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ĪSS PAMATOJUMS

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

Šī atzinuma mērķis ir šāds — ir skaidrs, ka Eiropas darba ņēmēju datu aizsardzību nevar 
visaptveroši regulēt tikai ar vienu pantu. Runa vairāk ir par konkrētu pamatjautājumu 
ieskicēšanu. Veidojot patiesu Eiropas darba tirgu un iekšējo tirgu, turpmāk būtu jāapsver 
iespēja Eiropas līmenī izstrādāt arī regulējumu par darba ņēmēju datu aizsardzību. LESD 
288. pants paredz šādu iespēju.

Lai arī lielākā daļa apstrādāto datu Eiropas Savienībā ir saistīta 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 risināt jautājumu par darba ņēmēju 
datu aizsardzību šajā regulā, ir sašaurināt atzinuma darbības jomu, proti, attiecināt to tikai uz 
82. pantu. Tādējādi rastos iespēja saturiski paplašināt noteikumus un apvienot dažādus regulas 
pantus, kas attiecas uz darba ņēmēju datu aizsardzību. 

Regulas 82. panta 1. punkts un 124. apsvērums

Pašreizējā stadijā, jo īpaši attiecībā uz darba ņēmēju datu aizsardzību, šī regula var nodrošināt 
tikai minimālo aizsardzību. Arī turpmāk katrai dalībvalstij ir jādod iespējas noteikt standartus, 
kas darba ņēmējiem ir labvēlīgāki par priekšlikumā 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 galvenokārt uz izņēmumiem, un Komisijai piešķirtās tiesības pieņemt deleģētos aktus 
varētu situāciju saistībā ar šā panta piemērošanu padarīt īpaši nepārredzamu. Otrkārt, 
sliktākajā gadījumā tas varētu nozīmēt, ka dalībvalstis nevar 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.a punkts  

Tā kā Komisija līdz šim nav iesniegusi nevienu priekšlikumu par darba ņēmēju datu 
aizsardzību un ņemot vērā to, ka regulā ir tikai daži punkti, kas saturiski atbilst minētajai 
jomai, ir svarīgi Eiropas līmenī noteikt aizsardzības līmeņa minimālos standartus. Grozījumos 
ierosinātie četri apakšpunkti nebūtu jāuzskata par pilnīgu sarakstu, bet gan par 
pamatjautājumiem visaptverošu Eiropas datu aizsardzības tiesību izstrādei.

Regulas 82. panta 1.b punkts 

Datu aizsardzības inspektoram ir būtiska nozīme. Tādēļ nedrīkst pieļaut ne mazākās šaubas, 
ka viņš var veikt savus pienākumus, nebaidoties no spiediena vai ārējas ietekmes un darba 
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ņēmēju interesēs. Tādēļ būtu svarīgi paredzēt īpašu aizsardzību atlaišanas gadījumā un 
diskriminācijas aizliegumu.

Regulas 82. panta 1.c punkts un 124.a apsvērums (jauns)

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

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

Nodarbinātības kontekstā nevarēs panākt nosprausto mērķi, ja piekrišana tiks pilnīgi izslēgta 
kā juridiskais pamats personas datu apstrādei. Tādēļ atzinuma sagatavotāja ierosina, ka pat 
nevienlīdzīgās situācijās būtu jāparedz izņēmumi, ja tie dod 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 varēs turpmāk 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 
kā darbinieka personas datu apstrāde, ko 

(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 
kā darbinieka personas datu apstrāde, ko 
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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.

veic darba devējs darba attiecību kontekstā. 
Darba attiecību kontekstā datu apstrādei 
piemērojams izņēmums, ja šādas 
apstrādes rezultātā darba ņēmējs gūst 
juridisku vai ekonomisku labumu. 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.

