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ĪSS PAMATOJUMS

Direktīva vispārīgā kontekstā

Komisijas priekšlikums, ar ko izdara grozījumus 2002. gada tiesību aktu kopumā elektronisko 
komunikāciju jomā attiecībā uz patērētāju tiesību aizsardzību, ir viens no trijiem tiesību aktu 
reformas priekšlikumiem, lai izdarītu grozījumus tiesiskajā regulējumā, kurš stājās spēkā 
2002. gadā. Liels reformu apjoms skar universālā pakalpojuma un lietotāju tiesību direktīvu, 
mazāk izmaiņu ir direktīvā par privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē, 
un viens neliels grozījums attiecas uz regulu par sadarbību patērētāju tiesību aizsardzības 
jomā. 

Divos ar šo saistītajos papildu reformu priekšlikumos ir iekļautas izmaiņas trijās citās 
direktīvās attiecībā uz elektronisko komunikāciju (Atļaujas izsniegšanas direktīva, Piekļuves 
direktīva un Pamatdirektīva) un priekšlikumā izveidot Eiropas Elektronisko sakaru tirgus 
iestādi („EEST iestāde”). Referents tāpēc ir cieši sadarbojies ar citiem šo reformu 
priekšlikumu referentiem, lai nodrošinātu konsekventu regulējuma pieeju. 

Iekļaujošā informācijas sabiedrībā, kas dod iespēju vienmērīgi izstrādāt un plaši izvērst jaunus 
novatoriskus pakalpojumus un lietotnes, viens no pamatelementiem ir patērētāju un lietotāju 
tiesību augsta līmeņa aizsardzība, tostarp nodrošinot tiesības uz privātās dzīves un datu 
aizsardzību elektroniskajos sakaros.

Ar šo tiesību aktu reformas priekšlikumu pielāgo tiesisko regulējumu, nostiprinot atsevišķas 
patērētāju un lietotāju tiesības (jo īpaši nolūkā uzlabot pieejamību un veicināt iekļaujošas 
informācijas sabiedrības izveidi) un nodrošinot to, ka elektroniskie sakari ir uzticami un droši 
un piedāvā personu privātās dzīves un personas datu augsta līmeņa aizsardzību.

Ierosinātajam priekšlikumam ir divi mērķi. 

1) Pastiprināt un uzlabot patērētāju aizsardzību un lietotāju tiesības elektronisko 
komunikāciju nozarē, cita starpā sniedzot patērētājiem vairāk informācijas par cenām un 
pakalpojumu sniegšanas nosacījumiem un atvieglojot elektronisko sakaru, tostarp 
neatliekamās palīdzības dienestu, izmantošanu un pieejamību lietotājiem invalīdiem. Saistībā 
ar šiem aspektiem referents strādāja ciešā sadarbībā ar Iekšējā tirgus un patērētāju 
aizsardzības komiteju, kura saskaņā ar Reglamenta 47. pantu ir par jautājuma izskatīšanu 
atbildīgā komiteja. Sakarā ar to referents nav izdarījis grozījumus.

2) Uzlabot personu privātās dzīves un personas datu aizsardzību elektronisko 
komunikāciju nozarē, jo īpaši izmantojot jaunu paziņošanas prasību par drošības 
pārkāpumiem un pilnveidotus izpildes mehānismus. Šie īpašie jautājumi kā kompetentai un 
atbildīgai komitejai saskaņā ar Reglamenta 47. pantu uzticēti Pilsoņu brīvību, tieslietu un 
iekšlietu komitejai. Vienojoties ar par jautājuma izskatīšanu atbildīgās komitejas — Iekšējā 
tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas referentu, referents savā darbā galveno uzmanību 
pievērsis jautājumiem, kas ir vienīgi Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas 
kompetencē. Referents vēlas uzsvērt ārkārtīgi pozitīvo veidu, kādā notikusi Iekšējā tirgus un 
patērētāju aizsardzības komitejas un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas 
sadarbība.
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Referenta īstenotā pieeja

Referents ir ierosinājis virkni grozījumu attiecībā uz priekšlikumu jomām nolūkā vienkāršot, 
precizēt un pastiprināt noteikumus.

Lai gan laika ierobežojumu dēļ nevar ņemt vērā atzinumu, ko saistībā ar 29. pantu iesniedza 
darba grupa, referents ņēmis vērā Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja sniegto atzinumu par 
šiem jautājumiem un iekļāvis šīs kompetentās iestādes ierosinājumus.

