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ĪSS PAMATOJUMS

Atzinuma sagatavotāja ļoti atzinīgi vērtē šo regulu un tās mērķi — turpināt saskaņot datu 
aizsardzības jomu Eiropas Savienībā (ES).

Attiecībā uz šī atzinuma mērķi ir skaidrs, ka Eiropas darba ņēmēju datu aizsardzību nevar 
visaptveroši regulēt tikai ar vienu pantu. Tādēļ referentes mērķis drīzāk ir ieskicēt konkrētus 
pamatjautājumus. Veidojot patiesu Eiropas darba tirgu un iekšējo tirgu, turpmāk var apsvērt 
iespējas darba ņēmēju datu aizsardzību regulēt Eiropas līmenī. LESD 288. pants paredz šādu 
iespēju.

Lai arī liels daudzums Eiropas Savienībā apstrādāto datu ir saistīts ar nodarbinātību, regulā 
šim jautājumam atvēlēts ļoti maz uzmanības. Turklāt regulas augstais abstrakcijas līmenis 
apgrūtina regulējuma piemērošanu nodarbinātības kontekstā.

Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka vislabākais veids, kā šajā regulā risināt jautājumus par 
darba ņēmēju datu aizsardzību, ir sašaurināt atzinuma darbības jomu, proti, attiecināt to tikai 
uz regulas 82. pantu. Tādējādi rastos iespēja, apvienojot dažādus regulas pantus, kas attiecas 
uz darba ņēmēju datu aizsardzību, padziļināti analizēt tās saturu.

Regulas 82. panta 1. punkts un 124. apsvērums

Pašreizējā stadijā, jo īpaši attiecībā uz darba ņēmēju datu aizsardzību, šī regula var nodrošināt 
tikai minimālu aizsardzību. Arī turpmāk ir jādod iespējas katrai dalībvalstij noteikt standartus, 
kas darba ņēmējiem ir labvēlīgāki par regulā minētajiem. Turklāt jāparedz iespēja šādus 
standartus noteikt koplīgumos. Formulējums „ievērojot šajā regulā noteiktos ierobežojumus” 
būtu jāsvītro vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, tas neiederas 82. pantā, kurš attiecas uz 
izņēmumiem, un turklāt tas saistībā ar Komisijas tajā pašā pantā ierosinātajiem deleģētajiem 
aktiem situāciju varētu ļoti sarežģīt. Otrkārt, sliktākajā gadījumā tas varētu nozīmēt, ka 
dalībvalstis nevarēs veikt tālejošākus pasākumus. Visbeidzot, šķiet, ka šāds formulējums ir 
izvēlēts patvaļīgi, jo citās ievadklauzulās, piemēram, attiecībā uz plašsaziņas līdzekļiem, šāds 
ierobežojums nav minēts.

Regulas 82. panta 1.b punkts

Tā kā Komisija līdz šim nav iesniegusi nevienu īpaši darba ņēmēju datu aizsardzībai veltītu 
priekšlikumu un, ņemot vērā to, ka regulā ir tikai daži punkti, kas saturiski atbilst minētajai 
jomai, Eiropā ir jānosaka vairāki aizsardzības līmeņa minimālie standarti. Grozījumos 
ierosinātie četri apakšpunkti nebūtu jāuzskata par pilnīgu sarakstu, bet gan par visaptverošu 
Eiropas datu aizsardzības tiesību pamatjautājumiem.

Regulas 82. panta 1.c punkts

Datu aizsardzības inspektoram ir būtiska nozīme. Tādēļ pilnīgi skaidri jāparedz, ka viņš varēs 
veikt savus pienākumus, nebaidoties no spiediena vai ārējas ietekmes un darba ņēmēju 
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interesēs. Tādēļ pienācīgi būtu noteikt īpašu aizsardzību inspektora atlaišanas gadījumā un 
diskriminācijas aizliegumu.

Regulas 82. panta 1.e punkts un 124.a apsvērums

Komisijas priekšlikumā nepietiekami precīzi paredzēti noteikumi par datu nodošanu 
uzņēmumu grupās Eiropas Savienībā. Grozījuma mērķis ir novērst šo nepilnību, vienlaikus 
aizsargājot darba ņēmēju intereses.

