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Temats: Vācijas Bundesrāta pamatots atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un 
Padomes regulai par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu 
apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula)
((COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD))

Saskaņā ar 6. pantu Protokolā Nr. 2 par subsidiaritātes un proporcionalitātes principa 
piemērošanu dalībvalstu parlamenti astoņu nedēļu laikā pēc leģislatīva akta priekšlikuma 
iesniegšanas var vērsties pie Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas priekšsēdētāja ar 
pamatotu atzinumu, kurā izklāstīti iemesli, kāpēc, viņuprāt, attiecīgais priekšlikums neatbilst 
subsidiaritātes principam.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta Reglamentu subsidiaritātes principa ievērošanas jautājumi ir 
Juridiskās komitejas kompetencē.

Jūsu informācijai pielikumā pievienots Vācijas Bundesrāta pamatots atzinums par minēto 
priekšlikumu.
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PIELIKUMS

Vācijas Bundesrāta pamatots atzinums

Vācijas parlamenta Bundesrāts savā 895. sanāksmē 2012. gada 30. martā, ievērojot 
Līguma par Eiropas Savienību (LES) 12. panta b) punkta noteikumus, pieņēma turpmāk 
izklāstīto atzinumu.

1. Bundesrāts uzskata, ka šis priekšlikums neatbilst subsidiaritātes principam. Saskaņā ar LES 
5. panta 3. punktu jomās, kuras nav ekskluzīvā Savienības kompetencē, Savienība rīkojas 
tikai tad, ja dalībvalstis centrālā vai reģionālā un vietējā līmenī nevar pietiekami labi 
īstenot paredzētās darbības mērķus, bet ierosinātās darbības mēroga vai seku dēļ tie ir 
labāk sasniedzami Savienības līmenī;

Bundesrāts pauž nozēlu par to, ka Komisija nav ņēmusi vērā jau Bundesrāta 2011. gada 
11. februāra atzinumā attiecībā uz Komisijas paziņojumu par tās vispusīgo pieeju 
personas datu aizsardzībai ES (Bundesrāta brošūra 707/10 (lēmums)) minētos iebildumus 
par tiesību aktu pieņemšanas kompetenču norobežošanu un subsidiaritātes principa 
ievērošanu. Pašreiz izskatāmie priekšlikumi par visaptverošu personas datu aizsardzības 
modernizēšanu, pieņemot direktīvu, ar kuru regulē datu aizsardzību iekšlietu un tieslietu 
jomā (salīdzini Bundesrāta brošūru 51/12) un par spēkā esošās datu aizsardzības 
direktīvas pārveidošanu par datu aizsardzības pamatregulu, vienlaicīgi pielāgojot datu 
aizsardzības tiesību noteikumus, kas iekļauti direktīvā par elektronisko komunikāciju 
(Direktīva 2002/58/EK), apstiprina šos iebildumus. Tāpēc Bundesrāts uzskata, ka 
joprojām ir nepieciešama vispusīga koncepcija, kura nodrošinātu labāku atbilstību 
subsidiaritātes un proporcionalitātes principiem nekā ierosinātais regulējuma modelis.

Ierosinātā datu aizsardzības pamatregula neatbilst LES 5. panta 3. punkta prasībām 
turpmāk norādīto iemeslu dēļ.

2. Regulas priekšlikumā nav pietiekami pamatots, ka publiskajā un privātajā sektorā ir 
nepieciešams pilnīgs un saistošs datu aizsardzības regulējums Eiropas līmenī, pieņemot 
regulu. Citādi nekā tas ir spēkā esošajā direktīvā, kura paredz pilnīgu valsts līmeņa datu 
aizsardzības nodrošinājuma saskaņošanu, regulējums ar regulas starpniecību izraisa 
visaptverošu un saistošu tiesību akta spēkā esamību gandrīz vai pilnībā aizstājot 
dalībvalstu regulējumu datu aizsardzības jomā. Tieši publiskajā sektorā un arī lielā mērā 
privātajā sektorā Vācijā un arī citās dalībvalstīs ir spēkā diferencēti un tādējādi vieglāk 
īstenojami datu aizsardzības tiesību akti, kuri nodrošina datu aizsardzību, garantējot 
lielāku juridisko noteiktību, nekā tas būtu gadījumā ar atsevišķiem noteikumiem, kas 
iekļauti regulas priekšlikumā un kuriem ir augsts abstrakcijas līmenis. Datu aizsardzības 
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pamatregulas piemērošanas prioritāte apdraud Vācijas datu aizsardzības tiesību aktu —
arī no ES iekšēja tirgus viedokļa neapstrīdamu — pamatjomu turpmāku pastāvēšanu.
Piemērs tam ir sociālo datu aizsardzība vai federālajos un pavalstu tiesību aktos paredzētā 
videonovērošana, kas nepieciešama būtisku sabiedrības interešu aizsardzībai.

