzībām izklāstot īpašus 
noteikumus, konkretizē un papildina 
Regulu (ES) 2016/679.

3. Šīs regulas noteikumi nemazina 
fizisko personu aizsardzību, kas paredzēta 
Regulā (ES) 2016/679, bet konkretizē un 
papildina Regulu (ES) 2016/679, 1. un 
2. punkta vajadzībām izklāstot īpašus 
noteikumus.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šo regulu piemēro elektronisko 
sakaru datu apstrādei, ko veic saistībā ar
elektronisko sakaru pakalpojumu 
sniegšanu un izmantošanu, kā arī 
informācijai, kas ir saistīta ar galalietotāju 
galiekārtām.

1. Šo regulu piemēro elektronisko 
sakaru datu apstrādei, ko veic, nodrošinot 
un izmantojot elektronisko sakaru 
pakalpojumus un tīkla pakalpojumus, kā 
arī informācijai, kas ir saistīta ar 
galalietotāju galiekārtām.

Pamatojums

Vienlīdzīgu konkurences apstākļu nodrošināšanas nolūkā skaidri jāpiemin jēdzieni 
„elektroniskie sakaru pakalpojumi” un „tīkla pakalpojumi”.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja elektronisko sakaru pakalpojumu 
sniedzējs neveic uzņēmējdarbību 
Savienībā, tas rakstiski ieceļ sev pārstāvi 
Savienībā.

2. Ja elektronisko sakaru pakalpojumu 
sniedzējs neveic uzņēmējdarbību 
Savienībā, tas pirms darbības sākšanas 
Savienībā rakstiski ieceļ sev pārstāvi 
Savienībā.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts



AD\1135572LV.docx 25/46 PE602.722v04-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Piemērojot 1. punkta b) 
apakšpunktu, definīcijā "starppersonu 
sakaru pakalpojums" ietilpst 
pakalpojumi, kuros interaktīva 
starppersonu saziņa ir tikai ar citu 
pakalpojumu saistīta sīka palīgfunkcija.

svītrots

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) "tiešās tirgvedības paziņojumi" ir 
katra rakstiska vai mutiska reklāma, ko 
nosūta vienam vai vairākiem identificētiem 
vai identificējamiem elektronisko sakaru 
pakalpojumu galalietotājiem, ieskaitot 
automatizētas izsaukšanas un saziņas 
sistēmas izmantošanu ar cilvēka dalību vai 
bez tās, elektronisko pastu, SMS, utt.;

f) "tiešās tirgvedības paziņojumi" ir 
katra rakstiska, audio, video, mutiska vai 
kāda cita formāta reklāma, ko nosūta, 
pārraida, piedāvā vai parāda vienam vai 
vairākiem identificētiem vai 
identificējamiem elektronisko sakaru 
pakalpojumu galalietotājiem, ieskaitot 
automatizētas izsaukšanas un saziņas 
sistēmas izmantošanu ar cilvēka dalību vai 
bez tās, elektronisko pastu, SMS, utt.;

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) "tiešās tirgvedības balss izsaukumi" 
ir tiešie izsaukumi, kuru veikšanai nav 
jāizmanto automatizētas izsaukšanas un 
saziņas sistēmas;

g) "tiešās tirgvedības balss izsaukumi" 
ir tiešie izsaukumi, kuru veikšanai nav 
jāizmanto automatizētas izsaukšanas un 
saziņas sistēmas; tas neattiecas uz 
izsaukumiem un īsziņām, kas saistīti ar 
sistēmu pazudušu bērnu meklēšanai 
("AMBER Alert" );

Pamatojums

AMBER brīdināšanas sistēma — Eiropas Bērnu glābšanas brīdinājumu un policijas tīkls 
pazudušu bērnu meklēšanai —, kas atbalstīta Eiropas Parlamenta rakstiskajā deklarācijā 
Nr. 7/2016.
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Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
2. nodaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

FIZISKU UN JURIDISKU PERSONU 
ELEKTRONISKO SAKARU UN VIŅU 
GALIEKĀRTĀS GLABĀTĀS 
INFORMĀCIJAS AIZSARDZĪBA

FIZISKU UN JURIDISKU PERSONU 
ELEKTRONISKO SAKARU UN VIŅU 
GALIEKĀRTĀS GLABĀTĀS, 
APSTRĀDĀTĀS UN AR TĀM 
SAISTĪTĀS INFORMĀCIJAS 
AIZSARDZĪBA

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Elektronisko sakaru dati ir konfidenciāli. 
Jebkāda iejaukšanās elektronisko sakaru 
datos, piemēram, elektronisko sakaru datu 
noklausīšanās, ierakstīšana, saglabāšana, 
uzraudzība, skenēšana vai citāda 
pārtveršana, pārraudzība vai apstrāde, ko 
veic personas, kuras nav galalietotāji, ir 
aizliegta, izņemot gadījumus, kad to atļauj 
šī regula.

Elektronisko sakaru dati ir konfidenciāli. 
Jebkāda iejaukšanās elektronisko sakaru 
datos, piemēram, elektronisko sakaru datu 
noklausīšanās, ierakstīšana, saglabāšana, 
uzraudzība, skenēšana vai citāda 
pārtveršana vai pārraudzība, ko veic 
personas, kuras nav galalietotāji, ir 
aizliegta, izņemot gadījumus, kad to atļauj 
šī regula.

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
6. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. pants 6. pants

Atļautā elektronisko sakaru datu apstrāde Atļautā elektronisko sakaru datu apstrāde

1. Elektronisko sakaru tīklu un
pakalpojumu sniedzēji drīkst apstrādāt 
elektronisko sakaru datus, ja:

1. Elektronisko sakaru tīklu un 
pakalpojumu sniedzēji drīkst apstrādāt 
elektronisko sakaru datus, ja:

a) tas ir jādara, lai nodrošinātu saziņas a) tas ir jādara, lai nodrošinātu saziņas 
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pārraidīšanu tik ilgi, cik nepieciešams šim 
nolūkam, vai

pārraidīšanu tik ilgi, cik nepieciešams šim 
nolūkam, vai

b) tas ir jādara, lai saglabātu vai 
atjaunotu elektronisko sakaru tīklu un 
pakalpojumu drošību vai konstatētu 
tehniskos bojājumus un/vai kļūdas 
elektronisko sakaru pārraidīšanā tik ilgi, 
cik tas nepieciešams šim nolūkam.

b) tas ir absolūti nepieciešams, lai 
garantētu tīkla vai pakalpojumu drošību 
vai pieejamību vai saglabātu, atjaunotu vai 
garantētu elektronisko sakaru pieejamību, 
drošību, integritāti vai autentiskumu, vai 
konstatētu tehniskos bojājumus un/vai 
kļūdas elektronisko sakaru pārraidīšanā tik 
ilgi, cik tas nepieciešams šim nolūkam;