Jo īpaši:

- iekļāvis jaunākās izstrādnes dalībvalstu tiesību aktos par datu aizsardzību un tiesu 
nolēmumus par datu aizsardzību;

- iekļāvis Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinumā izteiktos ierosinājumus, it 
sevišķi attiecībā uz

- privāto elektronisko sakaru tīklu iekļaušanu;

- iespēju sniegšanu juridiskām personām veikt tiesisku darbību saistībā ar direktīvas par 
privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē noteikumu pārkāpumiem;

- pievienojis precizējumu, kādos gadījumos datu plūsma jāuzskata par personu datiem 
saskaņā ar Direktīvas 95/46/EK 2. pantu;

- precizējis Komisijas priekšlikumu attiecībā uz paziņošanu par drošības pārkāpumiem, 
lai veicinātu juridisko skaidrību šajā problemātiskajā jautājumā; 

- norādījis, ka Eiropas Savienības ENISA ir atbilstīgā iestāde, kam jānodarbojas ar 
jautājumiem par tīkla drošību; 

- paskaidrojis, ka spiegprogrammatūras, datorvīrusi un citas kaitīgas programmatūras 
var izplatīties arī no ārējiem atmiņas nesējiem, piemēram, lasāmatmiņas kompaktdiskiem 
(CD-ROM), USB atmiņas kartēm utt.;

- atspoguļojis tehnoloģijas, kuras radušās pēc Direktīvas 2002/58/EK stāšanās spēkā;

- pastiprinājis patērētāju aizsardzību, paredzot obligātu prasību pirms noteiktām 
darbībām saņemt lietotāju piekrišanu;

Referents iesniedz šos priekšlikumus komitejai un cer sagaidīt turpmākus ierosinājumus, lai 
veicinātu šīs svarīgās reformas.

GROZĪJUMI

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus un 
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patērētāju aizsardzības komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
26.a apsvērums (jauns)
Direktīva 2002/58/EK

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26a) Ar šo direktīvu nodrošina to 
dalībvalstu noteikumu harmonizāciju, 
kuri nepieciešami, lai garantētu personu 
pamattiesību un brīvību, tiesību uz 
konfidencialitāti, informācijas tehnoloģiju 
sistēmu drošības aizsardzības un jo īpaši 
personu privātās dzīves tiesību 
aizsardzības līdzvērtīgu līmeni saistībā ar 
personu datu apstrādi elektronisko 
komunikāciju nozarē un lai nodrošinātu 
šādu datu, kā arī elektronisko 
komunikācijas iekārtu un pakalpojumu 
brīvu apriti Kopienā.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
26.b apsvērums (jauns)
Direktīva 2002/58/EK

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26b) Šīs direktīvas noteikumi precizē un 
papildina Direktīvu 96/46/EK, un tie 
nodrošina abonenentu, kuri ir fiziskas vai 
juridiskas personas, likumīgo interešu 
aizsardzību.

Or. en
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Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
27. apsvērums
Direktīva 2002/58/EK

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Elektronisko sakaru tīklu un 
pakalpojumu tirgu liberalizācija līdz ar 
straujo tehnoloģiju attīstību veicina 
konkurenci un ekonomikas izaugsmi, un 
rezultātā lietotājiem publiskajos 
elektronisko sakaru tīklos ir pieejams plašs 
un daudzveidīgs pakalpojumu klāsts. 
Jānodrošina, lai patērētājiem un 
lietotājiem neatkarīgi no konkrētā 
pakalpojuma sniegšanai izmantotās 
tehnoloģijas tiktu piedāvāta līdzvērtīga 
privātās dzīves un personas datu 
aizsardzība.

(27) Elektronisko sakaru tīklu un
pakalpojumu tirgu liberalizācija līdz ar 
straujo tehnoloģiju attīstību veicina 
konkurenci un ekonomikas izaugsmi, un 
rezultātā lietotājiem publiskajos un 
privātajos elektronisko sakaru tīklos ir 
pieejams plašs un daudzveidīgs 
pakalpojumu klāsts.

Or. en

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
28.a apsvērums (jauns)
Direktīva 2002/58/EK

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28a) Šajā direktīvā „datu plūsma” nav 
vienīgi dati, kurus apstrādā pārsūtīšanai 
sakaru tīklā vai rēķinu izstrādāšanai 
sakarā ar to, bet arī personas dati, ja šie 
attiecīgie dati — vieni paši vai saistībā ar 
citiem datiem, attiecas uz personu, kuru 
tieši var identificēt datu kontrolieris.

Or. en
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Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
28.b apsvērums (jauns)
Direktīva 2002/58/EK

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28b) Publiski pieejamo elektronisko 
sakaru pakalpojumu sniedzējam ir jāveic 
atbilstīgi tehniski un organizatoriski 
pasākumi, lai aizsargātu savu 
pakalpojumu drošību. Neskarot 
noteikumus Direktīvā 95/46/EK un 
Direktīvā 2006/24/EK, šiem pasākumiem 
jānodrošina, ka personu datiem var 
piekļūt tikai pilnvaroti darbinieki un ka 
personu dati, kurus uzglabā vai nosūta, 
kā arī tīkls un pakalpojumi ir aizsargāti. 
Turklāt drošības politikai saistībā ar 
personu datu apstrādi jābūt izstrādātai tā, 
lai identificētu vājās vietas sistēmā un lai 
tiktu īstenota regulāra uzraudzība un 
preventīva, koriģējoša un problēmu 
mazinoša rīcība.

Or. en

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
28.c apsvērums (jauns)
Direktīva 2002/58/EK

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28c) Valsts pārvaldes iestādēm jāuzrauga 
pasākumu izpilde un jāizplata labākā 
pieredze un prakse publiski pieejamo 
elektronisko sakaru pakalpojumu 
sniedzēju vidū.