3. Kaut arī Eiropas līmeņa regulas noteikumos vismaz ir atzīta dalībvalstu konkretizēšanas 
pilnvaru nepieciešamība, tomēr valsts līmeņa likumdevējiem nav noteiktas atbilstošas 
nepārprotamas pilnvaras. Lielais skaits paredzēto pilnvaru deleģēto aktu pieņemšanai 
daudz vairāk apliecina to, ka mērķis, kas paredz, ka vienīgi Eiropas likumdevējs nosaka 
visaptverošu saistošu visu Eiropas datu aizsardzības tiesību regulējumu, ievērojami 
pārsniedz LESD 16. panta 2. punktā piešķirto kompetenci. Tomēr visā Savienībā vienotu 
datu aizsardzības līmeni var panākt arī, turpinot attīstīt līdz šim spēkā esošo datu 
aizsardzības direktīvu. Arī tās mērķis ir datu aizsardzības tiesību aktu pilnīga 
saskaņošana, tomēr paredzot dalībvalstīm iespēju konkretizēt tādas tiesību normu 
dispozīciju pazīmes dalībvalstu tiesību aktu ietvaros, kuras iespējams interpretēt, kuras 
tieši tāpat noteiktas arī visā ierosinātās regulas tekstā.

4. Komisijas ierosinātais obligātais pilnīgais datu aizsardzības tiesību regulējums 
publiskajā un privātajā sektorā ir ievērojami plašāks, nekā tas būtu nepieciešams, lai 
nodrošinātu augstu datu aizsardzības līmeni šajos sektoros un vienādus konkurences 
noteikumus. Ar ierosināto regulu kā tieši piemērojamu regulējumu, izņemot 
priekšlikuma 80. pantā un sekojošos pantos iekļautās plašsaziņas līdzekļu, veselības un 
nodarbinātības datu aizsardzības jautājumus, tiks aizstātas gandrīz visas spēkā esošo 
valsts tiesību aktu jomas, jo šīs regulas materiālo tiesību piemērošanas joma ir 
formulēta atvērti un nenoteikti. Tādējādi šī regula ietver arī tīri vietējas jomas, 
piemēram, vietējo drošības iestāžu preventīvo darbību, jo piemērošanas joma paredz 
izņēmumu tikai attiecībā uz „valsts drošību”, bet attiecībā uz „sabiedrības drošības” 
jautājumiem paredz vienīgi pilnvaras noteikt ierobežojumus saskaņā ar 21. pantu.
Attiecinot ierosināto regulu uz visām Savienības tiesību aktu piemērošanas jomām 
(priekšlikuma 2. panta 2. punkta a) apakšpunkts), Komisija turklāt pieprasa datu 
aizsardzības regulējuma kompetenci saistoša regulējuma veidā konkrētās nozarēs, 
piemēram, izglītības sistēmā, kurās kompetence, kas paredz tiesību normu un 
administratīvo normu saskaņošanu, ir pat kategoriski izslēgta (piemēram, LESD 
165. panta 4. punkts). Tas pats attiecas arī uz sabiedrības drošības tiesību aktu jomu, kas 
nav saistīta ar krimināltiesībām un kuras regulēšana arī turpmāk paliek vienīgi 
dalībvalstu kompetencē (salīdz. LESD 72., 87. un 276. pantu).