2. Elektronisko sakaru un 
pakalpojumu sniedzēji drīkst apstrādāt 
elektronisko sakaru metadatus, ja:

2. Elektronisko sakaru pakalpojumu 
sniedzēji un tīkla nodrošinātāji drīkst 
apstrādāt elektronisko sakaru metadatus, ja:

a) tas ir jādara, lai tik ilgi, cik 
nepieciešams šim nolūkam, nodrošinātu 
pakalpojumu kvalitātes obligāto līmeni 
saskaņā ar [Direktīvu par Eiropas 
Elektronisko sakaru kodeksa izveidi] vai 
Regulu (ES) 2015/212028, vai

a) tas ir jādara, lai tik ilgi, cik 
nepieciešams šim nolūkam, nodrošinātu 
pakalpojumu kvalitātes obligāto līmeni 
saskaņā ar [Direktīvu par Eiropas 
Elektronisko sakaru kodeksa izveidi] vai 
Regulu (ES) 2015/212028, vai

aa) tas ir nepieciešams, lai atrastu 
personu pēc zvana neatliekamās 
palīdzības dienestiem, tostarp “Amber 
Alert” brīdinājuma, pat tad, ja 
galalietotājs ir liedzis vai nav devis 
piekrišanu savu metadatu apstrādei, ar 
nosacījumu, ka atrašanās vietas datus 
izmanto tikai minētajā nolūkā un izdzēš, 
tiklīdz tie vairs nav nepieciešami saziņas 
pārraidīšanai, vai

b) tas ir jādara saistībā ar rēķinu 
sagatavošanu, starpsavienojumu maksas 
aprēķināšanu, elektronisko pakalpojumu 
krāpnieciskas vai ļaunprātīgas 
izmantošanas atklāšanu vai apturēšanu vai 
elektronisko sakaru pakalpojumu 
abonēšanu, vai

b) tas ir jādara saistībā ar rēķinu 
sagatavošanu, starpsavienojumu 
maksājumiem, elektronisko pakalpojumu 
krāpnieciskas vai ļaunprātīgas 
izmantošanas atklāšanu vai apturēšanu vai 
elektronisko sakaru pakalpojumu 
abonēšanu, vai

c) attiecīgais galalietotājs ir devis 
piekrišanu viņa sakaru metadatu apstrādei 
vienam vai vairākiem konkrētiem 
nolūkiem, tostarp attiecībā uz konkrētu 
pakalpojumu sniegšanu šādiem 
galalietotājiem, ar nosacījumu, ka attiecīgo 
nolūku vai nolūkus nevar sasniegt, 
apstrādājot anonimizētu informāciju.

c) attiecīgais galalietotājs ir devis 
piekrišanu viņa sakaru metadatu apstrādei 
vienam vai vairākiem konkrētiem 
nolūkiem, tostarp attiecībā uz konkrētu 
pakalpojumu sniegšanu šādiem 
galalietotājiem, ar nosacījumu, ka attiecīgo 
nolūku vai nolūkus nevar sasniegt, 
apstrādājot anonimizētus datus, vai

ca) šo datu apstrāde citā konkrēti 
minētā nolūkā ir saderīga ar mērķi, 
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kuram personas dati sākotnēji tika vākti, 
piemērojot īpašas drošības garantijas, jo 
īpaši pseidonimizāciju, kā noteikts 
Regulas (ES) 2016/679 6. panta 
4. punktā;

3. Elektronisko sakaru un 
pakalpojumu sniedzēji drīkst apstrādāt 
elektronisko sakaru saturu tikai tad, ja:

3. Elektronisko sakaru pakalpojumu 
sniedzēji un tīkla nodrošinātāji drīkst 
apstrādāt elektronisko sakaru saturu tikai 
tad, ja:

a) tas tiek darīts vienīgi tāpēc, lai 
galalietotājam sniegtu konkrētu 
pakalpojumu, ja attiecīgais galalietotājs vai 
galalietotāji ir devuši piekrišanu viņu 
elektronisko sakaru satura apstrādei un 
minētā pakalpojuma sniegšana nav 
iespējama bez šāda satura apstrādes, vai

a) tas tiek darīts vienīgi tāpēc, lai 
galalietotājam sniegtu konkrētu 
pakalpojumu, ja attiecīgais galalietotājs vai 
galalietotāji ir devuši piekrišanu viņu 
elektronisko sakaru satura apstrādei tik ilgi, 
cik nepieciešams šim nolūkam, un 
konkrētā pakalpojuma sniegšana nav 
iespējama bez pakalpojumu sniedzēja 
veiktas šāda satura apstrādes,

aa) tas tiek darīts vienīgi tāpēc, lai 
sniegtu konkrētu pakalpojumu, kuru 
nepārprotami pieprasījis galalietotājs, 
veicot tikai personisku vai sadzīves 
rakstura darbību, ja attiecīgais 
galalietotājs ir devis piekrišanu savu 
elektronisko sakaru satura apstrādei un 
minētā pakalpojuma sniegšana nav 
iespējama bez šāda satura apstrādes, kā 
arī šāda apstrāde ietekmē tikai 
galalietotāju, kurš pieprasījis 
pakalpojumu, bet neietekmē citu lietotāju 
pamattiesības, vai

b) ja visi attiecīgie galalietotāji ir 
devuši piekrišanu viņu elektronisko sakaru 
satura apstrādei vienam vai vairākiem 
konkrētiem nolūkiem, kurus nevar 
sasniegt, apstrādājot anonimizētu 
informāciju, un pakalpojumu sniedzējs ir 
apspriedies ar uzraudzības iestādi. 
Attiecībā uz apspriešanos ar uzraudzības 
iestādi piemēro Regulas (ES) 2016/679 36. 
panta 2. un 3. punktu.

b) ja visi attiecīgie galalietotāji ir 
devuši piekrišanu viņu elektronisko sakaru 
satura apstrādei vienam vai vairākiem 
konkrētiem nolūkiem, kurus nevar 
sasniegt, apstrādājot anonimizētu 
informāciju, un pakalpojumu sniedzējs ir 
apspriedies ar uzraudzības iestādi. 
Attiecībā uz apspriešanos ar uzraudzības 
iestādi piemēro Regulas (ES) 2016/679 36. 
panta 2. un 3. punktu.

__________________ __________________

28 Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. 
gada 25. novembra Regula (ES) 
2015/2120, ar ko nosaka pasākumus sakarā 
ar piekļuvi atvērtam internetam un groza 

28 Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. 
gada 25. novembra Regula (ES) 
2015/2120, ar ko nosaka pasākumus sakarā 
ar piekļuvi atvērtam internetam un groza 
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Direktīvu 2002/22/EK par universālo 
pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā 
uz elektronisko sakaru tīkliem un 
pakalpojumiem un Regulu (ES) Nr. 
531/2012 par viesabonēšanu publiskajos 
mobilo sakaru tīklos Savienībā (OV L 310, 
26.11.2015., 1.–18. lpp.).