Regulas 82. panta 1.f punkts un 34. apsvērums

Ja pilnībā tiks izslēgta iespēja kā juridisko pamatu personas datu apstrādē piemērot personas 
piekrišanu, vēlamo mērķi nodarbinātības kontekstā panākt nevarēs. Tādēļ atzinuma 
sagatavotāja ierosina, ka pat pusēm nevienlīdzīgās situācijās būtu jāparedz iespēja kā 
juridisko pamatu piemērot personas piekrišanu, ja tas var dot juridisku un ekonomisku 
labumu darba ņēmējam.

Regulas 82. panta 3. punkts

Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka deleģētos aktus būtu jāpiemēro tikai tad, ja ātri un elastīgi 
jāpielāgo nebūtiski spēkā esošās regulas elementi, nodrošinot atbilstību jaunākajai attīstībai 
tehnoloģiju un drošības jomā. Šis jautājums Komisijas priekšlikumā līdz šim ir pārāk plaši 
formulēts. Turklāt papildus 1. punktam arī jauno 1.c punktu turpmāk varēs regulēt ar 
deleģētajiem aktiem.

Regulas 82. panta 3.a punkts  

Šī pārskatīšanas klauzula ļauj veikt atkārtotu novērtēšanu.

GROZĪJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, 
tieslietu un iekšlietu komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Piekrišanai nebūtu jābūt par derīgu 
personas datu apstrādes juridisko pamatu 
arī tad, ja ir skaidri saskatāma 
nevienlīdzība datu subjekta un pārziņa 
attiecībās. Tas jo īpaši ir gadījumos, kad 
datu subjekts ir atkarīgs no pārziņa, cita 
starpā, ja personas datu apstrāde izpaužas 

(34) Piekrišanai nebūtu jābūt par derīgu 
personas datu apstrādes juridisko pamatu 
arī tad, ja ir skaidri saskatāma spēku
nevienlīdzība datu subjekta un pārziņa 
attiecībās. Tas jo īpaši ir gadījumos, kad 
datu subjekts ir atkarīgs no pārziņa, cita 
starpā, ja personas datu apstrāde izpaužas 
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kā darbinieka personas datu apstrāde, ko 
veic darba devējs darba attiecību kontekstā. 
Ja pārzinis ir valsts iestāde nevienlīdzība 
būtu saskatāma tikai īpašās datu apstrādes 
darbībās, kad valsts iestāde var uzlikt 
pienākumu, pamatojoties uz savām valsts 
iestādes pilnvarām, un piekrišanu nevar 
uzskatīt par brīvu, ņemot vērā datu 
subjekta intereses.

kā darbinieka personas datu apstrāde, ko 
veic darba devējs darba attiecību kontekstā. 
Izņēmuma gadījumā darba attiecību 
kontekstā datu apstrādes galvenais mērķis 
ir nodrošināt darbiniekam tiesiski vai 
finansiāli izdevīgu iznākumu. Ja pārzinis 
ir valsts iestāde, nevienlīdzība būtu 
saskatāma tikai īpašās datu apstrādes 
darbībās, kad valsts iestāde var uzlikt 
pienākumu, pamatojoties uz savām valsts 
iestādes pilnvarām, un piekrišanu nevar 
uzskatīt par brīvu, ņemot vērā datu 
subjekta intereses.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
75. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(75) Ja apstrādi veic publiskajā sektorā vai 
ja to privātajā sektorā veic liels uzņēmums, 
vai ja uzņēmuma galvenā darbība 
neatkarīgi no tā izmēra ir apstrādes 
darbības, kurām nepieciešama regulāra un 
sistemātiska uzraudzība, kādai personai 
būtu jāpalīdz pārzinim vai apstrādātājam 
iekšēji uzraudzīt šīs regulas ievērošanu. 
Šādiem datu aizsardzības inspektoriem, 
neatkarīgi no tā, vai viņus nodarbina 
pārzinis, būtu jāspēj neatkarīgi veikt savus 
uzdevumus un pienākumus.

