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1. Datu aizsardzības reforma — liela atbilstība Eiropas Parlamenta ieteikumiem —
kopīga programma

Eiropas Komisijas 2012. gada janvārī ierosinātā datu aizsardzības režīma reforma tiek atzinīgi 
vērtēta, jo tajā lielā mērā iestrādāti Parlamenta ieteikumi, kas formulēti 2011. gada 6. jūlija 
rezolūcijā par vispusīgu pieeju personas datu aizsardzībai Eiropas Savienībā1, attiecībā uz tās 
četrām galvenajām iedaļām: „Pilnīga vispārējās pieejas pieņemšana” (1.a punkts), „Indivīdu 
tiesību stiprināšana” (1.b punkts), „Iekšējā tirgus aspekta attīstība un datu aizsardzības 
noteikumu efektīvāka piemērošana” (1.c punkts) un, visbeidzot, „Datu aizsardzības 
stiprināšana pasaules mērogā” (1.d punkts).

1.a Regulas izvēle attiecība uz vispārēju datu aizsardzības regulējumu ES, ar ko aizstāj 
Direktīvu 95/46/EK, atbilst Parlamenta lūgumam par „pilnīgu saskaņošanu visaugstākajā 
līmenī, nodrošinot juridisko noteiktību un vienotu augsta līmeņa indivīdu aizsardzību visos 
apstākļos”. Tajā pašā laikā Vispārīgās datu aizsardzības regulas projektā nav ievērota prasība 
par to, lai jaunā regulējuma piemērošanas jomā būtu iekļauta personas datu apstrāde, ko veic 
Eiropas Savienības iestādes un struktūras, kuru reglamentē Regula (EK) Nr. 45/2001.

Komisija ir izdarījusi politisku izvēli, saskaņā ar kuru tiesiskais regulējums par datu apstrādi, 
ko veic, lai novērstu, atklātu, izmeklētu noziedzīgus nodarījumus vai sauktu pie atbildības par 
tiem un veiktu saistītas juridiskas darbības, ir noteikts ar direktīvu. Atzinīgi tiek vērtēta 
regulējuma attiecināšana uz datu apstrādi tiesībaizsardzības nolūkos dalībvalstīs, kas bija 
Parlamenta ilga prasība, taču referenti uzskata, ka direktīvas mērķiem ir jābūt vērienīgākiem, 
ņemot vērā šā jautājuma lielo jutīgumu. Tas ir jo īpaši svarīgi, jo Parlaments ir skaidri 
uzsvēris, ka „noteikumiem, kas attiecināmi uz konkrētām nozarēm, nekādā gadījumā nav 
jāpazemina aizsardzības līmenis, kuru nodrošina pamata tiesību akti, stingri nosakot 
izņēmuma, nepieciešamas, leģitīmas un īpaši izstrādātas atkāpes no vispārējiem datu 
aizsardzības principiem”.

1.b Referenti uzskata, ka pašreizējos tekstos ir ieviesti daudzi nozīmīgi precizējumi un 
uzlabojumi attiecībā uz datu subjekta principiem un tiesībām. Tas attiecas uz noteikumiem par 
piekrišanu, jo īpaši tās nepārprotamību, caurskatāmības noteikumiem, detalizētiem 
noteikumiem par datu subjekta informēšanu, tiesībām uz dzēšanu, tiesībām tikt aizmirstam un 
tiesībām uz datu pārnesamību, kā arī noteikumiem par sensitīviem datiem un bērnu datiem.

1.c Reformā ir ņemtas vērā arī parlamenta prasības saistībā ar aizsardzības inspektoriem, 
privātuma ietekmes novērtējumiem, vispārīgiem paziņojumiem par datu aizsardzības 
pārkāpumu, datu aizsardzības iestāžu lielo lomu un pilnvarām un pietiekamu līdzekļu 
nodrošināšanu tām, 29. panta darbgrupas statusu un stingriem un preventīviem sodiem.