Or. de

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
124. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(124) Principi fizisku personu aizsardzībai 
attiecībā uz personas datu apstrādi būtu 
jāpiemēro arī nodarbinātības kontekstā. 
Tāpēc, lai regulētu darbinieku personas 
datu apstrādi nodarbinātības kontekstā, 
dalībvalstīm, nodrošinot šajā regulā
noteikto standartu ievērošanu, būtu ar 
likumu jāpieņem īpaši noteikumi par 
personas datu apstrādi nodarbinātības 
jomā. Ja attiecīgajā dalībvalstī pastāv 
tiesiskais pamatojums nodarbinātības 
attiecību regulēšanai un to īsteno, 
vienojoties darba ņēmēju pārstāvjiem un 
uzņēmuma vai kādas uzņēmumu grupas 
vadošā uzņēmuma vadībai (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, būtu jāparedz iespēja 
personas datus nodarbinātības kontekstā 
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apstrādāt arī, pamatojoties uz šādu 
vienošanos.
________________
1  OV L 122, 16.5.2009., 28. lpp.

Or. de

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
124.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(124a) To uzņēmuma interešu 
nodrošināšanai, kas tieši saistītas ar 
darba attiecību kontekstu, tiek atļauta arī 
datu apstrāde uzņēmumu grupu ietvaros. 
Šīs regulas noteikumos ņemta vērā plaši 
izplatītā prakse, ko uzņēmumu grupas 
izmanto darba ņēmēju datu apstrādei;

Or. de

Grozījums Nr. 4

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 

1. Saskaņā ar šīs regulas noteikumiem
dalībvalstis var tiesību aktos paredzēt 
īpašus noteikumus, kas regulē darbinieku 
personas datu apstrādi saistībā ar 
nodarbinātību, jo īpaši darbā pieņemšanas 
nolūkos, darba līguma izpildei, ietverot 
likumā un koplīgumā paredzētu saistību 
izpildi, kolektīvās vienošanās, darba 
vadībai, plānošanai un organizēšanai, 
veselībai un drošībai darba vietā un 
individuālu vai kolektīvu ar nodarbinātību 
saistītu tiesību vai priekšrocību 
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baudīšanas nolūkos un darba attiecību 
izbeigšanas nolūkos.

izmantošanas vai baudīšanas nolūkos un 
darba attiecību izbeigšanas nolūkos.

Regulā noteiktais aizsardzības līmenis 
nedrīkst būt zemāks, jo īpaši gadījumos, 
kad lēmumus pieņem, vienojoties darba 
ņēmēju pārstāvjiem un uzņēmuma vai 
kādas uzņēmumu grupas vadošā 
uzņēmuma vadībai.
Netiek skartas dalībvalstu tiesības 
nodarbinātības kontekstā paredzēt darba 
ņēmējiem labvēlīgākus personas datu 
apstrādes aizsardzības noteikumus.