(75) Ja apstrādi veic publiskajā sektorā vai 
ja to privātajā sektorā veic uzņēmums, vai 
ja uzņēmuma galvenā darbība neatkarīgi no 
tā izmēra ir apstrādes darbības, kurām 
nepieciešama regulāra un sistemātiska 
uzraudzība, kādai personai būtu jāpalīdz 
pārzinim vai apstrādātājam iekšēji 
uzraudzīt šīs regulas ievērošanu. Šādiem 
datu aizsardzības inspektoriem, neatkarīgi 
no tā, vai viņus nodarbina pārzinis, būtu 
jāspēj neatkarīgi veikt savus uzdevumus un 
pienākumus. Apstrādi veic juridiska 
persona, un tā attiecas uz vairāk nekā 
250 datu subjektiem gadā. 

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
124. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(124) Principi fizisku personu aizsardzībai 
attiecībā uz personas datu apstrādi būtu 
jāpiemēro arī nodarbinātības kontekstā. 

(124) Principi fizisku personu aizsardzībai 
attiecībā uz personas datu apstrādi būtu 
jāpiemēro arī nodarbinātības kontekstā. 
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Tāpēc, lai regulētu darbinieku personas 
datu apstrādi nodarbinātības kontekstā,
dalībvalstīm, ņemot vērā šajā regulā 
noteiktos ierobežojumus, būtu ar likumu 
jāpieņem īpaši noteikumi par personas 
datu apstrādi nodarbinātības jomā.

Dalībvalstīm būtu jāspēj regulēt
darbinieku personas datu apstrādi 
nodarbinātības kontekstā, ņemot vērā šajā 
regulā noteiktos noteikumus un minimālos 
standartus. Kamēr atsevišķās dalībvalstīs 
pastāv tiesiskais pamats regulēt darba 
attiecību jautājumus ar līgumu starp 
darbinieku pārstāvjiem un uzņēmuma 
vadību vai uzņēmumu grupas vadošo 
uzņēmumu (koplīgums) vai pamatojoties 
uz Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 6. maija Direktīvu 2009/38/EK 
par to, kā izveidot Eiropas Uzņēmumu 
padomi vai procedūru darbinieku 
informēšanai un uzklausīšanai Kopienas 
mēroga uzņēmumos un Kopienas mēroga 
uzņēmumu grupās1, personas datu apstrādi 
nodarbinātības jomā var regulēt arī ar 
šādu līgumu; šādā īpašā gadījumā ir 
iespēja piemērot atkāpes un izņēmumus 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem un praksi. 
________________
1 OV L 122, 16.5.2009., 28. lpp.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
124.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(124a) Lai aizsargātu uzņēmuma 
intereses, kas ir tieši saistītas ar darba 
attiecībām, ir pieļaujama arī darbinieku 
datu nodošana un apstrāde uzņēmumu 
grupu ietvaros. Tas nedrīkstētu būt 
pretrunā attiecīgo personu aizsargājamām 
interesēm. Darbinieku dati ir jebkādi 
attiecīgo personu dati, kas ir tieši saistīti 
ar darba attiecībām. Noteikumos, kas 
minēti 82. panta 1.e punktā, ņemta vērā 
plaši izplatītā darbinieku datu apstrādes 
prakse uzņēmumu grupās.

Grozījums Nr. 5
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Regulas priekšlikums
3. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Šī regula attiecas uz to datu subjektu 
personas datu apstrādi, kuru dzīvesvieta 
nav Savienībā un kuru datus apstrādā 
Savienībā reģistrēts pārzinis vai 
apstrādātājs, veicot ekonomiskās darbības 
trešā(-s) valstī(-s).

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) apstrāde ir vajadzīga pārziņa likumīgo 
interešu ievērošanai, izņemot, ja datu 
subjekta intereses vai pamattiesības un 
brīvības, kurām nepieciešama aizsardzība, 
ir svarīgākas, jo īpaši, ja datu subjekts ir 
bērns. To nepiemēro apstrādei, ko veic 
valsts iestāde, pildot savus uzdevumus.

f) apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās 
puses vai pušu, kurām dati tiek atklāti,
likumīgo interešu ievērošanai, izņemot, ja 
datu subjekta intereses vai pamattiesības un 
brīvības, kurām nepieciešama aizsardzība, 
ir svarīgākas, jo īpaši, ja datu subjekts ir 
bērns. To nepiemēro apstrādei, ko veic 
valsts iestāde, pildot savus uzdevumus.