Or. en
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Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
29. apsvērums
Direktīva 2002/58/EK

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Ja uz drošības pārkāpumiem, kā 
rezultātā atsevišķu abonentu personas dati 
ir zuduši vai kompromitēti, nereaģē 
pienācīgi un savlaicīgi, tie var radīt 
būtiskus ekonomiskos zaudējumus un 
sociālo kaitējumu, tostarp identitātes 
viltošanu. Tāpēc abonentus, ko skāruši 
šādi starpgadījumi saistībā ar drošību, bez 
kavēšanās jābrīdina un jāinformē, lai tie 
varētu veikt nepieciešamos piesardzības 
pasākumus. Paziņojumā jāiekļauj 
informācija par pasākumiem, kurus 
pakalpojuma sniedzējs veicis, reaģējot uz 
pārkāpumu, un ieteikumi lietotājiem, ko 
skāris pārkāpums.

(29) Ja uz smagiem drošības pārkāpumiem, 
kā rezultātā atsevišķu abonentu personas 
dati ir zuduši vai kompromitēti, nereaģē 
pienācīgi un savlaicīgi, tie var radīt 
būtiskus ekonomiskos zaudējumus un 
sociālo kaitējumu, tostarp identitātes 
viltošanu. Tāpēc valsts pārvaldes iestāde
bez kavēšanās jābrīdina.  Paziņojumā 
jāiekļauj informācija par pasākumiem, 
kurus pakalpojuma sniedzējs veicis, 
reaģējot uz pārkāpumu, un ieteikumi 
lietotājiem, ko skāris pārkāpums. Valsts 
pārvaldes iestādei jāapsver un jānosaka 
pārkāpuma smagums, un attiecīgā 
gadījumā jāprasa pakalpojuma 
sniedzējam bez kavēšanās informēt 
abonentus, kurus tieši skāris šis 
pārkāpums. 

Or. en

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
35.a apsvērums (jauns)
Direktīva 2002/58/EK

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35a) Ja apstrādā atrašanās vietas datus, 
kas nav datu plūsma, šādus datus var 
apstrādāt vienīgi tad, ja tos izveido kā 
anonīmus un ja iepriekš ir saņemta 
lietotāju vai abonentu piekrišana. Ir 
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jāsniedz šīm personām skaidra un 
visaptveroša informācija par iespēju 
jebkurā laikā atsaukt viņu piekrišanu 
datu plūsmas apstrādei. 

Or. en

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
38.a apsvērums (jauns)
Direktīva 2002/58/EK

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38a) Eiropas Komisijai pēc Lisabonas 
līguma stāšanās spēkā jāiesniedz Padomei 
un Parlamentam jauns likumdošanas 
priekšlikums ar jaunu juridisku pamatu 
par privātās dzīves aizsardzību un datu 
drošību elektronisko komunikāciju jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
2. pants – -1. punkts (jauns)
Direktīva 2002/58/EK
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1) Direktīvas 1. panta 1. punktu aizstāj 
ar šādu:

1. Ar šo direktīvu nodrošina to 
dalībvalstu noteikumu harmonizāciju, 
kuri nepieciešami, lai garantētu personu 
pamattiesību un brīvību, tiesību uz 
konfidencialitāti, informācijas tehnoloģiju 
sistēmu drošības aizsardzības un jo īpaši 
personu privātās dzīves tiesību 
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aizsardzības līdzvērtīgu līmeni saistībā 
ar personu datu apstrādi elektronisko 
komunikāciju nozarē un lai nodrošinātu 
šādu datu, kā arī elektronisko 
komunikācijas iekārtu un pakalpojumu 
brīvu apriti Kopienā.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu saskaņo pašreizējās iztrādnes dalībvalstu tiesību aktos saistībā ar privātās 
dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju jomā un pielāgo Direktīvu 2002/58/EC 
jaunākajiem tiesu nolēmumiem dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
2. pants – -1.a punkts (jauns)
Direktīva 2002/58/EK
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1a) Direktīvas 1. panta 2. punktu aizstāj 
ar šādu:

2. Šīs direktīvas noteikumi precizē un 
papildina Direktīvu 95/46/EK 1. pantā 
minētajā nolūkā. Turklāt tie nodrošina 
abonentu, kuri ir fiziskas vai juridiskas 
personas, likumīgo interešu aizsardzību.

Or. en

Pamatojums

Direktīvā pieminētas juridisko personu specifiskās intereses, neņemot vērā patērētājus. Tā kā 
direktīvas galvenais mērķis ir aizsargāt fizisko personu datus un ekonomiskās intereses, 
jāpievieno atsauce attiecībā uz šīm personām.
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Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
2. pants – -1.b punkts (jauns)
Direktīva 2002/58/EK
2. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1b) Direktīvas 2. panta 2. punktu aizstāj 
ar šādu:

(b) „datu plūsma” ir jebkuri dati, ko 
apstrādā komunikācijas nosūtīšanas 
nolūkā elektroniskajā sakaru tīklā vai 
rēķinu izrakstīšanai sakarā ar to. Datu 
plūsma šā panta nozīmē ir arī personu 
dati Direktīvas 95/46/EK 2. panta nozīmē, 
ja attiecīgie dati — vieni paši vai saistībā 
ar citiem datiem, attiecas uz personu, 
kuru tieši var identificēt datu kontrolieris. 