Direktīvu 2002/22/EK par universālo 
pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā 
uz elektronisko sakaru tīkliem un 
pakalpojumiem un Regulu (ES) Nr. 
531/2012 par viesabonēšanu publiskajos 
mobilo sakaru tīklos Savienībā (OV L 310, 
26.11.2015., 1.–18. lpp.).

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. pants 7. pants

Elektronisko sakaru datu glabāšana un 
dzēšana

Elektronisko sakaru datu glabāšana un 
dzēšana

1. Neskarot 6. panta 1. punkta b) 
apakšpunktu un 6. panta 3. punkta a) un b) 
apakšpunktu, kad elektronisko sakaru 
saturu ir saņēmis paredzētais saņēmējs vai 
saņēmēji, elektronisko sakaru pakalpojumu 
sniedzējs dzēš elektronisko sakaru saturu 
vai padara minētos datus anonīmus. Šādus 
datus var ierakstīt vai saglabāt galalietotāji 
vai trešā persona, kurai galalietotāji ir 
uzticējuši tos ierakstīt, saglabāt vai citādi 
apstrādāt saskaņā ar Regulu (ES) 
2016/679.

1. Neskarot 6. panta 1. punkta b) 
apakšpunktu un 6. panta 3. punkta a), aa)
un b) apakšpunktu, kad elektronisko sakaru 
saturu ir saņēmis paredzētais saņēmējs vai 
saņēmēji, elektronisko sakaru pakalpojumu 
sniedzējs dzēš elektronisko sakaru saturu 
vai padara minētos datus anonīmus. Šādus 
datus var ierakstīt vai saglabāt galalietotāji 
vai trešā persona, kurai galalietotāji ir 
uzticējuši tos ierakstīt, saglabāt vai citādi 
apstrādāt saskaņā ar Regulu (ES) 
2016/679.

2. Neskarot 6. panta 1. punkta b) 
apakšpunktu un 6. panta 2. punkta a) un c) 
apakšpunktu, elektronisko sakaru 
pakalpojumu sniedzējs dzēš elektronisko 
sakaru metadatus vai padara minētos datus 
anonīmus tad, kad tie vairs nav vajadzīgi 
paziņojuma pārraidīšanai.

2. Neskarot 6. panta 1. punkta b) 
apakšpunktu un 6. panta 2. punkta a), c) un 
ca) apakšpunktu, elektronisko sakaru 
pakalpojumu sniedzējs dzēš elektronisko 
sakaru metadatus vai padara minētos datus 
anonīmus tad, kad tie vairs nav vajadzīgi 
paziņojuma pārraidīšanai.

3. Ja elektronisko sakaru metadati tiek 
apstrādāti rēķinu sagatavošanas nolūkā 
saskaņā ar 6. panta 2. punkta b)
apakšpunktu, attiecīgos metadatus var 
glabāt līdz tā termiņa beigām, kura laikā 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem rēķinu var 
likumīgi apstrīdēt vai saņemt maksājumu.

3. Ja elektronisko sakaru metadati tiek 
apstrādāti rēķinu sagatavošanas nolūkā 
saskaņā ar 6. panta 2. punkta 
b) apakšpunktu, tikai metadatus, kuri ir 
stingri nepieciešami šim nolūkam, var 
glabāt līdz tā termiņa beigām, kura laikā 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem rēķinu var 
likumīgi apstrīdēt vai saņemt maksājumu.
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Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
8. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. pants 8. pants

Galalietotāja galiekārtā glabātās un ar to 
saistītās informācijas aizsardzība

Galalietotāja galiekārtā glabātās, 
apstrādātās un ar to saistītās informācijas 
aizsardzība

1. Galiekārtas apstrādes un 
saglabāšanas spēju izmantošana un 
informācijas vākšana no galalietotāju 
galiekārtām, tostarp par to programmatūru 
un aparatūru, ja to neveic attiecīgais 
galalietotājs, ir aizliegta, izņemot 
gadījumus, ja:

1. Galiekārtas apstrādes un 
saglabāšanas spēju izmantošana un 
informācijas vākšana no galalietotāju 
galiekārtām, tostarp par to programmatūru 
un aparatūru, ja to neveic attiecīgais 
galalietotājs, ir aizliegta, izņemot 
gadījumus, ja:

a) tas ir jādara tikai un vienīgi tādēļ, 
lai veiktu elektroniskās saziņas 
pārraidīšanu elektronisko sakaru tīklā, vai

a) tas ir jādara tikai un vienīgi tādēļ, 
lai veiktu elektroniskās saziņas 
pārraidīšanu elektronisko sakaru tīklā, vai

b) galalietotājs ir devis piekrišanu, vai b) galalietotājs ir devis piekrišanu, vai

b) galalietotājs ir devis piekrišanu, vai b) galalietotājs ir devis piekrišanu, vai

c) tas ir jādara, lai sniegtu galalietotāja 
pieprasītu informācijas sabiedrības 
pakalpojumu, vai

(c) tas ir jādara, lai sniegtu galalietotāja 
pieprasītu informācijas sabiedrības 
pakalpojumu uz laiku, kas ir nepieciešams 
minētā pakalpojuma sniegšanai, vai

d) tas ir jādara, lai veiktu tīmekļa 
mērķauditorijas mērījumus, ar 
nosacījumu, ka tos veic informācijas 
sabiedrības pakalpojumu sniedzējs, kam 
to lūdzis galalietotājs.

(d) tas ir jādara, lai iegūtu informāciju 
par tāda informācijas sabiedrības 
pakalpojuma tehnisko kvalitāti vai 
efektivitāti, kas ir ticis sniegts, vai par 
galiekārtas funkcionalitāti, un kas nekādi 
neietekmē vai maz ietekmē attiecīgā 
galalietotāja privātumu,

(da) tas ir jādara, lai nodrošinātu 
galalietotāja galiekārtas drošību, 
konfidencialitāti, integritāti, pieejamību 
un autentiskumu, jo īpaši ar 
atjauninājumiem, vai lai noteiktu 
tehniskas kļūmes vai kļūdas, uz laiku, kas 
nepieciešams šim nolūkam, ar 
nosacījumu, ka:

i) tas nekādā ziņā nemaina 
aparatūras vai programmatūras darbības 
spēju vai lietotāja izvēlētos privātuma 
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iestatījumus,

ii) lietotājs ir katru reizi iepriekš 
informēts par šāda atjauninājuma 
instalēšanu, kā arī

iii) lietotājam ir iespēja jebkuru 
atjauninājumu automātisko instalēšanu 
atlikt vai atspējot;

Tādas informācijas vākšana, ko galiekārta 
emitē, lai būtu iespējama tās savienošana ar 
citu ierīci vai tīklu iekārtu, ir aizliegta, 
izņemot gadījumus, ja:

Tādas informācijas vākšana, ko galiekārta 
emitē, lai būtu iespējama tās savienošana ar 
citu ierīci vai tīklu iekārtu, ir aizliegta, 
izņemot gadījumus, ja:

a) tas tiek darīts tikai un vienīgi
savienojuma izveidošanas nolūkā un tikai 
uz tam nepieciešamo laiku, vai

a) tas tiek darīts tikai un vienīgi 
savienojuma izveidošanas nolūkā un tikai 
uz tam nepieciešamo laiku, vai

b) parādās skaidrs un nepārprotams 
paziņojums vismaz par šādas vākšanas 
kārtību, tās mērķi, atbildīgo personu un 
citiem aspektiem, par kuriem jāinformē 
saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 13.
pantu gadījumos, kad tiek vākti personas 
dati, kā arī jebkuru pasākumu, ko 
galalietotājs var veikt, lai apturētu vai
minimalizētu šādu informācijas vākšanu.

b) galalietotājs ir devis savu 
piekrišanu pēc tam, kad viņa galiekārtā 
viņam ticis parādīts nepārprotams 
paziņojums par šādas informācijas 
vākšanas mērķi, tostarp tās kārtību, par to
atbildīgo personu un citiem aspektiem, par 
kuriem jāinformē saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. 2016/679 13. pantu gadījumos, kad tiek 
vākti personas dati, kā arī jebkuru 
pasākumu, ko galiekārtas galalietotājs var 
veikt, lai apturētu vai minimalizētu šādu 
informācijas vākšanu, vai

ba) tā ir absolūti nepieciešama 
statistikas datu uzskaites nolūkos, 
ierobežota attiecībā uz laiku un vietu tādā 
apmērā, kāds absolūti nepieciešams šiem 
nolūkiem, un datus, tiklīdz tie šiem 
nolūkiem vairs nav nepieciešami, padara 
anonīmus vai izdzēš tādā veidā, ka tos 
vairs nevar saistīt ar galiekārtu vai 
izmantot galalietotāju identificēšanai pēc 
viņu galiekārtas, un to turpmāka apstrāde 
tiek veikta tikai statistikas nolūkos, lai 
iegūtu apkopotu informāciju.

Šādas informācijas vākšana ir atkarīga no 
tā, vai ir veikti piemēroti tehniski un 
organizatoriski pasākumi, kuru mērķis ir 
nodrošināt riskiem atbilstošas pakāpes 
drošību, kā noteikts Regulas (ES)
2016/679 32. pantā.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

3. Informāciju, kas jāsniedz saskaņā 
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ar 2. punkta b) apakšpunktu, var sniegt 
apvienojumā ar standartizētām ikonām, 
lai viegli uztveramā, saprotamā un skaidri 
salasāmā veidā sniegtu jēgpilnu pārskatu 
par savākto.

4. Komisija tiek pilnvarota saskaņā 
ar 27. pantu pieņemt deleģētos aktus, 
kuros nosaka ar standartizēto ikonu 
sniedzamo informāciju un procedūras 
standartizētu ikonu nodrošināšanai.

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
9. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. pants 9. pants

Piekrišana Piekrišana

1. Attiecībā uz piekrišanu piemēro 
definīciju un nosacījumus, kas paredzēti 
Regulas (ES) 2016/679 4. panta 11. punktā 
un 7. pantā.

1. Attiecībā uz apzinātu piekrišanu 
piemēro definīciju un nosacījumus, kas 
paredzēti Regulas (ES) 2016/679 4. panta 
11. punktā un 7. pantā.

2. Neskarot 1. punktu – ja vien tas ir 
tehniski iespējami un rentabli, 8. panta 1. 
punkta b) apakšpunkta vajadzībām 
piekrišanu var dot, izmantojot atbilstīgus 
tehniskos iestatījumus pārlūkprogrammā, 
kas ļauj piekļūt internetam.

2. Neskarot 1. punktu – ja vien tas ir 
tehniski iespējami un rentabli, 8. panta 1. 
punkta b) apakšpunkta vajadzībām 
piekrišanu var dot, izmantojot atbilstīgus 
tehniskos iestatījumus pārlūkprogrammā, 
kas ļauj piekļūt internetam.

Ja lietotājs izsaka piekrišanu ar šādiem 
tehniskajiem iestatījumiem, tie ir jāievēro 
ikvienai citai personai un ikvienai citai 
personai var likt tās ievērot. Ja nolūkā 
piekļūt pakalpojumam ir nepieciešams 
apstrādāt informāciju, kas nav absolūti 
nepieciešama pakalpojuma sniegšanai, un 
galalietotājs ir atteicies dot piekrišanu 
šādai apstrādei, galalietotājam piedāvā 
citas godīgas un pieņemamas iespējas 
piekļūt pakalpojumam.

3. Galalietotājiem, kuri snieguši 
piekrišanu elektronisko sakaru datu 
apstrādei, kā noteikts 6. panta 2. punkta c) 

3. Galalietotājiem, kuri snieguši 
piekrišanu elektronisko sakaru datu 
apstrādei, kā noteikts 6. panta 2. punkta c) 
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apakšpunktā un 6. panta 3. punkta a) un b)
apakšpunktā, ir iespēja jebkurā laikā 
piekrišanu atsaukt, kā noteikts Regulas 
(ES) 2016/679 7. panta 3. punktā, un 
viņiem periodiski, ik pēc 6 mēnešiem, 
kamēr vien apstrāde turpinās, tiek 
atgādināts par šo iespēju.

apakšpunktā un 6. panta 3. punkta a), aa)
un b) apakšpunktā, ir iespēja jebkurā laikā 
piekrišanu atsaukt, kā noteikts Regulas 
(ES) 2016/679 7. panta 3. punktā. Atsaukt 
piekrišanu ir tikpat viegli kā to dot.

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
10. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. pants 10. pants

Sniedzamā informācija un iespējas 
attiecībā uz privātuma iestatījumiem

Sniedzamā informācija un iespējas 
attiecībā uz privātuma iestatījumiem

1. Tirgū laistā programmatūra, kas 
nodrošina elektroniskos sakarus, tostarp 
informācijas izguvi un parādīšanu 
internetā, piedāvā izvēlēties iespēju, kas 
liedz trešām personām saglabāt 
informāciju galalietotāja galiekārtā vai 
apstrādāt šādā galiekārtā jau saglabāto
informāciju.

1. Tirgū laistā programmatūra, kas 
nodrošina elektroniskos sakarus, tostarp 
informācijas izguvi un parādīšanu 
internetā, piedāvā atbilstošus tehniskos 
iestatījumus, kas ir minēti 9. panta 
2. punktā. Šādi iestatījumi pēc 
noklusējuma piedāvā izvēlēties iespēju, 
kas liedz citām personām izmantot 
galalietotāja galiekārtas apstrādes un 
saglabāšanas spējas vai savākt no šīs 
galiekārtas informāciju, kura nav 
nepieciešama galalietotāja pieprasītā 
konkrētā pakalpojuma sniegšanai.