Pamatojums

Lai kolektīvo sarunu sistēma darbotos pienācīgi, arodbiedrībām jābūt iespējai pārraudzīt 
kolektīvo līgumu ievērošanu. Pašlaik to veic saskaņā ar Direktīvas 95/46/EK 7. panta 
f) punkta pamatnostādnēm. 7. panta f) punktā atzītas trešo personu likumīgās intereses 
apstrādāt personas datus. Darba devējs parasti tiek uzskatīts par pārzini, savukārt 
arodbiedrības par trešo personu.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisijai piešķir pilnvaras pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt 1. punkta 

svītrots
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f) apakšpunktā minētos nosacījumus 
dažādām nozarēm un datu apstrādes 
situācijām arī attiecībā uz bērnu personas 
datu apstrādi.

Pamatojums

Noteikumi par apstrādes likumību veido datu aizsardzības noteikumu kodolu. Tā kā noteikumi 
par deleģētajiem aktiem ir jāattiecina tikai uz nebūtiskiem regulas elementiem, 5. punkts ir 
jāsvītro.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Aizliegts apstrādāt personas datus, kas 
atklāj rasi vai etnisko izcelsmi, politiskos 
uzskatus, reliģiju vai ticību, piederību 
arodbiedrībai, kā arī ģenētiskos datus vai 
datus par personas veselību, seksuālo dzīvi 
vai sodāmību, vai ar to saistītiem drošības 
pasākumiem.

1. Aizliegts apstrādāt personas datus, kas 
atklāj rasi vai etnisko izcelsmi, politiskos 
uzskatus, reliģiju vai ticību, piederību 
arodbiedrībai un dalību tās pasākumos, kā 
arī ģenētiskos datus vai datus par personas 
veselību, seksuālo dzīvi vai sodāmību, vai 
ar to saistītiem drošības pasākumiem.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
14. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja personas datus neiegūst no datu 
subjekta, papildus informācijai, kas minēta 
1. punktā, pārzinis informē datu subjektu 
par avotu, no kura iegūti personas dati.

3. Ja personas datus neiegūst no datu 
subjekta, papildus informācijai, kas minēta 
1. punktā, pārzinis informē datu subjektu 
par avotu, no kura iegūti personas dati. Tas 
attiecas arī uz datiem, kas nelegāli iegūti 
no trešās personas un nodoti pārzinim.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
17. pants – 6.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Ievērojot šajā regulā noteiktās datu 
prasības, jo īpaši tajā integrēto privātuma 
aizsardzību, šā panta 4. un 6. punkta 
noteikumi neietekmē valsts iestāžu 
tiesības glabāt datus, lai dokumentētu 
faktus attiecībā uz konkrētiem 
gadījumiem.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
28. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) uzņēmumam vai organizācijai, kas 
nodarbina mazāk nekā 250 personas un
kura veiktā personas datu apstrāde ir tikai 
palīgdarbība salīdzinājumā ar tā galveno 
darbību.

b) uzņēmumam vai organizācijai, kam
veiktā personas datu apstrāde ir tikai 
palīgdarbība salīdzinājumā ar tā galveno 
darbību.

Pamatojums

Darbinieku skaita ierobežojums līdz 250 darbiniekiem rada nevienlīdzību starp darba 
devējiem, diskriminē lielākos uzņēmumus un nekādā mērā nav nepieciešams, lai sasniegtu 
mērķi. Nav saistības starp darbinieku skaitu un uzņēmumā glabāto personas datu apjomu vai 
veidu. Maza organizācija, kurā ir tikai daži darbinieki, var pārvaldīt lielu daudzumu deleģēto 
personas datu un otrādi. Turklāt ne visos aspektos ierobežojumu var vienkārši interpretēt.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
35. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pārzinis un apstrādātājs ieceļ datu 
aizsardzības inspektoru katrā gadījumā, 
kad

1. Pārzinis un apstrādātājs pēc uzņēmuma 
interešu pārstāvniecības piekrišanas ieceļ 
datu aizsardzības inspektoru katrā 
gadījumā, kad

Grozījums Nr. 13
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Regulas priekšlikums
35. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) apstrādi veic valsts iestāde vai struktūra; 
vai

a) apstrādi veic valsts iestāde vai struktūra 
vai valsts iestādes vai struktūras vārdā; 
vai

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
35. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) apstrādi veic uzņēmums, kas nodarbina 
250 personas vai vairāk; vai

b) apstrādi veic juridiska persona un 
apstrāde attiecas uz vairāk nekā 250 datu 
subjektiem gadā; vai

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
35. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) apstrādātie dati ir sensitīvi, piemēram, 
medicīniskā informācija; vai

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
35. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Gadījumos, kas minēti 1. punkta 
b) apakšpunktā, uzņēmumu grupa var 
iecelt vienu datu aizsardzības inspektoru.

