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1. Eiropas datu aizsardzības režīma stiprināšana — veiktie pasākumi un turpmākā 
virzība

Diskusijas par jauno datu aizsardzības režīmu, ko 2012. gada janvārī ierosināja Eiropas 
Komisija, ir panākušas virzību ES iestādēs un dalībvalstīs. Kā savā pirmajā darba dokumentā 
paskaidroja abi referenti par regulu un direktīvu1, reformu tiesību aktu kopums lielā mērā 
iekļauj Parlamenta ieteikumus attiecībā uz a) visaptverošas pieejas pieņemšanu, b) personu 
tiesību stiprināšanu, c) turpmāko iekšējā tirgus veicināšanu un datu aizsardzības noteikumu 
izpildes labāku nodrošināšanu, kā arī d) globālās dimensijas stiprināšanu. Jāuzsver, ka 
saskaņā ar Pamattiesību hartas 8. pantu datu aizsardzība tagad pieder pie saistošām 
pamattiesībām, kuru juridisko pamatu nodrošina LESD 16. pants. Tādēļ mums digitālajā un 
globālajā laikmetā jāstiprina patērētāju un iedzīvotāju („datu subjektu”) aizsardzība.

Visās iestādēs vēl aizvien notiek diskusijas par tādiem jautājumiem kā, piemēram, deleģētie 
un īstenošanas akti, administratīvais slogs un „konsekvences mehānisms”. Šādu horizontālu 
tematu apspriešanai Padomes prezidentūra ir izveidojusi „prezidentūras draugu” mehānismu, 
bet Parlaments 2012. gada 9. un 10. oktobrī Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas 
(LIBE) un dalībvalstu parlamentu komiteju gadskārtējā sanāksmē uzklausīs ekspertus un 
apspriedīsies ar ieinteresētajām personām. Regulas ziņojuma projekta iesniegšana ir paredzēta 
2012. gada beigās, kam sekos ilgs termiņš (līdz 2013. gada februāra beigām), lai ļautu 
dalībvalstīm savlaicīgi iesniegt grozījumus, un balsošana orientējoši notiks 2013. gada aprīlī 
pēc sarunām, kas sāksies Padomes Īrijas prezidentūras laikā. Komitejas, kam jāsniedz 
atzinums, atbilstoši plāno savu darbu. Tā kā steidzami ir jāsaskaņo tiesiskais regulējums šajā 
jomā, kas strauji attīstās, referenta un ēnu referentu mērķis ir panākt vienošanos ar Padomi par 
šo tiesību aktu kopumu vēl šajā likumdošanas periodā. 

Pēc četrām LIBE komitejas sanāksmēm, kurās notika viedokļu apmaiņa, pēc LIBE komitejas 
semināra, kurā piedalījās ieinteresētās personas, plašām diskusijām ar ēnu referentiem un 
komitejām, kam jāsniedz atzinums, ar Komisiju, Padomes prezidentūru un ieinteresētajām 
personām referents šajā darba dokumentā iesniedz jau konkrētākus priekšlikumus un 
vērtējumus. Šajā laikposmā vēl nav iespējams sniegt galīgo atbildi uz visiem ierosinātajiem 
būtiskajiem jautājumiem. Tomēr dažus principus, kas varētu kalpot par pamatu ziņojuma 
projektam, ir iespējams nosaukt. Šie principi pamatojas uz pašreizējo Datu aizsardzības 
direktīvu2 un ir uzsvērti Parlamenta 2011. gada 6. jūlija rezolūcijā (A. Voss ziņojums).3
Referents vēlētos panākt vienprātību par turpmāk izklāstītajiem ziņojuma projekta 
pamatprincipiem. Šajā darba dokumentā tiks aplūkoti būtiski aspekti, bet institucionālie 
aspekti tiks aplūkoti darba dokumentā Nr. 3.