Pirmajā daļā minētā programmatūra 
piedāvā iespēju atteikties no izsekošanas 
vairākās ierīcēs.

2. Uzreiz pēc instalēšanas 
programmatūra informē galalietotāju par 
privātuma iestatījumu iespējām un pirms 
instalēšanas turpināšanas pieprasa, lai 
galalietotājs piekristu iestatījumiem.

2. Programmatūra informē 
galalietotāju par privātuma iestatījumu 
iespējām instalēšanas laikā un pēc jebkura 
tāda programmatūras atjauninājuma, kas 
ietekmē informācijas glabāšanu 
galalietotāja galiekārtā vai šajā galiekārtā 
jau saglabātās informācijas apstrādi.

Privātuma iestatījumu iespējas parāda tā, 
lai galalietotājs varētu pieņemt pilnībā 
apzinātu lēmumu.

Lietojot galiekārtu vai programmatūru, 
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privātuma iestatījumu iespējas ir viegli 
pieejamas un maināmas.

Eiropas Datu aizsardzības kolēģija līdz 
2018. gada 25. novembrim pieņem 
vadlīnijas par piekrišanas nosacījumu 
izpildi ar atbilstošiem tehniskiem 
iestatījumiem.

3. Ja 2018. gada 25. maijā 
programmatūra jau ir uzstādīta, 1. un 2. 
punktā minētās prasības ir jāievēro tad, kad 
tiek veikts pirmais programmatūras 
atjauninājums, taču ne vēlāk par 2018.
gada 25. augustu.

3. Ja 2018. gada 25. maijā 
programmatūra jau ir uzstādīta, 1. un 2. 
punktā minētās prasības ir jāievēro tad, kad 
tiek veikts pirmais programmatūras 
atjauninājums, taču ne vēlāk par 
2019. gada 25. novembri.

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
11. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11. pants 11. pants

Ierobežojumi Ierobežojumi 

1. Savienības vai dalībvalsts tiesību 
akti ar leģislatīvu pasākumu var ierobežot 
5.–8. pantā paredzēto pienākumu un tiesību 
tvērumu, ja vien ar šādu ierobežojumu tiek 
ievērota pamattiesību un pamatbrīvību 
būtība un ja tas ir nepieciešams, piemērots 
un samērīgs demokrātiskas sabiedrības 
pasākums, kura mērķis ir garantēt vienu vai 
vairākas sabiedrības vispārējās intereses, 
kas minētas Regulas (ES) 2016/679 23. 
panta 1. punkta a)–e) apakšpunktā, vai 
uzraudzības, pārbaudes vai regulatīvo 
funkciju, kas saistīta ar oficiālu pilnvaru 
īstenošanu šādu interešu aizsardzības 
nolūkā.

1. Savienības vai dalībvalsts tiesību 
akti ar leģislatīvu pasākumu var ierobežot 
5.–8. pantā paredzēto pienākumu un tiesību 
tvērumu, ja vien ar šādu ierobežojumu tiek 
ievērota pamattiesību un pamatbrīvību 
būtība un ja tas ir nepieciešams, piemērots 
un samērīgs demokrātiskas sabiedrības 
pasākums, kura mērķis ir garantēt vienu vai 
vairākas šādas sabiedrības intereses:

a) nacionālo drošību;

b) aizsardzību;

c) noziedzīgu nodarījumu novēršana, 
izmeklēšana vai atklāšana vai saukšana 
pie atbildības par tiem, vai kriminālsodu 
izpildi, tostarp pasargāšanu no 
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sabiedriskās drošības apdraudējumiem un 
to novēršanu.

Jo īpaši jebkurš leģislatīvs pasākums, kas 
ierobežo 5. pantā paredzēto pienākumu 
un tiesību tvērumu, vajadzības gadījumā 
ietver īpašus noteikumus saskaņā ar 
Regulas (ES) 2016/679 23. panta 
2. punktu, un to īsteno, pamatojoties uz 
tiesas rīkojumu.

Saskaņā ar 17. pantu neviens 1. punktā 
minētais leģislatīvais pasākums nedrīkst 
atļaut vājināt izmantot kriptogrāfiskās 
metodes vai galiekārtas vai sakaru tīklu 
vai pakalpojumu drošību un integritāti.

2. Elektronisko sakaru pakalpojumu 
sniedzēji, pamatojoties uz leģislatīvu 
pasākumu, kas pieņemts atbilstīgi 1. 
punktam, izstrādā iekšējās procedūras, 
kas izmantojamas, lai atbildētu uz
pieprasījumiem piekļūt galalietotāju 
elektronisko sakaru datiem. Elektronisko 
sakaru pakalpojumu sniedzēji pēc 
kompetentās uzraudzības iestādes 
pieprasījuma sniedz tai informāciju par 
minētajām procedūrām, saņemto 
pieprasījumu skaitu, attiecīgo juridisko 
pamatojumu un pakalpojumu sniedzēju
atbildēm.

2. Elektronisko sakaru pakalpojumu 
sniedzēji pēc pieprasījuma sniedz 
kompetentajai uzraudzības iestādei un 
sabiedrībai informāciju par tādiem
pieprasījumiem piekļūt galalietotāju 
elektronisko sakaru datiem, kuri balstās uz 
leģislatīvu pasākumu, kas pieņemts 
atbilstīgi 1. punktam, jo īpaši par saņemto 
pieprasījumu skaitu, apstiprināto 
pieprasīto skaitu un attiecīgo juridisko 
pamatojumu.

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neatkarīgi no tā, vai izsaucošais 
galalietotājs ir liedzis uzrādīt izsaucošo 
numuru gadījumos, kad tas ir bijis 
neatliekamās palīdzības dienestu 
izsaukums, publiski pieejamu 
numuratkarīgu starppersonu sakaru 
pakalpojumu sniedzēji, lai nodrošinātu 
atbildi šādos sakaros, vērtē atsevišķi katru 
numuru organizācijām, kuru darbība ir 
saistīta ar neatliekamās palīdzības dienesta, 

1. Neatkarīgi no tā, vai izsaucošais 
galalietotājs ir liedzis uzrādīt izsaucošo 
numuru gadījumos, kad tas ir bijis 
neatliekamās palīdzības dienestu 
izsaukums, publiski pieejamu 
numuratkarīgu starppersonu sakaru 
pakalpojumu sniedzēji, lai nodrošinātu 
atbildi šādos sakaros, vērtē atsevišķi katru 
numuru organizācijām, kuru darbība ir 
saistīta ar neatliekamās palīdzības dienesta, 
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tostarp ārkārtas izsaukumu centrāļu, 
sakariem, un attiecīgā gadījumā neievēro 
atteikšanos uzrādīt izsaucošo numuru un 
galalietotāja atteikšanos sniegt piekrišanu 
metadatu apstrādei vai tās neesamību.

tostarp ārkārtas izsaukumu centrāļu, 
sakariem, un attiecīgā gadījumā neievēro 
atteikšanos uzrādīt izsaucošo numuru.