2. Organizāciju grupa, kas minēta
1. punkta a) un b) apakšpunktā, var iecelt 
vienu datu aizsardzības inspektoru, ja 
gadījums attiecas tikai uz vienu 
jurisdikciju.
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Pamatojums

Mūsdienās valsts iestādes daudzās jomās darbojas līdzīgi uzņēmumiem. Ar regulu 
nevajadzētu liegt iespēju iecelt vienu datu aizsardzības inspektoru grupai, ko veido gan valsts, 
gan privātā sektora dalībnieki.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
82. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Apstrāde saistībā ar nodarbinātību Minimālie standarti datu apstrādei
saistībā ar nodarbinātību

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
82. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ievērojot šajā regulā noteiktos 
ierobežojumus, dalībvalstis var ar likumu
paredzēt īpašus noteikumus, kas regulē 
darbinieku personas datu apstrādi saistībā 
ar nodarbinātību, jo īpaši darbā 
pieņemšanas nolūkos, darba līguma 
izpildei, ietverot likumā vai koplīgumā
paredzētu saistību izpildi, darba vadībai, 
plānošanai un organizēšanai, veselībai un 
drošībai darba vietā un individuālu vai 
kolektīvu ar nodarbinātību saistītu tiesību 
vai priekšrocību izmantošanas vai 
baudīšanas nolūkos un darba attiecību 
izbeigšanas nolūkos.

1. Saskaņā ar šīs regulas noteikumiem un 
ņemot vērā proporcionalitātes principu, 
dalībvalstis var ar tiesību normām paredzēt 
īpašus noteikumus, kas regulē darbinieku 
personas datu apstrādi saistībā ar 
nodarbinātību, jo īpaši, bet ne tikai darbā 
pieņemšanas un darbā pieteikšanās
nolūkos uzņēmumu grupas ietvaros, darba 
līguma izpildei, ietverot likumā, 
uzņēmuma līgumos un koplīgumos 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem un praksi
paredzētu saistību izpildi, kolektīvo 
nolīgumu, darba vadībai, plānošanai un 
organizēšanai, veselībai un drošībai darba 
vietā un individuālu vai kolektīvu ar 
nodarbinātību saistītu tiesību vai 
priekšrocību izmantošanas vai baudīšanas 
nolūkos un darba attiecību izbeigšanas 
nolūkos.

Garantētais aizsardzības līmenis nedrīkst 
būt zemāks par šajā regulā noteikto. 
Neskarot iepriekšējā teikumā teikto, ja 
kārtību paredz nolīgumos starp 
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darbinieku pārstāvjiem un uzņēmuma 
vadību vai uzņēmumu grupas vadošo 
uzņēmumu, šajā regulā noteiktais 
aizsardzības līmenis nedrīkst būt 
ievērojami zemāks. 
Netiek skartas dalībvalstu vai sociālo 
partneru tiesības ar koplīgumiem paredzēt 
darbiniekiem izdevīgākus aizsardzības 
pasākumus attiecībā uz personas datu 
apstrādi nodarbinātības kontekstā.

Grozījums Nr. 19

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Šādu datu apstrādes nolūkam jābūt 
tieši saistītam ar to iegūšanas iemeslu un 
jāsaglabā nodarbinātības konteksts. 
Profilēšana vai izmantošana citiem 
nolūkiem nedrīkst būt atļauta. 