Or. en

Pamatojums

Nepieciešams precizēt, kādos gadījumos datu plūsma ir jāuzskata par personu datiem.

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
2. pants – 2. punkts
Direktīva 2002/58/EK
3. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī direktīva attiecas uz personas datu 
apstrādi saistībā ar publiski pieejamu 
elektronisko komunikāciju pakalpojumu 
sniegšanu publiskos komunikāciju tīklos 
Kopienā, tostarp publiskos komunikāciju
tīklos, kuros var izmantot datu vākšanas un 
identifikācijas ierīces.

Šī direktīva attiecas uz personas datu 
apstrādi saistībā ar publiski pieejamu 
elektronisko sakaru pakalpojumu 
sniegšanu publiskos un privātos sakaru
tīklos Kopienā, tostarp publiskos un 
privātos sakaru tīklos, kuros var izmantot 
datu vākšanas un identifikācijas ierīces.
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Or. en

Pamatojums

Tā kā vērojama tendence, ka pakalpojumi aizvien vairāk kļūst par jauktiem publiskā un 
privātā sektora pakalpojumiem, ir nepieciešams paplašināt direktīvas darbības jomu. Šo 
grozījumu izstrādāja, ievērojot darba grupas ieteikumus saistībā ar 29. pantu, kurus pieņēma 
2006. gada 26. septembrī, un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinumu par šo 
direktīvu, ar ko izdara grozījumus.

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
2. pants – 3. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/58/EK
4. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a a) Iekļauj šādu pantu:
„1.a Neierobežojot Direktīvas 95/46/EK 
un Direktīvas 2006/24/EK noteikumus, 
paredz tādus pasākumus kā:

- atbilstīgi tehniski un organizatoriski 
pasākumi, lai nodrošinātu, ka personu 
datiem var piekļūt tikai pilnvaroti 
darbinieki, un lai aizsargātu personu 
datus, kuri tiek uzglabāti vai pārsūtīti, 
gadījumos, kad tie tiek nejauši vai 
nelikumīgi iznīcināti, nejauši zaudēti vai 
izmainīti, kā arī neatļauti vai nelikumīgi 
uzglabāti, apstrādāti, kļuvuši pieejami vai 
izpausti;

- atbilstīgi tehniski un organizatoriski 
pasākumi, lai aizsargātu tīklu un 
pakalpojumus no nejaušas, nelikumīgas 
vai neatļautas lietošanas, no iejaukšanās 
to darbībā vai to darbības vai pieejamības 
traucējumiem, tostarp no nevēlamiem vai 
krāpnieciskiem elektroniskiem 
sūtījumiem;

- drošības politika saistībā ar personu 
datu apstrādi;
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- paredzamu vājo vietu identificēšanas un 
saprātīgas novērtēšanas izstrāde sistēmās, 
ko uztur elektronisko sakaru 
pakalpojumu sniedzējs, un kurā paredz 
regulāru uzraudzību aizsardzībā pret 
drošības pārkāpumiem;
- preventīvu, koriģējošu un problēmu 
mazinošu pasākumu izstrāde attiecībā uz
vājajām vietām, kuras atklātas trešajā 
ievilkumā aprakstītajā procesā un 
preventīvu, koriģējošu un problēmu 
mazinošu pasākumu izstrāde attiecībā uz 
tādiem starpgadījumiem saistībā ar 
drošību, kuri varētu izraisīt drošības 
pārkāpumu;”

Or. en

Pamatojums

Direktīvas tekstā jāprecizē atbilstīgi tehniski un organizatoriski pasākumi, lai aizsargātu 
drošību un nodrošinātu augsta līmeņa drošību Eiropā. Turklāt jāīsteno vājo vietu 
identificēšana sistēmās, regulāra uzraudzība, kā arī preventīva, koriģējoša un problēmu 
mazinoša darbība. 

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
2. pants – 3. punkts – ab apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/58/EK
4. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a b) Iekļauj šādu punktu:

„1.b Valstu pārvaldes iestādes ir 
pilnvarotas veikt revīziju saistībā ar 
publiski pieejamu elektronisko sakaru 
pakalpojumu un informācijas sabiedrības 
pakalpojumu sniedzēju veiktajiem 
pasākumiem un publicēt ieteikumus par 
labāko pieredzi un izpildes kvalitātes 
rādītājiem attiecībā uz drošības līmeni, 
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kāds jāsasniedz ar šiem pasākumiem.”

Or. en

Pamatojums

Nacionālajiem regulatoriem jāuzrauga pasākumu izpilde un jāizplata labākā pieredze un 
prakse publiski pieejamu elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzēju vidū.