2. Galveno principu stiprināšana un definīciju precizēšana

Definīcijas „personas dati” un „datu subjekts” ir galvenās definīcijas, jo tās nosaka efektīvu 
aizsardzības pasākumu piemērošanas jomu, kas ir paredzēta regulā attiecībā uz dažādiem 
personas datu apstrādes veidiem. Regulas materiālā piemērošanas joma šajā ziņā ir tāda pati 
kā pašreizējai Direktīvai 95/46/EK. Tā kā datu aizsardzības regulējums ir pamattiesību 

                                               
1 PE491.322v01-00, 2012. gada 6. jūlijs.
2 Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīva 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā 
uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, Oficiālais Vēstnesis L 281, 23.11.1995., 31.–50. lpp.
3 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0323, 6.07.2011.
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izpausme, regulas materiālās piemērošanas jomas ierobežošana nav likumdevēju varā. Tomēr 
regulā ir iespējams izvirzīt pamatotas prasības attiecībā uz konkrētiem uzņēmējdarbības 
modeļiem.  

Lai nodrošinātu vislabāko datu aizsardzību un veicinātu jaunus uzņēmējdarbības modeļus, ir 
jāsekmē pakalpojumu anonimitāte un pseidonīmu izmantošana. Neapšaubāmi, „anonimitātes” 
definēšanai vajadzētu palīdzēt datu pārziņiem saprast, kad uz tiem neattiecas regulas 
piemērošanas joma. Ja dati tiek apstrādāti, izmantojot pseidonīmus, un datu pārzinis spēj 
atšķirt atsevišķas personas pēc to pseidonīmiem, tam ir iespējams piešķirt atvieglojumus 
attiecībā uz tā pienākumiem. 

Piekrišanai arī turpmāk jābūt ES pieejas datu aizsardzībai stūrakmenim. Tā kā šī pieeja ir 
svarīgs tiesiskais pamats, ko parasti izmanto, lai datu apstrāde būtu likumīga, tā šajā regulā ir 
skaidri jādefinē. Datu subjektu izpratne par to, kas notiek ar viņu „digitālajām personībām”, 
būs lielāka, ja viņi paši iesaistīsies šā jautājuma risināšanā un varēs par to brīvi lemt. Mums 
jāpaskaidro, ka tehniskie standarti, kas izsaka subjekta vēlmes, ir likumīgs veids, kā sniegt 
skaidri izteiktu piekrišanu1. Informācija datu subjektiem jāsniedz viegli saprotamā formā, kā, 
piemēram, „daudzlīmeņu privātuma politika” un standartizēti logotipi un ikonas2. Lai 
stimulētu datu pārziņus, mēs varam samazināt slogu, izmantojot vienkāršu un vieglu veidu, kā 
pieprasīt piekrišanu, ja ir veikts ietekmes uz privāto dzīvi novērtējums un sistēma ir 
apstiprināta kā tāda, kas atbilst principiem „integrēta privātuma aizsardzība” un „privātuma 
aizsardzība pēc noklusējuma”. Ir jāprecizē „ievērojamas nelīdzsvarotības” jēdziens. Jo īpaši 
skaidrai ir jābūt definīcijai par to, kādos gadījumos tirgus kropļojumi, kā, piemēram, 
monopoli un oligopoli, noved pie šādas nelīdzsvarotības. Īpaša uzmanība jāpievērš 
piekrišanas iegūšanas līdzekļiem, apstrādājot bērnu personas datus. 

Ir skaidri jādefinē arī citi datu apstrādes tiesiskie pamatojumi, ne tikai piekrišana. Noteikums 
par datu apstrādi gadījumos, kad tas ir vajadzīgs līguma izpildei, ir jāattiecina uz pakalpojuma 
sniegšanu, ko pieprasa datu subjekts. Uz „likumīgu interešu” definīciju nedrīkst attiecināt 
deleģētus aktus.