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
82. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Neskarot citus šīs regulas noteikumus, 
1. punktā minētajos dalībvalstu 
normatīvajos noteikumos jāiekļauj šādi 
minimālie standarti:
a) darba ņēmēju datu apstrāde bez viņu 
ziņas nav atļauta. Atkāpjoties no pirmā 
teikuma, dalībvalstis var ar likumu un 
paredzot samērīgu datu dzēšanas termiņu, 
noteikt šādas prakses atbilstību, ja 
dokumentētie fakti rada aizdomas par to, 
ka darbinieks nodarbinātības kontekstā ir 
paveicis noziedzīgu nodarījumu vai citu 
būtisku pienākumu pārkāpumu, 
informācija ir nepieciešama izmeklēšanai 
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un datu ieguves veids un apjoms ir 
samērīgs ar to iegūšanas mērķi. Visos 
gadījumos ir jāaizsargā darbinieku 
privātums un privātā dzīve. Izmeklēšanu 
veic kompetentā iestāde;
b) atklāta optiski elektroniska un/vai 
atklāta akustiski elektroniska novērošana 
uzņēmuma daļās, kas nav pieejamas 
plašākai sabiedrībai un ko galvenokārt 
izmanto darbinieki privātām darbībām, jo 
īpaši tualetēs, ģērbtuvēs, atpūtas zonās un 
guļamistabās, ir aizliegta. Slepena 
novērošana nav pieļaujama nekādos 
apstākļos;
c) ja uzņēmumi vai iestādes iegūst vai 
apstrādā personas datus medicīniskas 
izmeklēšanas un/vai kvalifikācijas 
pārbaužu nolūkā, pretendents vai 
darbinieks iepriekš ir jāinformē par datu 
izmantošanas nolūku un jānodrošina, ka 
viņam tos paziņo līdz ar pārbaužu 
rezultātiem un pēc pieprasījuma izskaidro 
to nozīmi. Datu iegūšana ģenētisko testu 
un analīžu veikšanai ir pilnībā aizliegta;
d) to, vai ir atļauta tālruņa, e-pasta, 
interneta un citu telekomunikāciju 
pakalpojumu izmantošana arī privātām 
vajadzībām un kādā apmērā, var regulēt 
ar koplīgumu. Ja to nav iespējams regulēt 
ar koplīgumu, darba devējs attiecīgi 
vienojas ar darbinieku. Ja ir atļauta 
izmantošana arī privātām vajadzībām, 
attiecīgo informācijas plūsmas datu 
apstrāde ir pieļaujama, jo īpaši, lai 
nodrošinātu datu aizsardzību, 
telekomunikāciju tīklu un pakalpojumu 
netraucētu darbību, kā arī norēķinu 
informācijas vajadzībām. Atkāpjoties no 
trešā teikuma, dalībvalstis var ar likumu 
un paredzot samērīgu datu dzēšanas 
termiņu, noteikt šādas prakses atbilstību, 
ja dokumentētie fakti rada aizdomas par 
to, ka darbinieks nodarbinātības 
kontekstā ir paveicis noziedzīgu 
nodarījumu vai citu būtisku pienākumu 
pārkāpumu, informācija ir nepieciešama 
izmeklēšanai un datu ieguves veids un 
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apjoms ir samērīgs ar to iegūšanas mērķi. 
Visos gadījumos ir jāaizsargā darbinieku 
privātums un privātā dzīve. Izmeklēšanu 
veic kompetentā iestāde;
e) darbinieku personas datus, jo īpaši 
sensitīvus datus, piemēram, par 
politiskiem uzskatiem, piederību 
arodbiedrībām un dalību to pasākumos, 
nekādā gadījumā nedrīkst izmantot, lai 
darbiniekus iekļautu tā saucamajos 
melnajos sarakstos un veiktu rūpīgas viņu 
pārbaudes vai ierobežotu viņu karjeras 
iespējas. Nodarbinātības kontekstā ir 
aizliegta darbinieku melno sarakstu 
apstrāde, izmantošana, veidošana un 
nodošana. Dalībvalstis veic pārbaudes un 
nosaka piemērotas sankcijas, lai 
nodrošinātu efektīvu šī punkta 
ievērošanu. 

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
82. pants – 1.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.c Papildus IV nodaļas 4. iedaļas 
noteikumiem uz datu aizsardzības 
inspektoru attiecas īpaša aizsardzība 
atlaišanas gadījumā, kas saistīta ar viņa 
pienākumu pildīšanu, un diskriminācijas 
aizliegums. Iestādes un uzņēmumi arī 
nodrošina, ka datu aizsardzības inspektors 
visas darbības saskaņā ar 36. panta 
2. punktu var veikt neatkarīgi un 
piedalīties apmācībā, kuras izmaksas sedz 
datu apstrādes pārzinis un/vai 
apstrādātājs. Ja grupas uzņēmumi atrodas 
vairāk nekā vienā dalībvalstī, datu 
aizsardzības inspektoram jābūt viegli 
pieejamam visiem uzņēmuma 
darbiniekiem visās attiecīgajās 
dalībvalstīs. 
Papildus IV nodaļas 4. iedaļas 
noteikumiem datu aizsardzības 