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
2. pants – 3. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2002/58/EK
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja noticis drošības pārkāpums, kā 
rezultātā nejauši vai nelikumīgi iznīcināti, 
zaudēti, izmainīti, neatļauti izpausti vai 
kļuvuši pieejami personas dati, kas 
pārraidīti, uzglabāti vai citādi apstrādāti 
saistībā ar publiski pieejamu komunikāciju
pakalpojumu sniegšanu Kopienā, tad 
publiski pieejamu elektronisko 
komunikāciju pakalpojumu sniedzējs bez 
nepamatotas kavēšanās par šādu 
pārkāpumu paziņo attiecīgajam 
abonentam un valsts pārvaldes iestādei. 
Paziņojumā abonentam jāizklāsta vismaz 
pārkāpuma būtība un ieteicamie pasākumi 
tā iespējamās negatīvās ietekmes 
mazināšanai. Paziņojumā valsts pārvaldes 
iestādei bez tam jāizklāsta pārkāpuma 
sekas un pakalpojumu sniedzēja veiktie 
pasākumi saistībā ar pārkāpumu.

3. Ja noticis smags drošības pārkāpums, kā 
rezultātā nejauši vai nelikumīgi iznīcināti, 
zaudēti, izmainīti, neatļauti izpausti vai 
kļuvuši pieejami personas dati, kas 
pārraidīti, uzglabāti vai citādi apstrādāti 
saistībā ar publiski pieejamu sakaru 
pakalpojumu sniegšanu Kopienā, un kurš, 
iespējams, izraisīs kaitējumu lietotājiem, 
tad publiski pieejamu elektronisko sakaru
pakalpojumu sniedzējs un jebkurš cits 
uzņēmums, kurš sniedz pakalpojumus 
patērētājiem internetā un kurš ir datu 
kontrolieris un informācijas sabiedrības 
pakalpojumu sniedzējs bez nepamatotas 
kavēšanās par šādu pārkāpumu paziņo 
valsts pārvaldes iestādei. Paziņojumā valsts 
pārvaldes iestādei jāizklāsta vismaz 
pārkāpuma būtība un ieteicamie pasākumi 
tā iespējamās negatīvās ietekmes 
mazināšanai. Paziņojumā valsts pārvaldes 
iestādei bez tam jāizklāsta pārkāpuma 
sekas un pakalpojumu sniedzēja veiktie 
pasākumi saistībā ar pārkāpumu.

Or. en
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Pamatojums

The vast majority of security breaches are very minor and do not lead to a major security 
hazard. However, they are also frequent. Therefore notifications of security breaches should 
be only done when serious breaches are discovered, e.g. theft of ISP's list of clients with their 
IP addresses and identifications. Nevertheless the national regulatory authority must be 
informed in order for her to assess the seriousness of the breach of security. The distinction 
between electronic service providers and data controllers is crucial as there are cases where 
electronic service providers act as a "mere conduits" for data and they may not be in a 
position to determine if personal information has been compromised.

Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
2. pants – 3. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2002/58/EK
4. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Valsts pārvaldes iestāde apsver un 
nosaka pārkāpuma smagumu. Ja tā 
uzskata, ka pārkāpums ir smags, valsts 
pārvaldes iestāde prasa publiski pieejamu 
elektronisko sakaru pakalpojumu 
sniedzējam un informācijas sabiedrības 
pakalpojumu sniedzējam atbilstīgi bez 
pamatotas kavēšanās informēt abonentus, 
kurus tieši skar šis pārkāpums. 
Paziņojumā ietver 3. punktā minēto 
informāciju.
Paziņošanu par smagu pārkāpumu var 
atlikt gadījumos, ja šī paziņošana var 
kaitēt kriminālizmeklēšanas gaitai saistībā 
ar smago pārkāpumu.

Or. en

Pamatojums

Valsts pārvaldes iestāde novērtē drošības pārkāpuma smagumu. Paziņošanas kavējumu var 
attaisnot, ja jārisina ar šo pārkāpumu saistīta situācija.
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Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
2. pants – 3. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2002/58/EK
4. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Pārkāpuma smagumu, par kādu prasa 
paziņot abonentiem, nosaka atbilstīgi 
pārkāpuma apstākļiem, piemēram, 
attiecībā uz pārkāpuma izraisītu risku 
personu datiem, pārkāpuma ietekmētu 
datu veidu, iesaistīto abonentu skaitu, kā 
arī uz tiešo vai iespējamo pārkāpuma 
ietekmi uz pakalpojumu sniegšanu. 

Or. en

Pamatojums

Precizitātes labad nosacījumi, saskaņā ar kuriem drošības pārkāpumu uzskata par smagu 
pārkāpumu, un tāpēc par to jāpaziņo abonentam, ir jānosaka šajā direktīvā.