1.d Noteikumi par datu starptautisku nosūtīšanu, ko EP prasīja vienkāršot un stiprināt, tagad 
skaidri paredz vispāratzīto praksi, piemēram, saistošos uzņēmuma noteikumus vai līguma 
standarta klauzulas. Atzinīgi ir vērtējama pietiekamības novērtēšanas procedūras precizēšana.
Noteikumi par datu nosūtīšanu tiesībaizsardzības iestāžu sadarbības kontekstā jāapsver arī 
saistībā ar notiekošajām sarunām ar trešām valstīm, piemēram, par ES un ASV 
pamatnolīgumu datu aizsardzības jomā, par kuru Parlaments arī ir vairākkārt paudis savu 

                                               
1 P7_TA-PROV(2011)0323.
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viedokli.

2. Reformas galvenie elementi

Šīs reformas galvenie elementi ir šādi:1

- datu aizsardzība kā pamattiesības, kas noteiktas Pamattiesību hartas 8. pantā un LESD 
16. pantā, un spējas uzlabošana personām kontrolēt savus datus (brīvi sniegta, informēta 
un nepārprotama piekrišana, tiesības uz datu labošanu, dzēšanu un tiesības tikt 
aizmirstam, tiesības uz informāciju un piekļuvi saviem datiem, tiesības uz datu 
pārnesamību un tiesības iebilst);

- principa saglabāšana, saskaņā ar kuru visām situācijām un visām jomām (izņemot valsts 
drošību, kopējo ārpolitiku un drošības politiku, kā arī tikai peļņu nenesošu personisku 
darbību) piemēro to pašu vai līdzīgu noteikumu kopumu, ievērojot, ka vienādus principus 
un mehānismus piemēro gan publiskajam, gan privātajam sektoram, paredzot 
nepieciešamus un samērīgus ierobežojumus attiecībā uz tiesībaizsardzības jomu;

- datu aizsardzības noteikumu tehniski neitrāla pielāgošana jaunajiem tehnoloģiju 
sasniegumiem (piemēram, integrēta privātuma aizsardzība un privātuma aizsardzība pēc 
noklusējuma);

- efektīvu resursu nodrošināšana, lai aizsargātu pamattiesības uz datu aizsardzību 
(ierobežojumi saistībā ar nolūku, pārziņa pienākumi, paziņojumi un informēšana par datu 
aizsardzības pārkāpumiem, stingras un neatkarīgas valstu datu aizsardzības iestādes, datu 
aizsardzības inspektoru iecelšana visās valsts iestādēs, noteikta lieluma uzņēmumos vai 
īpašās situācijās, efektīvi administratīvās un tiesiskās aizsardzības līdzekļi);

- sadrumstalotības novēršana un tiesiskās noteiktības sniegšana fiziskām personām, 
uzņēmumiem (attiecībā uz vienotu tirgu) un valsts iestādēm, ieviešot t. s. „vienas pieturas” 
sistēmu (kompetence, kas noteikta uzraudzības iestādei pārziņa vai apstrādātāja galvenās 
institūcijas atrašanās vietā) un „konsekvences mehānismu”;

- datu aizsardzības pamatprincipu saskaņošana attiecībā uz to, kā policijas un tiesu iestādes 
rīkojas ar datiem un apmainās ar tiem, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus 
nodarījumus, sauktu pie atbildības par tiem vai izpildītu kriminālsodus (datu aizsardzības 
aspekti šajā sakarībā ir spēkā esošo un ierosināto ES tiesību aktu būtiska sastāvdaļa); 
tādējādi tiek arī izbeigta pašreizējā situācija, kad ES noteikumi 
(Pamatlēmums 2008/977/TI) ir piemērojami tikai tad, ja pastāv pārrobežu elements;

- drošas un stabilas sistēmas nodrošināšana, kas paredzēta datu nosūtīšanai uz trešām 
valstīm (ko veic, ja, pamatojoties cita starpā uz Savienībā dzīvojošu datu subjektu 
tiesībām uz efektīviem administratīvās un tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, ir nolemts, ka 
valsts, teritorija vai apstrādes nozare nodrošina pietiekamu aizsardzības līmeni, vai — ja 

                                               
1 Sk. arī Komisijas paziņojumu „Privātuma nodrošināšana saistītā pasaulē - Eiropas datu aizsardzības regulējums 
21. gadsimtam” (COM(2012)0009).
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juridiski saistošā aktā ir nodrošināti īpaši, atbilstoši aizsardzības pasākumi), un ES 
sistēmas veicināšana ārvalstīs (tostarp, slēdzot līgumus ar trešām valstīm).