Mērķa ierobežojums ir datu aizsardzības galvenais aspekts, jo tas aizsargā datu subjektus no 
neparedzamas datu apstrādes paplašināšanas gan valsts iestādēs, gan privātos uzņēmumos. 
Personas datu izmantošanas mērķa maiņu pēc to savākšanas nedrīkstētu pieļaut, pamatojoties 
tikai uz datu pārziņa likumīgajām interesēm.

Profilēšana, ar ko domāts datu par personas nosliecēm, izturēšanos un nostāju novērtējums, lai 
pieņemtu par šo personu lēmumus, ir kļuvusi par izplatītu praksi. Lai iegūtu apzinātu 
piekrišanu profilēšanas pasākumiem, tiem jābūt definētiem un regulētiem. Vadlīnijas varētu 
rast Eiropas Padomes ieteikumos3. Profilēšanas gadījumā datu subjektiem var nākties maksāt 
augstākus procentus vai augstākas apdrošināšanas likmes par dažu kritēriju saskaņošanu un 
prognostiskiem modeļiem, kas tiem nav pat saprotami. Ir svarīgi, lai cilvēki varētu kontrolēt 
                                               
1 Piemēram, „Neizsekot”, ko pašlaik izstrādā Globālā tīmekļa konsorcijs (W3C), var kļūt par šādu standartu, ja tā 
tiesiskais regulējums ir pareizs.
2 Darba grupa, 29. pants, 11987/04/EN, WP 100: Atzinums 10/2004 par saskaņotākiem informācijas
noteikumiem, 2004. gada 25. novembris.
3 Eiropas Padomes Ministru komitejas Ieteikums Nr. CM/Rec(2010)13 dalībvalstīm par fizisko personu 
aizsardzību attiecībā uz personas datu automātisku apstrādi datu profilu veidošanas kontekstā, 2010. gada 
23. novembrī.
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negatīvās sekas, ko rada profilēšana.

Regulas teritoriālā piemērošanas joma ir svarīgs jautājums, lai konsekventi īstenotu ES datu 
aizsardzības tiesību aktus. Referents un ēnu referenti atbalsta paredzētās regulas piemērošanu 
vienmēr, kad tiek apstrādāti ES pilsoņu un rezidentu dati neatkarīgi no tā, kur atrodas datu 
pārzinis. Datu nosūtīšanai uz trešām valstīm kritēriji lēmuma pieņemšanai par aizsardzības 
līmeņa pietiekamību, iespējams, ir jāpastiprina. Attiecībā uz datu nosūtīšanu, kas nepamatojas 
uz lēmumu par aizsardzības līmeņa pietiekamību, neskaidrs ir jautājums, kā panākt privātu 
līgumu, piemēram, līgumu klauzulu un saistošu uzņēmumu iekšējās kārtības noteikumu 
(BCR), izpildi valstīs, kurās trūkst datu aizsardzības tiesību aktu vai kurās tiesību sistēma 
nepieļauj to izpildi. Trešo valstu varas iestāžu vai tiesu pieprasījumi piekļuvei personas 
datiem, kas glabājas un tiek apstrādāti ES, būtu jāapmierina tikai tad, ja tiem ir nodrošināts 
tiesiskais pamats ES tiesību aktos1. Šis noteikums kļūs vēl svarīgāks līdz ar mākoņdatošanas
izplatīšanos.

3. Personu tiesību un patērētāju uzticības stiprināšana

Personas īpašās tiesības attiecībās ar datu pārzini ir vienmēr bijušas datu aizsardzības pamats. 
Tās ir jāgarantē, kā arī jāstiprina un jāprecizē, lai pārvarētu digitālā laikmeta izaicinājumus un 
nodrošinātu patērētājiem un uzņēmumiem tiesisko noteiktību. No otras puses, ierosināto 
regulu var vienkāršot, apvienojot šīs tiesības, jo tās ir ļoti līdzīgas — kā vienas monētas divas 
puses. Tas atvieglos datu pārziņu administratīvo slogu un palīdzēs cilvēkiem saprast un 
īstenot savas tiesības.