5. Turklāt Bundesrāts uzskata, ka dalībvalstu publisko pārvaldes iestāžu veiktās personas 
datu apstrādes regulējums principā nav ES likumdošanas kompetencē un tādēļ, lai 
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izvairītos no subsidiaritātes principa pārkāpšanas, regulas piemērošanas jomā šis 
regulējums nav jāiekļauj. Attiecībā uz šo jomu, kā arī datu apstrādi, lai īstenotu 
uzdevumus sabiedrības interesēs, 6. panta 3. punkta pirmās daļas b) punktā, piemērojot 
to kopā ar 1. punkta e) apakšpunktu, tomēr gan ir paredzētas pilnvaras dalībvalstu 
noteikumu pieņemšanai. Taču to darbības jomu ierobežo specifiskas Savienības tiesību 
normās ietvertas prasības (regulas priekšlikuma 6. panta 3. punkta otrā daļa) tā, ka 
rezultātā dalībvalstīm vairs netiek saglabātas patstāvīgas regulējuma pilnvaras publisko 
pārvaldes iestāžu veiktas datu apstrādes jomā.

6. Visbeidzot, vēl viena neatbilstība subsidiaritātes un proporcionalitātes principiem 
publisko pārvaldes iestāžu veiktas datu apstrādes jomā jo īpaši izriet no regulas 
priekšlikuma 1. panta 3. punktā paredzētā noteikuma, kas datu brīvas aprites 
nodrošināšanai paredz jebkādas tādas datu aizsardzības garantijas aizliegumu, kas nav 
paredzēta regulā. Tieši attiecībā uz datu apstrādi publisko pārvaldes iestāžu jomā, 
piemēram, sociālo datu aizsardzības tiesību normās, kuras paredz ierobežojošus 
procedūras noteikumus (varētu būt prasības veidā organizatoriski nodalīt datu apstrādi), ir 
iespējams paredzēt augstākus valsts datu aizsardzības standartus, neietekmējot ar tiem 
iekšējā tirgus intereses.

7. Ierosinātā datu aizsardzības pamatregula nav piemērota, lai ar to nodrošinātu visaptverošu 
datu aizsardzības regulējumu, kas attiektos gandrīz uz visām jomām, un tādēļ ar to 
tādējādi arī tiek pārkāpti subsidiaritātes un proporcionalitātes principi. Tās augstā 
abstrakcijas līmeņa dēļ, ar kuru tiek vispārinātas prasības un nonivelētas diferencētās 
dalībvalstu vispārējās un specifiskās datu aizsardzības tiesības, ierosinātā regula daudzos 
jautājumos, kas saistīti ar daudziem pilsoņiem svarīgu personas tiesību un citu 
pamattiesību īstenošanu, atsaucas uz Komisijas deleģētajiem aktiem, lai arī turpmāk 
apmierinātu visas prasības, kas attiecas uz mērķi par pilnīgu harmonizēšanu. Katrā ziņā, 
kamēr netiks pieņemti sīki izstrādāti noteikumi, izmantojot Eiropas deleģētos tiesību 
aktus, datu aizsardzības tiesību īstenošanu apgrūtinās visdažādākā veida juridiskā 
nenoteiktība, jo ir paredzēts, ka pašreizējais valsts līmeņa regulējums jau pēc 2 gadu ilga 
pārejas perioda vairs nebūs spēkā. Mērķis palielināt juridisko noteiktību uzņēmumiem un 
valstij, apstrādājot personas datus, ko uzsver Komisija, tādējādi netiek panākts. Turpretim 
ar regulu ierosināto noteikumu iekļaušana pašreizējā datu aizsardzības direktīvā, neatceļot 
to, radītu valsts datu aizsardzības tiesību aktu pielāgošanas pienākumu, bet juridiskās 
noteiktības interesēs un īstenošanas nodrošināšanai ļautu saglabāt valsts tiesību aktus.

8. Regulas priekšlikums ir pretrunā subsidiaritātes un proporcionalitātes principiem, jo 
noteikumi par Komisijas tiesībām iejaukties, izmantojot tā dēvēto konsekvences mehānismu 
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(regulas priekšlikuma 57. pants un sekojošie panti, jo īpaši 60. pants un sekojošais), nav 
savienojami ar LESD 16. panta 2. panta otrajā daļā nodrošināto datu aizsardzības iestāžu 
neatkarību. Saskaņā ar Eiropas Savienības Tiesas judikatūru prasības par datu aizsardzības 
kontroles iestāžu neatkarību īstenošanai nepieciešama pat tikai tādu draudu pilnīga izslēgšana, 
ka kontroles iestāžu lēmumus varētu politiski ietekmēt. Ar ierosināto regulu piešķirtās 
pilnvaras uzsākt datu aizsardzības uzraudzības procedūru tomēr rada arī tiešas iespējas 
ietekmēt lēmumus, un šādās situācijās nevar izslēgt, ka tiks ietekmēti Komisijai noteiktie 
izpildes uzdevumi, kas neietilpst datu aizsardzības tiesību aktu darbības jomā, neskatoties uz 
to, ka tā formāli ir neatkarīga.