Grozījums Nr. 19

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
2. pants – 3. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2002/58/EK
4. pants – 3.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.c Pārkāpumu neuzskata par smagu un 
publiski pieejamo elektronisko sakaru 
pakalpojumu sniedzēju atbrīvo no 
prasības brīdināt vai sniegt paziņojumu 
abonentiem, ja tas var pierādīt, ka nav 
pamatota riska personu datiem, ko skāris 
pārkāpums, jo ir veikti atbilstīgi 
tehnoloģiski aizsardzības pasākumi, 
tostarp, bet ne tikai, šifrēšanas 
tehnoloģiju izmantošana, ar kuru 
palīdzību datus padara nesaprotamus 
gadījumos, kad uzglabātie vai nosūtītie 
personu dati tiek nejauši vai nelikumīgi 
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zaudēti, izmainīti, neatļauti izpausti vai 
kļuvuši pieejami, kā arī veikti citi atbilstīgi 
aizsardzības pasākumi, ar kuriem ir 
iespējams atgūt personu datus, ja tie ir 
nejauši vai nelikumīgi zaudēti.

Or. en

Pamatojums

Ja nav pamatota riska personu datiem, kurus ietekmējis pārkāpums, ir iespēja atbrīvot no 
prasības par paziņošanu. Piemēram, ja pārkāpums skāris šifrētus datus —  tos cits neviens 
nevar izlasīt, izņemot pakalpojuma sniedzēju.

Grozījums Nr. 20

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
2. pants – 3. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2002/58/EK
4. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Lai nodrošinātu 1., 2. un 3. punktā 
minēto pasākumu īstenošanas konsekvenci, 
Komisija, apspriedusies ar Eiropas 
Elektronisko sakaru tirgus iestādi 
(turpmāk "EEST iestāde") un Eiropas 
Datu aizsardzības uzraudzītāju, var 
pieņemt tehniskus īstenošanas pasākumus, 
cita starpā attiecībā uz šajā pantā minēto 
informēšanas un paziņošanas prasību 
piemērošanas apstākļiem, veidu un kārtību. 

4. Lai nodrošinātu 1., 2. un 3.a–c punktā
minēto pasākumu īstenošanas konsekvenci, 
Komisijai pēc apspriešanās ar Eiropas 
Datu aizsardzības uzraudzītāju un ENISA 
ir jāierosina tehniski īstenošanas 
pasākumi, cita starpā 1.a punktā minētie 
pasākumi, kā arī pasākumi attiecībā uz 
3.a un 3.b punktā minēto informēšanas un 
paziņošanas prasību piemērošanas 
apstākļiem, veidu un kārtību.

Or. en

Pamatojums

Iestādei ir pienākums saistībā ar to ieteikt, nevis pieņemt pasākumus.
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Grozījums Nr. 21

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
2. pants – 4. punkts
Direktīva 2002/58/EK
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, ka informācijas 
uzglabāšana abonenta vai lietotāja 
termināliekārtā vai piekļuves iegūšana šādā 
iekārtā jau uzglabātai informācijai ir atļauta
tikai ar nosacījumu, ka attiecīgo abonentu 
vai lietotāju saskaņā ar Direktīvu 95/46/EK 
nodrošina ar skaidru un visaptverošu 
informāciju, cita starpā par apstrādes 
nolūku, un piedāvā tiesības liegt datu 
kontrolierim veikt šādu apstrādi. Tas 
neliedz jebkādu tehnisku uzglabāšanu vai 
piekļuvi, kas paredzēta vienīgi, lai veiktu 
vai atvieglotu saziņas pārraidīšanu 
elektronisko komunikāciju tīklā, vai kas 
noteikti nepieciešama, lai sniegtu 
informācijas sabiedrības pakalpojumu, ko 
skaidri pieprasījis abonents vai lietotājs.

3. Dalībvalstis nodrošina, ka informācijas 
uzglabāšana abonenta vai lietotāja 
termināliekārtā vai piekļuves iegūšana šādā 
iekārtā jau uzglabātai informācijai vai nu 
tieši, vai netieši ar jebkāda veida ārējo 
atmiņas nesēju starpniecību ir atļauta 
vienīgi tad, ja attiecīgie abonenti vai 
lietotāji ir iepriekš snieguši piekrišanu un 
ja viņus saskaņā ar Direktīvu 95/46/EK 
nodrošina ar skaidru un visaptverošu 
informāciju, cita starpā par apstrādes 
nolūku, un piedāvā tiesības liegt datu 
kontrolierim veikt šādu apstrādi. Tas 
neliedz jebkādu tehnisku uzglabāšanu vai 
piekļuvi, kas paredzēta vienīgi, lai veiktu 
saziņas pārraidīšanu elektronisko sakaru
tīklā, vai kas noteikti nepieciešama, lai 
sniegtu informācijas sabiedrības 
pakalpojumu, ko skaidri pieprasījis 
abonents vai lietotājs.

Or. en

Pamatojums

Šķiet, ka ir atbilstīgi precizēt pantā pausto nodomu, ka aizliegšana un piekrišanas sniegšana 
attiecas arī uz gadījumiem, kad spiegprogrammatūras, daturvīrusi, sīkdatnes vai cita 
programmatūra tiek izplatīta ar ārējo atmiņas nesēju, piemēram, CD-ROM, USB atmiņas 
karšu u. c., starpniecību.