3. Paketes pieeja

Referenti uzskata, ka šie divi reformu priekšlikumi sniedz vienreizēju leģislatīvu izdevību, lai 
izstrādātu divus saistītus, saskaņotus, kvalitatīvus un augstvērtīgus datu aizsardzības tiesību 
aktus, pieņemot visaptverošu, līdzsvarotu, koordinētu un paralēlu procedūru attiecībā uz 
abiem tekstiem. „Paketes pieeja” atbilst vairākkārtējiem EP lūgumiem daudzu gadu garumā 
par to, lai tiktu ieviests spēcīgs un vērienīgs datu aizsardzības regulējums, kas novērstu 
sadrumstalotību un tiesisko nenoteiktību. Šāda pieeja īpaši

- garantē koordinētas likumdošanas pieejas izmantošanu, kas uzlabos abu dokumentu kopu 
saturu un konsekvenci; praktiski katrs referents paketei vienlaikus ir arī ēnu referents citai 
dokumentu kopai; koordināciju nodrošina arī, izmantojot kopīgas darba sanāksmes, 
debates un uzklausīšanas komitejā (sk. turpmāk tekstā); abām procedūrām tiek izstrādāti 
līdzīgi grafiki;

- nodrošina no likumdošanas viedokļa visefektīvāko un visaptverošāko procedūru, jo 
sanāksmes un debates ir un arī turpmāk būs apvienotas, kas garantē laika efektivitātes 
palielināšanu un resursu taupīgāku izmantošanu, vienlaikus nodrošinot pilnvērtīgu darbu;

- garantē vienāda līmeņa datu aizsardzības piemērošanu visās ES darbību jomās vienlaicīgi, 
tādējādi novēršot pašreizējos trūkumus, kas radušies laikā pirms Lisabonas līguma 
pieņemšanas, un nodrošinot Eiropas Savienības Tiesas pienācīgu kontroli visās 
attiecīgajās jomās.

4. Veiktie pasākumi un turpmākā virzība

4.a Saistībā ar datu aizsardzības reformu jau ir notikušas plašas diskusijas ar ēnu referentiem, 
atzinuma sniedzējas komitejas referentiem, Padomes prezidentūru un Komisiju. Tie turpinās
diskusijas un arī sadarbosies ar ieinteresētajām pusēm, piemēram, datu aizsardzības iestādēm, 
valstu iestādēm, nozares, pilsoņu tiesību un patērētāju organizācijām, lai gūtu plašu atbalstu 
Eiropas Parlamenta pieejai. Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja 2012. gada 
29. maijā rīkoja ieinteresēto personu darbsemināru par regulu; tiks izskatīta iespēja rīkot 
līdzīgu pasākumu arī attiecībā uz direktīvu.

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas koordinatori ir vienojušies, ka LIBE komiteja 
2012. gada 9. un 10. oktobrī rīkos ikgadējo starpparlamentāro komiteju sanāksmi ar 
dalībvalstu parlamentiem brīvības, drošības un tiesiskuma jomā par datu aizsardzības 
reformas paketi. Citi īpaši darba dokumenti par regulu un direktīvu tiks sniegti vēlāk šogad.
Notiek apspriedes arī par ietekmes novērtējumu no Parlamenta puses.

Pašreiz plānots, ka ziņojumu projekti tiks iesniegti līdz 2012. gada beigām. Referenti cer uz 
gatavību sākt sarunas ar otru likumdevēju 2013. gadā.

4.b Referenti ir konstatējuši, ka cita starpā par šādiem jautājumiem ir nepieciešams 
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turpināt debates un tos noskaidrot:

- Komisijas loma, izmantojot deleģētos un īstenošanas aktus, un konsekvences mehānismā;

- pašreizējā situācija, kad ES iestāžu un aģentūru datu aizsardzības noteikumi ir izkļauti no 
reformas;

- Savienības vispārīgo tiesību aktu un valstu īpašo tiesību aktu saistība;

- datu aizsardzības iestāžu lomu un pienākumu precīzs sadalījums pārrobežu lietās;

- skaidrojumi par profilēšanu, tostarp cilvēka faktoru un tiesībām saņemt informāciju par 
datu apstrādē ietverto loģiku, kā to prasa Parlaments;

- „likumīgo interešu”, „sabiedrības interešu” un „sabiedrības drošības” jēdzieni;

- abu tiesību aktu savstarpēja sasaiste, jo īpaši gadījumos, kad tiesībaizsardzības iestādes 
vēlas piekļūt personas datiem, ko uzglabā privātas vienības;

- trešo valstu iestāžu lūgumi vai pieprasījumi piekļūt Savienībā uzglabātiem personas 
datiem, jo īpaši gadījumos, kad datu pārzinim trešajā valstī ir institūcija;

- spēcīgāki stimuli integrētai datu aizsardzībai un datu aizsardzībai pēc noklusējuma.