Or. de

Grozījums Nr. 5

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Neskarot citus šīs regulas noteikumus, 
1. punktā minētie dalībvalstu noteikumi 
iever vismaz šādus minimālos standartus:
a) darba ņēmēju datu apstrāde bez viņu 
ziņas nav pieļaujama. Neskarot pirmajā 
teikumā minēto, dalībvalstis, paredzot 
atbilstošus datu dzēšanas termiņus, var ar 
likumu paredzēt atkāpi gadījumā, ja 
reģistrējamie fakti apstiprina aizdomas 
par to, ka darba ņēmējs darba attiecību 
kontekstā ir izdarījis noziegumu, tā 
atklāšanai nepieciešams veikt 
izmeklēšanu un izmeklēšanā iegūto datu 
apjoms nepārsniedz minētā mērķa 
sasniegšanai nepieciešamo. Jebkurā 
gadījumā ir jānodrošina darba ņēmēja 
privātuma un privātās dzīves aizsardzība;
b) nav pieļaujama to publiskai piekļuvei 
slēgto uzņēmuma daļu atklāta optiski 
elektroniska un akustiski elektroniska 
uzraudzība, kuras tiek galvenokārt 
izmantotas darba ņēmēja privātajām 
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vajadzībām, jo īpaši tās ir tualešu un 
mazgājamās telpas, ģērbtuves, atpūtas 
telpas un guļamtelpas. Slepena 
novērošana nav pieļaujama nekādā 
gadījumā;
c) ja saistībā ar ārsta pārbaudēm vai 
atbilstības pārbaudēm uzņēmums iegūst 
vai apstrādā personas datus,  attiecīgajam 
kandidātam vai darba ņēmējam iepriekš 
jāpaziņo, kādam nolūkam dati tiks 
izmantoti, un pēc tam viņam šādi dati 
kopā ar rezultātiem jāpaziņo un 
jāizskaidro. Datu iegūšana ģenētisko testu 
un analīžu veikšanai ir pilnībā aizliegta;
d) to, vai ir atļauts izmantot telefonu, e-
pastu, internetu un citus 
telekomunikācijas līdzekļus privātiem 
mērķiem un kādā apjomā, var noteikt 
koplīgumos. Ja šo jautājumu ar 
koplīgumu noregulēt nav iespējams, 
darba devējs tiešā veidā par to attiecīgi 
vienojas ar darba ņēmēju. Ja tiek pieļauta 
minēto tehnoloģiju privāta izmantošana, 
šādā veidā pārraidītu datu apstrāde ir 
pieļaujama vienīgi datu drošības 
nodrošināšanai, telekomunikāciju tīklu 
un pakalpojumu pareizas darbības 
nodrošināšanai, kā arī maksas 
aprēķināšanai. Neskarot trešajā teikumā 
minēto, dalībvalstis, paredzot atbilstošus 
datu dzēšanas termiņus, var ar likumu 
paredzēt atkāpi gadījumā, ka 
reģistrējamie fakti apstiprina aizdomas 
par to, ka darba ņēmējs darba attiecību 
kontekstā ir izdarījis noziegumu, tā 
atklāšanai nepieciešams veikt 
izmeklēšanu un izmeklēšanā iegūto datu 
apjoms nepārsniedz minētā mērķa 
sasniegšanai nepieciešamo. Jebkurā 
gadījumā ir jānodrošina darba ņēmēja 
privātuma un privātās dzīves aizsardzība.

Or. de
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Grozījums Nr. 6

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Papildus IV nodaļas 4. iedaļas 
noteikumiem uz datu aizsardzības 
inspektoru attiecas īpaša aizsardzība 
atlaišanas gadījumā un diskriminācijas 
aizliegums.

Or. de

Grozījums Nr. 7

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.c Ar nodarbinātību saistītu personas 
datu nodošana, ko veic juridiski 
neatkarīgi uzņēmumi vienā uzņēmumu 
grupā, ir pieļaujama, ja to izmanto 
uzņēmuma interesēs un vienīgi pārvaldes 
procedūru veikšanai un ja tas nav 
pretrunā attiecīgās personas aizsardzības 
nodrošināšanai. Ja nodarbinātības datu 
nodošana notiek kādā trešajā valstī vai 
starptautiskā organizācijā, tiek piemēroti 
V nodaļas noteikumi.

Or. de

Grozījums Nr. 8

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.d Regulas 7. panta 4. punkta 
noteikumus nepiemēro, ja datu apstrādes 
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mērķis ir radīt juridisku vai ekonomisku 
labumu darba ņēmējam.

Or. de

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
82. pants – 3. punkts

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.c punktā.

Or. de

Grozījums Nr. 10

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Pēc Komisijas ierosinājuma Eiropas 
Parlaments un Padome veic pārbaudi 
saistībā ar šo pantu vēlākais divu gadu 
laikā pēc 91. panta 2. punktā minētā 
datuma. Tie pieņem lēmumu par šo 
priekšlikumu saskaņā ar kārtību, kas 
noteikta Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 294. pantā.

Or. de