Grozījums Nr. 22

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
2. pants – 4.a punkts (jauns)
Direktīva 2002/58/EK
6. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Direktīvas 6. panta 3. punktu aizstāj 
ar šādu:

„3. Elektronisko sakaru pakalpojumu 
tirdzniecības nolūkā vai lai sniegtu 
pakalpojumus ar pievienotu vērtību, 
publiski pieejamo elektronisko sakaru 
pakalpojumu sniedzējs var apstrādāt 
1. punktā minētos datus tādā apjomā un 
ilgumā, kāds nepieciešams šādiem 
pakalpojumiem vai tirdzniecībai, ja 
abonents vai lietotājs, uz kuru dati 
attiecas, ir iepriekš sniedzis piekrišanu. 
Lietotājiem vai abonentiem dod iespēju 
jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu 
datu plūsmas apstrādei.”

Or. en

Pamatojums

Precizējums par to, ka lietotājam jāsniedz piekrišana pirms jebkādas apstrādes veikšanas, 
labāk nodrošina atbilstību šim pienākumam.

Grozījums Nr. 23

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
2. pants – 4.b punkts (jauns)
Direktīva 2002/58/EK
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4b) Direktīvas 9. panta 1. punktu aizstāj 
ar šādu:

“1. Ja apstrādā atrašanās vietas datus, 
kas nav datu plūsma un kas attiecas uz 
publiski pieejamo elektronisko sakaru 
tīklu vai publiski pieejamo elektronisko 
sakaru pakalpojumu lietotājiem vai 
abonentiem, šādus datus var apstrādāt 
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vienīgi tad, ja tos izveido kā anonīmus
un ja iepriekš ir saņemta lietotāju vai 
abonentu piekrišana attiecībā uz apjomu 
un ilgumu, kāds nepieciešams 
pakalpojuma ar pievienotu vērtību 
sniegšanai. Pirms piekrišanas 
saņemšanas pakalpojuma sniedzējam ir 
jāinformē lietotāji vai abonenti par 
atrašanās vietas datu, kuri tiks 
apstrādāti un kuri nav datu plūsma, 
veidu, par apstrādes nolūku un ilgumu, 
kā arī par to, vai dati tiks pārsūtīti trešai 
pusei, lai sniegtu pakalpojumu ar 
pievienotu vērtību. Lietotājiem vai 
abonentiem dod iespēju jebkurā laikā 
atsaukt savu piekrišanu atrašanās vietas 
datu, kuri nav datu plūsma, apstrādei.
Lietotājiem un abonentiem sniedz skaidru 
un visaptverošu informāciju par iespēju 
jebkurā laikā atsaukt viņu piekrišanu 
datu plūsmas apstrādei.”

Or. en

Pamatojums

Precizējums par to, ka lietotājam jāsniedz piekrišana pirms jebkādas apstrādes veikšanas, 
labāk nodrošina atbilstību šim pienākumam. Turklāt ar to nodrošina, ka lietotājam netiek 
liegta iespēja atteikt piekrišanu, ja ir grūtības atrast atbilstīgu informāciju.

Grozījums Nr. 24

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
2. pants – 4.c punkts (jauns)
Direktīva 2002/58/EK
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4c) Direktīvas 13. panta 1. punktu aizstāj 
ar šādu:

„1. Automātisku zvanīšanas sistēmu bez 
cilvēka iesaistīšanās (automātiskā 
atbildētāja), faksa aparātu (faksa), 
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īsziņu pakalpojumu (SMS) vai 
elektroniskā pasta izmantošana ar tiešu 
tirdzniecību saistītiem mērķiem ir 
pieļaujama tikai attiecībā uz 
abonentiem, kas snieguši iepriekšēju 
piekrišanu.”

Or. en

Pamatojums

Papildus pieminētajiem veidiem īsziņu pakalpojumu (SMS) sniegšana arī ir kļuvusi par 
izplatītu reklāmas veidu. Šī iespēja nedrīkst izraisīt surogātsūtījumus, un tāpēc arī attiecībā 
uz to vajadzīga iepriekšēja piekrišana.

Grozījums Nr. 25

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
2. pants – 4.d punkts (jauns)
Direktīva 2002/58/EK
13. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4d) Direktīvas 13. panta 4. punktu aizstāj 
ar šādu:
„4. Katrā ziņā ir jāaizliedz prakse, ka 
elektronisko pastu sūta tiešas 
tirdzniecības nolūkā un ka tiek maskēta 
vai slēpta tā sūtītāja identitāte, kura 
labā saziņa tiek veikta, vai kas ir 
pretrunā Direktīvas 2000/31/EK 
6. pantam, vai kurā ietvertas saiknes uz 
tīmekļa vietnēm, kam ir ļaunprātīgs vai 
krāpniecisks saturs, vai ja nav norādīta 
derīga adrese, uz kuru saņēmējs var 
sūtīt lūgumu šādu komunikāciju 
izbeigt.”

Or. en

Pamatojums

Papildus Direktīvas 2002/58/EK par elektronisko komunikāciju un privātās dzīves 
aizsardzību noteikumiem Direktīvā 2000/31/EK par elektronisko tirdzniecību ir paredzēti 
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skaidri noteikumi par informāciju, kas jāsniedz elektronisko komerciālo paziņojumu 
sūtītājam.