AD\927511LV.doc 15/18 PE498.045v02-00

LV

inspektoram ir jādod pietiekami daudz 
laika to pienākumu veikšanai, kurus 
viņam uzliek papildus vispārējiem 
uzdevumiem. Datu aizsardzības 
inspektora iecelšanas jautājumos 
apspriežas ar valsts un Eiropas 
uzņēmumu padomēm, un tām ir 
pastāvīgas tiesības sniegt konsultācijas. 

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
82. pants – 1.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.d Neskarot valsts darba tiesībās 
noteiktās informācijas un līdzdalības 
tiesības, darbinieku interešu pārstāvības 
struktūrai un Eiropas Uzņēmumu 
padomei ir šādas tiesības:
a) tiesības piedalīties uzņēmuma datu 
aizsardzības inspektora iecelšanā 
(35. pants un turpmākie),
b) tiesības sniegt regulāras konsultācijas 
un saņemt informāciju no uzņēmuma 
datu aizsardzības inspektora,
c) tiesības pārstāvēto darbinieku vārdā 
iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē
(73. pants) un tiesības vērsties tiesā 
(75. pants),
d) tiesības piedalīties saistošo uzņēmuma 
noteikumu izstrādē (43. pants).

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
82. pants – 1.e punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.e Darbinieka personas datu nodošana 
citiem juridiski neatkarīgiem 
uzņēmumiem vienas uzņēmumu grupas 
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ietvaros un speciālistiem tiesību un 
nodokļu jautājumos un to attiecīga 
apstrāde ir pieļaujama, ja tas ir saistīts ar 
uzņēmuma darbību, to izmanto īpašu 
darbību vai administratīvo procedūru 
veikšanai un tas nav pretrunā attiecīgās 
personas aizsargājamām interesēm. Ja 
darbinieka dati tiek nodoti trešai valstij 
un/vai starptautiskai organizācijai, 
piemēro V nodaļas noteikumus.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
82. pants – 1.f punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.f Regulas 7. panta 4. punktu nepiemēro, 
ja datu apstrādes mērķis ir nodrošināt 
darbiniekam tiesiski vai ekonomiski 
izdevīgu iznākumu.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
82. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Vēlākais līdz 91. panta 2. punktā 
noteiktajam datumam katra dalībvalsts 
paziņo Komisijai noteikumus, ko tā pieņem 
saskaņā ar 1. punktu, turklāt tās 
nekavējoties paziņo Komisijai par 
jebkuriem turpmākiem šo noteikumu 
grozījumiem.

2. Vēlākais līdz 91. panta 2. punktā 
noteiktajam datumam katra dalībvalsts 
paziņo Komisijai normatīvos noteikumus, 
ko tā pieņem saskaņā ar 1. un 1.b punktu, 
turklāt tās nekavējoties paziņo Komisijai 
par jebkuriem turpmākiem šo noteikumu 
grozījumiem.

Grozījums Nr. 26

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

3. Komisijai piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt kritērijus un prasības 
aizsardzības pasākumiem attiecībā uz 
personas datu apstrādi nolūkos, kas minēti 
1. punktā.

3. Komisijai piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu 
vienīgi ar nolūku sīkāk precizēt kritērijus 
un prasības jaunāko tehnoloģisko un 
drošības standartu nodrošināšanai
attiecībā uz personas datu apstrādi nolūkos, 
kas minēti 1. un 1.e punktā. Vērā jāņem 
īstenošanas radītās izmaksas un 
ieguvumi, ar apstrādi saistītie riski un 
attiecīgās vajadzības aizsargāt datus.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
82. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Pēc Komisijas priekšlikuma Eiropas 
Parlaments un Padome pārskata 
82. pantu vēlākais divu gadu laikā pēc 
91. panta 2. punktā minētās dienas. 
Attiecībā uz šo priekšlikumu tās pieņem 
lēmumu, izmantojot Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 294. pantā noteikto 
procedūru.
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