Pamatojums

Svītrots un pārcelts uz 6. panta 2.a punktu (jauns).

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
13. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Šī regula neskar prasības 
transportlīdzekļa eZvana sistēmas 
izveidošanai uz pakalpojuma “112” bāzes 
(Regula 2015/758), un ļauj eZvana 
sistēmai risināt ārkārtas situācijas un 
darboties pēc iespējas efektīvāk.

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) bloķēt ienākošos izsaukumus no 
konkrētiem numuriem vai anonīmiem 
avotiem;

a) bloķēt ienākošos izsaukumus no 
konkrētiem numuriem vai numuriem, 
kuriem ir īpašs kods vai prefikss, ar ko 
identificē to, ka attiecīgais zvans ir 
16. panta 3. punkta b) apakšpunktā 
minētais mārketinga zvans, vai no 
anonīmiem avotiem;

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
15. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15. pants 15. pants

Publiski pieejami abonentu saraksti Publiski pieejami abonentu saraksti 

1. Publiski pieejamu abonentu 
sarakstu pakalpojumu sniedzēji saņem 
piekrišanu no galalietotājiem, kas ir 
fiziskas personas, un tikai pēc tam to 
personas datus iekļauj abonentu sarakstā, 
un attiecīgi no minētajiem galalietotājiem 
saņem piekrišanu par katras personas datu 
kategorijas iekļaušanu, ciktāl šādi dati ir 
būtiski šāda abonentu saraksta izveidē
atbilstīgi tam, kā noteicis saraksta 
pakalpojumu sniedzējs. Galalietotājiem, 
kuri ir fiziskas personas, sarakstu 
pakalpojumu sniedzēji nodrošina iespējas 
pārbaudīt, labot vai dzēst šādus datus.

1. Elektronisko sakaru pakalpojumu 
sniedzēji saņem piekrišanu no 
galalietotājiem, kas ir fiziskas personas, ar 
viņu personas datiem apmainīties ar 
publiski pieejamu abonentu sarakstu
pakalpojumu sniedzējiem, un attiecīgi 
minētos galalietotājus informē par katras 
personas datu kategorijas iekļaušanu, ciktāl 
šādi dati ir nepieciešami šāda abonentu 
saraksta izveidē. Galalietotājiem, kuri ir 
fiziskas personas, sarakstu pakalpojumu 
sniedzēji nodrošina iespējas pārbaudīt, 
labot vai dzēst šādus datus.

2. Galalietotājus, kas ir fiziskas 
personas, kuru personas dati ir iekļauti 
publiski pieejamā abonentu sarakstā, 
attiecīgā saraksta pakalpojumu sniedzēji 
informē par izmantojamajām meklēšanas 
funkcijām un saņem galalietotāju 
piekrišanu pirms šādu meklēšanas funkciju 
aktivizēšanas saistībā ar viņu datiem.

2. Galalietotājus, kas ir fiziskas 
personas, kuru personas dati ir iekļauti 
publiski pieejamā abonentu sarakstā, 
attiecīgā saraksta pakalpojumu sniedzēji 
informē par izmantojamajām meklēšanas 
funkcijām un saņem galalietotāju 
piekrišanu pirms šādu meklēšanas funkciju 
aktivizēšanas saistībā ar viņu datiem.

3. Galalietotājiem, kuri ir juridiskas 
personas, publiski pieejamu abonentu 
sarakstu pakalpojumu sniedzēji nodrošina 
iespēju iebilst pret tādu datu iekļaušanu 
abonentu sarakstā, kas saistīti ar šiem 
galalietotājiem. Šādiem galalietotājiem, 
kuri ir juridiskas personas, sarakstu 
pakalpojumu sniedzēji nodrošina iespējas 
pārbaudīt, labot vai dzēst šādus datus.

3. Galalietotājiem, kuri ir juridiskas 
personas vai fiziskas personas, kas veic 
uzņēmējdarbību, elektronisko sakaru 
pakalpojumu vai publiski pieejamu 
abonentu sarakstu pakalpojumu sniedzēji 
nodrošina iespēju iebilst pret tādu datu 
iekļaušanu abonentu sarakstā, kas saistīti ar 
šiem galalietotājiem. Šādiem 
galalietotājiem, kuri ir juridiskas personas
vai fiziskas personas, kas veic 
uzņēmējdarbību, sarakstu pakalpojumu 
sniedzēji nodrošina iespējas pārbaudīt, 
labot vai dzēst šādus datus.

4. Iespēja galalietotājiem izvēlēties 
netikt iekļautiem publiski pieejamā 
abonentu sarakstā vai pārbaudīt, labot vai 
dzēst jebkurus datus, kas saistīti ar šiem 
galalietotājiem, ir izmantojama bez 
maksas.

4. Iespēju galalietotājiem izvēlēties 
netikt iekļautiem publiski pieejamā 
abonentu sarakstā vai pārbaudīt, labot vai 
dzēst jebkurus datus, kas saistīti ar šiem 
galalietotājiem, bez maksas un viegli 
pieejamā veidā nodrošina elektronisko 
sakaru pakalpojumu sniedzējs, vai arī to 
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tieši nodrošina publiski pieejamā 
abonentu sarakstu pakalpojumu 
sniedzējs. 

4.a Ja tādu galalietotāju, kas ir 
fiziskas personas, personas dati ir iekļauti 
publiski pieejamā abonentu sarakstā 
pirms šīs regulas stāšanās spēkā un ja 
piekrišanas saņemšana radītu nesamērīgu 
slogu abonentu sarakstam vai sākotnējam 
pakalpojumu sniedzējam, šādu 
galalietotāju personas dati paliek iekļauti 
publiski pieejamā abonentu sarakstā, 
tostarp tā versijās ar meklēšanas 
funkcijām, ja vien galalietotāji nav skaidri 
iebilduši pret viņu datu iekļaušanu 
abonentu sarakstā vai pret pieejamām 
meklēšanas funkcijām saistībā ar viņu 
datiem.

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
16. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16. pants 16. pants

Nepasūtīti paziņojumi Nepasūtīti paziņojumi 

1. Fiziskas vai juridiskas personas 
drīkst izmantot elektronisko sakaru 
pakalpojumus, lai nosūtītu tiešās 
tirgvedības paziņojumus galalietotājiem, 
kas ir fiziskas personas, kuras tam 
sniegušas piekrišanu.