Grozījums Nr. 26

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
2. pants – 5. punkts
Direktīva 2002/58/EK
13. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Neierobežojot jebkādus administratīvus 
līdzekļus, ko var noteikt, cita starpā 
saskaņā ar 15.a panta 2. punktu, 
dalībvalstis nodrošina, ka jebkura 
privātpersona vai juridiska persona, kuras 
likumiskās interesēs ir apkarot saskaņā ar 
šo pantu pieņemto valsts tiesību aktu 
noteikumu pārkāpumus, tostarp 
elektronisko komunikāciju pakalpojumu 
sniedzējs, kas aizstāv savas likumīgās 
uzņēmējdarbības intereses vai savu klientu 
intereses, var tiesā veikt tiesisku darbību 
pret šādiem pārkāpumiem.

6. Neierobežojot jebkādus administratīvus 
līdzekļus, ko var noteikt, cita starpā 
saskaņā ar 15.a panta 2. punktu, 
dalībvalstis nodrošina, ka jebkura 
privātpersona vai juridiska persona, kuras 
likumiskās interesēs ir apkarot saskaņā ar 
šo direktīvu pieņemto valsts tiesību aktu 
noteikumu pārkāpumus, tostarp 
elektronisko sakaru pakalpojumu 
sniedzējs, kas aizstāv savas likumīgās 
uzņēmējdarbības intereses vai savu klientu 
intereses, var tiesā veikt tiesisku darbību 
pret šādiem pārkāpumiem.

Or. en

Pamatojums

Jaunajā 13. panta 6. punktā paredzēti civiltiesiski līdzekļi fizikai vai juridiskai personai, jo 
īpaši elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējiem, lai cīnītos ar pārkāpumiem, kas minēti 
direktīvas par privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju jomā 13. pantā attiecībā 
uz surogātpastu. Atbilstīgi Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinumam referents 
neredz loģisku pamatojumu, lai jauno iespēju ierobežotu attiecībā uz 13. panta pārkāpumu, 
un tāpēc ierosina dot iespēju juridiskām personām tiesā veikt tiesisku darbību par jebkuru 
direktīvas par privātās dzīves aizsardzību noteikumu pārkāpumu.

Grozījums Nr. 27

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
2. pants – 6.a punkts (jauns)
Direktīva 2002/58/EK
15. pants – 1. punkts
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(6a) Direktīvas 15. panta 1. punktu aizstāj 
ar šādu:
„1. Dalībvalstis var pieņemt tiesību 
aktus, lai ierobežotu šīs direktīvas 
5. panta 1. un 2. punktā, 6. pantā, 8. 
panta 1., 2., 3. un 4. punktā un 9. pantā 
minēto tiesību un pienākumu darbības 
jomu, ja šādi ierobežojumi ir vajadzīgi 
saskaņā ar nepieciešamiem, atbilstīgiem 
un samērīgiem pasākumiem 
demokrātiskā sabiedrībā, lai garantētu 
valsts drošību, aizsardzību, sabiedrības 
drošību un kriminālpārkāpumu vai 
elektroniskās sakaru sistēmas nevēlamas 
izmantošanas novēršanu, izmeklēšanu, 
noteikšanu un kriminālvajāšanu, kā 
noteikts Direktīvas 95/46/EK 13. panta 
1. punktā. Tālab dalībvalstis cita starpā 
var pieņemt tiesību aktus, paredzot datu 
saglabāšanu ierobežotā laikposmā, kas 
pamatots ar šajā punktā noteiktajiem 
iemesliem. Visi šajā punktā minētie 
pasākumi ir saskaņā ar Kopienas tiesību 
aktu vispārējiem principiem, tostarp tie, 
kas minēti Eiropas Savienības 
dibināšanas līguma 6. panta 1. un 
2. punktā.”

Or. en

Pamatojums

Šajā grozījumā iekļauta atsauce uz pašreizējām izstrādnēm dalībvalstu tiesību aktos saistībā 
ar privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju jomā un ar to pielāgo Direktīvu 
2002/58/EK jaunākajiem tiesu nolēmumiem dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 28

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
2. pants – 7.a punkts (jauns)
Direktīva 2002/58/EK
18.a pants (jauns)
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(7a) Iekļauj šādu pantu:
18.a pants

Pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā
Ne vēlāk kā vienu gadu pēc Lisabonas 
līguma stāšanās spēkā Komisija iesniedz 
jaunu priekšlikumu, proti, 16. pantu, ar 
jaunu juridisku pamatu par privātās 
dzīves aizsardzību un datu drošību 
elektronisko komunikāciju jomā. 

Or. en

Pamatojums

Pašreizējais juridiskais pamats ir EK līguma 95. pants. Pēc tam, kad sāksies Lisabonas 
līguma piemērošana, būs pamatojums atsevišķa juridiska pamata izmantošanai datu 
aizsardzībai saistībā ar privātās dzīves aizsardzību un elektronisko komunikāciju, un kurš 
dotu iespēju paplašināt darbības jomu, un tādējādi tiktu atbilstīgāk risināti jautājumi par 
privātās dzīves aizsardzību un datu drošību, jo elektronisko komunikāciju tehnoloģijas 
attīstās. 
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