9. Pieņemot lēmumu regulēt Eiropas datu aizsardzības standartus, izmantojot regulu, 
Komisija rada juridisko nenoteiktību attiecībā uz spēka esošajiem datu aizsardzības 
noteikumiem elektronisko sakaru pakalpojumu jomā saskaņā ar Direktīvu 2002/58/EK.
Dalībvalstu īstenošanas pienākumi attiecībā uz datu aizsardzību elektronisko sakaru 
pakalpojumos atbilstoši minētajai direktīvai tiek grozīti ar regulas priekšlikuma 88. panta 
2. punktu, un saskaņā ar regulas priekšlikumu direktīvā par elektronisko sakaru 
pakalpojumiem atsauce uz vispārējo datu aizsardzības direktīvu būtu jāaizstāj ar atsaucēm 
uz ierosināto datu aizsardzības pamatregulu. Tādējādi dalībvalstīm tiktu noteikts 
uzdevums izstrādāt jaunus specifiskus valsts datu aizsardzības standartus attiecība uz 
elektroniskajiem sakaru dienestiem, toties vispārējo datu aizsardzības tiesību jomā, 
piemērojot ierosināto regulu, tām vairs nebūtu tiesību aktu pieņemšanas kompetences.
Tāpēc tieši informācijas sabiedrībā, kur izmanto elektroniskos sakaru pakalpojumus, datu 
aizsardzības galvenajā jomā, nolemjot pieņemt datu aizsardzības pamatregulu tā vietā, lai 
saglabātu datu aizsardzības direktīvu, radīsies ievērojama juridiskā nenoteiktība, kura 
netiek kompensēta ne ar kādām cita veida priekšrocībām LESD 16. panta 1. punktā 
paredzēto aizsardzības uzdevumu īstenošanai.

10. Lēmums izstrādāt datu aizsardzības pamatregulu, vienlaicīgi reglamentējot datu 
aizsardzību policijas un tieslietu jomā ar direktīvu, rada norobežošanas grūtības, kas ir 
papildu apstiprinājums tam, ka tiek pārkāpti subsidiaritātes un proporcionalitātes principi.
Bundesrāts ir konstatējis, ka līdzšinējā koncepcija par ES datu aizsardzības tiesību jaunu 
regulējumu izraisītu situāciju, kurā policijas un tiesībaizsardzības iestādēm, īstenojot tām 
noteiktos uzdevumus attiecībā uz personas datu aizsardzību, būtu jāievēro atšķirīgas 
tiesību normas. Datu aizsardzības direktīvas, kas paredzēta policijas un tieslietu iestādēm, 
(sk. 1. panta 1. punktu un pamatojuma 3.4.1. punktu, Bundesrāta brošūra Nr. 51/12) 
mērķis ir paredzēt noteikumus personas datu apstrādei, lai novērstu, atklātu un izmeklētu 
noziedzīgus nodarījumus vai īstenotu kriminālvajāšanu. Ierosinātā datu aizsardzības 
pamatregula šajā jomā netiek piemērota (priekšlikuma 2. panta 2. punkta e) apakšpunkts).
Tomēr valstu policijas iestāžu kompetencē ir gan noziedzīgu nodarījumu novēršana, gan 
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sabiedrības vispārējās drošības garantēšana, bet šo jomu aptver ierosinātās datu 
aizsardzības pamatregulas prasības, neskatoties uz dažiem izsmeļošiem izņēmumiem 
saskaņā priekšlikuma 21. pantā. Šī sadrumstalotība liecina, ka personas datu labāku 
aizsardzību ES tiesību aktu pieņemšanas kompetences ietvaros varētu nodrošināt, 
saglabājot un attīstot datu aizsardzības direktīvu, nevis paredzot trīs tiesību aktus ar 
dažādu saistošo spēku — ierosināto datu aizsardzības pamatregulu, ierosināto datu 
aizsardzības direktīvu, kas paredzēta policijas un tieslietu iestādēm, kā arī spēkā esošo 
Direktīvu 2002/58/EK.