1. Fiziskas vai juridiskas personas 
drīkst izmantot elektronisko sakaru 
pakalpojumus, lai nosūtītu tiešās 
tirgvedības paziņojumus galalietotājiem, 
kas ir fiziskas personas un tam ir sniegušas 
piekrišanu.

2. Ja saskaņā ar Regulu (ES) 2016/679 
saistībā ar produkta vai pakalpojuma 
pārdošanu fiziska vai juridiska persona no 
sava klienta iegūst elektronisko 
kontaktinformāciju elektroniskā pasta 
nosūtīšanai, tad minētā fiziskā vai juridiskā 
persona var izmantot šo elektronisko 
kontaktinformāciju savu līdzīgu produktu 
vai pakalpojumu tiešajā tirgvedībā tikai 
tad, ja klientiem skaidri un nepārprotami ir 
dota iespēja bez maksas un vienkāršā veidā 
izteikt iebildumus pret šādu izmantošanu. 

2. Ja saskaņā ar Regulu (ES) 2016/679 
saistībā ar produkta vai pakalpojuma 
pārdošanu fiziska vai juridiska persona no 
sava klienta iegūst elektronisko 
kontaktinformāciju elektroniskā pasta 
nosūtīšanai, tad minētā fiziskā vai juridiskā 
persona var izmantot šo elektronisko 
kontaktinformāciju savu produktu vai 
pakalpojumu tiešajā tirgvedībā tikai tad, ja 
klientiem skaidri un nepārprotami ir dota 
iespēja bez maksas un vienkāršā veidā 
izteikt iebildumus pret šādu izmantošanu. 



AD\1135572LV.docx 39/46 PE602.722v04-00

LV

Tiesības izteikt iebildumus tiek dotas 
ikreiz, kad tiek vākta informācija un 
nosūtīts paziņojums.

Klients tiek informēts par tiesībām izteikt 
iebildumus un viņam tiek sniegta iespēja 
vienkārši izmantot šīs tiesības, kad tiek 
vākta informācija un nosūtīts paziņojums.

3. Neskarot 1. un 2. punktu, fiziskas 
vai juridiskas personas, kas izmanto 
elektronisko sakaru pakalpojumus tiešās 
tirgvedības izsaukumiem:

3. Neskarot 1. un 2. punktu, fiziskas 
vai juridiskas personas, kas izmanto 
elektronisko sakaru pakalpojumus tiešās 
tirgvedības izsaukumiem:

a) uzrāda tā tiešā numura 
identifikatoru, kuru izmantojot, var 
sazināties ar attiecīgo personu, vai

a) uzrāda tā tiešā numura 
identifikatoru, kuru izmantojot, var 
sazināties ar attiecīgo personu, or

b) uzrāda īpašu kodu vai prefiksu, kas 
norāda uz to, ka tas ir tirgvedības 
izsaukums.

b) uzrāda īpašu kodu vai prefiksu, kas 
norāda uz to, ka tas ir tirgvedības 
izsaukums.

4. Neskarot 1. punktu, dalībvalstis 
tiesību aktos var paredzēt, ka tiešās 
tirgvedības balss izsaukumi, kas adresēti 
galalietotājiem, kuri ir fiziskas personas, ir 
atļauti tikai attiecībā uz tiem 
galalietotājiem, kas ir fiziskas personas, 
kuras nav izteikušas iebildumus pret šo 
paziņojumu saņemšanu.

4. Neskarot 1. punktu, dalībvalstis 
tiesību aktos var paredzēt, ka tiešās 
tirgvedības balss izsaukumi, kas adresēti 
galalietotājiem, kuri ir fiziskas personas, ir 
atļauti tikai attiecībā uz tiem 
galalietotājiem, kas ir fiziskas personas, 
kuras nav izteikušas iebildumus pret šo 
paziņojumu saņemšanu. Dalībvalstis 
paredz, ka lietotāji ir tiesīgi iebilst pret 
nepasūtītu paziņojumu saņemšanu, 
izmantojot attiecīgās valsts bloķēto 
adresātu sarakstu, tādējādi nodrošinot arī 
to, ka lietotājam lēmums par atteikšanos 
ir jādara zināms tikai vienreiz.

5. Saskaņā ar Savienības tiesību 
aktiem un spēkā esošajiem valsts tiesību 
aktiem dalībvalstis nodrošina, lai 
pietiekami tiktu aizsargātas galalietotāju, 
kas ir juridiskas personas, likumīgās 
intereses attiecībā uz nepasūtītiem 
paziņojumiem, kuri nosūtīti ar 1. punktā 
paredzētajiem līdzekļiem.

5. Saskaņā ar Savienības tiesību 
aktiem un spēkā esošajiem valsts tiesību 
aktiem dalībvalstis nodrošina, lai 
pietiekami tiktu aizsargātas galalietotāju, 
kas ir juridiskas personas, likumīgās 
intereses attiecībā uz nepasūtītiem 
paziņojumiem, kuri nosūtīti ar 1. punktā 
paredzētajiem līdzekļiem.

6. Jebkura fiziska vai juridiska 
persona, kas izmanto elektronisko sakaru 
pakalpojumus tiešās tirgvedības 
paziņojumu pārraidīšanai, informē 
galalietotājus par paziņojumu tirgvedības 
raksturu un tās juridiskās vai fiziskās 
personas identitāti, kuras vārdā šie 
paziņojumi tiek pārraidīti, kā arī sniedz 
informāciju, kas saņēmējiem ir vajadzīga, 
lai izmantotu savas tiesības vienkāršā 

6. Jebkura fiziska vai juridiska 
persona, kas izmanto elektronisko sakaru 
pakalpojumus tiešās tirgvedības 
paziņojumu pārraidīšanai, informē 
galalietotājus par paziņojumu tirgvedības 
raksturu un tās juridiskās vai fiziskās 
personas identitāti, kuras vārdā šie 
paziņojumi tiek pārraidīti, kā arī sniedz 
informāciju, kas saņēmējiem ir vajadzīga, 
lai izmantotu savas tiesības bez maksas, kā 
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veidā atsaukt savu piekrišanu attiecībā uz 
turpmāku tirgvedības paziņojumu 
saņemšanu.

paredzēts Regulas (ES) Nr. 2016/679 
12. panta 5. punktā, atsaukt savu 
piekrišanu vai iebilst attiecībā uz turpmāku 
tirgvedības paziņojumu saņemšanu. Ir 
aizliegta jebkāda sūtītāja identitātes 
slēpšanas, neīstas kontaktinformācijas vai 
neīstas atpakaļadreses vai numuru 
izmantošana tiešās tirgvedības nolūkā.

7. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
26. panta 2. punktu pieņemt īstenošanas 
pasākumus, kuros tā precizē kodu vai 
prefiksu, kas norāda uz to, ka tas ir 
tirgvedības izsaukums atbilstīgi 3. punkta 
b) apakšpunktam.

7. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
26. panta 2. punktu pieņemt īstenošanas 
pasākumus, kuros tā precizē kodu vai 
prefiksu, kas norāda uz to, ka tas ir 
tirgvedības izsaukums atbilstīgi 3. punkta 
b) apakšpunktam.

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
17. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17. pants 17. pants

Informācija par konstatētajiem drošības 
riskiem

Pienākumi drošības jomā

Pastāvot īpašam riskam, kas var 
apdraudēt tīklu un elektronisko sakaru 
pakalpojumu drošību, elektronisko sakaru 
pakalpojumu sniedzējs informē attiecīgos 
galalietotājus par šādu risku, un, ja šāds 
risks neietilpst pakalpojuma sniedzēja 
pieņemamo pasākumu tvērumā, informē 
galalietotājus par jebkuriem tiesiskās 
aizsardzības līdzekļiem, iekļaujot norādi 
par iespējamām saistītajām izmaksām.

Elektronisko sakaru pakalpojumu 
sniedzēji pilda Regulā (ES) 2016/679 un 
[Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvā par Eiropas Elektronisko sakaru 
kodeksa izveidi ] noteiktos drošības 
pienākumus. Elektronisko sakaru 
pakalpojumu sniedzēji nodrošina 
pietiekamu aizsardzību pret neatļautu 
piekļuvi elektronisko sakaru datiem vai 
izmaiņu veikšanu šajos datos un 
nodrošina, lai sakaru konfidencialitāti un 
integritāti garantētu modernākās 
tehniskās iespējas, tostarp tādas 
kriptogrāfiskas metodes kā pilnīga 
šifrēšana.

Lai galalietotājiem sniegtu informāciju 
par drošības standartiem, veicina 
pašsertifikācijas vai marķēšanas sistēmas, 
kuras norāda programmatūras un 
galiekārtu drošības un kvalitātes 
parametrus.
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Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) izstrādāt uzraudzības iestādēm 
paredzētas pamatnostādnes par 9. panta 
1. punkta piemērošanu un juridisko 
personu piekrišanas apliecināšanas 
īpatnībām;

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
21. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Galalietotājam vai galalietotāju 
grupai ir tiesības pilnvarot bezpeļņas 
struktūru, organizāciju vai apvienību, 
kura ir pienācīgi izveidota saskaņā ar 
dalībvalsts tiesību aktiem, kuras statūtos 
noteiktie mērķi atbilst sabiedrības 
interesēm un kura darbojas galalietotāja 
personas datu un privātuma aizsardzības 
jomā, lai viņa vārdā iesniegtu sūdzību, 
viņa vārdā īstenotu šā panta 1. un 
2. punktā minētās tiesības un viņa vārdā 
īstenotu 22. pantā minētās tiesības saņemt 
kompensāciju, ja tas paredzēts dalībvalsts 
tiesību aktos.

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
21. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Struktūrai, organizācijai vai 
apvienībai neatkarīgi no galalietotāja 
pilnvarojuma ir tiesības dalībvalstī, kurā 
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tā reģistrēta, iesniegt sūdzību uzraudzības 
iestādei, kas ir kompetentā iestāde 
atbilstīgi šā panta 1. punktam, un 
izmantot šā panta 2. punktā minētās 
tiesības, ja tā uzskata, ka ir pārkāptas šajā 
regulā noteiktās galalietotāju tiesības.

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
VI nodaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

DELEĢĒTIE AKTI UN ĪSTENOŠANAS 
AKTI

ĪSTENOŠANAS AKTI

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
25. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

25. pants svītrots

Deleģēšanas īstenošana

1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 
izklāstītos nosacījumus.

2. Pilnvaras pieņemt 8. panta 4. 
punktā minētos deleģētos aktus Komisijai 
piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs regulas 
spēkā stāšanās dienas].

3. Eiropas Parlaments vai Padome 
jebkurā laikā var atsaukt 8. panta 4. 
punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar 
lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā 
norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums 
stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā 
publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas 
tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos 
deleģētos aktus.

4. Pirms deleģētā akta pieņemšanas 
Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus 
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katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar 
principiem, kas noteikti 2016. gada 13. 
aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku 
likumdošanas procesu.

5. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu 
aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

6. Saskaņā ar 8. panta 4. punktu 
pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai 
tad, ja divos mēnešos no dienas, kad 
minētais akts paziņots Eiropas 
Parlamentam un Padomei, ne Eiropas 
Parlaments, ne Padome nav izteikuši 
iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma 
beigām gan Eiropas Parlaments, gan 
Padome ir informējuši Komisiju par savu 
nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo 
laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
27. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

27. pants 27. pants

Atcelšana Atcelšana

1. Direktīvu 2002/58/EK atceļ no 
2018. gada 25. maija.

1. Direktīvu 2002/58/EK atceļ no 
2018. gada 25. novembra.

2. Atsauces uz atcelto direktīvu 
uzskata par atsaucēm uz šo regulu.

2. Atsauces uz atcelto direktīvu 
uzskata par atsaucēm uz šo regulu.

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
28. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

28. pants 28. pants

Uzraudzības un izvērtēšanas klauzula Uzraudzības un izvērtēšanas klauzula

Ne vēlāk kā 2018. gada 1. janvārī Ne vēlāk kā 2018. gada 1. jūnijā Komisija 
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Komisija sagatavo sīki izstrādātu 
programmu, lai uzraudzītu šīs regulas 
efektivitāti.

sagatavo sīki izstrādātu programmu, lai 
uzraudzītu šīs regulas efektivitāti.

Ne vēlāk kā trīs gadus pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā un pēc tam reizi trijos gados 
Komisija veic šīs regulas izvērtēšanu un 
ziņo par galvenajiem konstatējumiem 
Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai. 
Izvērtējumā vajadzības gadījumā, ņemot 
vērā juridisko, tehnisko un ekonomisko 
attīstību, informē par priekšlikumu izdarīt 
grozījumus šajā regulā vai to atcelt.

Ne vēlāk kā trīs gadus pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā un pēc tam reizi trijos gados 
Komisija veic šīs regulas izvērtēšanu un 
ziņo par galvenajiem konstatējumiem 
Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai. 
Izvērtējumā vajadzības gadījumā, ņemot 
vērā juridisko, tehnisko un ekonomisko 
attīstību, informē par priekšlikumu izdarīt 
grozījumus šajā regulā vai to atcelt. 

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
29. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

29. pants 29. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana Stāšanās spēkā un piemērošana

1. Šī regula stājas spēkā divdesmitajā 
dienā pēc tās publicēšanas Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

1. Šī regula stājas spēkā divdesmitajā 
dienā pēc tās publicēšanas Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2. To piemēro no 2018. gada 25. 
maija.

2. To piemēro no 2018. gada 25. 
novembra.
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