Informācija, ko sniedz datu subjektiem, patiesībā ir tāda pati kā iekšējā dokumentācija, ja tiek 
ievērota daudzlīmeņu privātuma paziņojuma pieeja, kad patērētājam vispirms parāda 
standartizētu vai stilizētu privātuma politikas kopsavilkumu un pēc tam tas var pieprasīt (un 
saņemt) pilnīgu dokumentāciju. Tiesības saņemt saprotamu informāciju par datu apstrādes 
loģiku, kas jau ir ietvertas Direktīvā 95/46 un uzsvērtas Parlamenta 2011. gada 6. jūlija 
rezolūcijā, ir jāsaglabā. Datu subjektiem jābūt iespējai saprast, kas notiek ar viņu datiem, bet 
tirdzniecības noslēpumu nianses ir jāaizsargā.

Tiesības uz datu pārnesamību — iespēja pārnest savus datus no vienas platformas uz citu — ir 
tikai pienācīgs veids, ka īstenot jau sen iedibinātās tiesības uz piekļuvi datiem. Digitālajā 
laikmetā iedzīvotājiem, arī kā patērētājiem, ir tiesības cerēt, ka viņi saņems savu personas 
informāciju plaši izmantotā elektroniskā formātā. Tas nodrošinās lielāku konkurenci jomā, 
kurā pārsvarā ir dabiski monopoli, kas, ieviešot uz tirgu orientētus stimulus, pamatojas uz 
tīklu ietekmi, lai sniegtu pakalpojumus saistībā ar datu aizsardzību.

Tiesības uz datu dzēšanu un tiesības uz datu labošanu datu subjektiem ir svarīgas, jo tiek 
atklāts aizvien vairāk informācijas, kam var būt liela nozīme. Tiesības būt aizmirstam ir 
jāskata šādā nozīmē, jo tā precizē šīs tiesības digitālajā vidē, saglabājot vispārēju izņēmumu 
attiecībā uz vārda brīvību. Tas ir jāprecizē formulējumā. 

                                               
1 Politiskajās grupās ir lielas bažas par ārvalstu iestāžu piekļuvi Eiropas banku, kā arī medicīniskajiem un 
komunikāciju datiem, sal. mutiskie jautājumi un ar tiem saistītās debates ar priekšsēdētāja vietnieci un tieslietu 
komisāri Viviane Reding 2012. gada 15. februārī, CRE 15/02/2012 – 19. 
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Tiesībām iebilst pret turpmāko datu apstrādi ir vienmēr jābūt bez maksas. Jābūt arī labākām 
tiesiskās aizsardzības iespējām, tostarp patērētāju grupām. 

4. Atbildības palielināšana un administratīvā sloga samazināšana

Personas datu apstrāde sniedz plašas uzņēmējdarbības iespējas datu pārziņiem un datu 
apstrādātājiem. Tomēr, tā kā personas datu aizsardzība pieder pie pamattiesībām, datu 
apstrāde ir saistīta ar atbildību. Šai atbildībai jābūt skaidri un saprotami formulētai, lai 
uzņēmumi un iestādes, kā arī datu subjekti varētu izvairīties no tiesiskas nenoteiktības. Tādēļ 
ir vajadzīga daudz skaidrāka pienākumu un atbildības sadale starp datu pārziņiem un datu 
apstrādātājiem. Ir vairāk jādiskutē par jēdzienu „kopīgie datu pārziņi”. Turklāt mums ir 
jāprecizē robežas darbībai, kuru datu apstrādātājs var veikt patstāvīgi bez pārziņa iejaukšanās, 
tostarp arī gadījumos, kad datu apstrādātājs šajā procesā iesaista apakšuzņēmēju.

Datu aizsardzības inspektori uzņēmumos un valsts iestādēs ir svarīgs jauninājums mūsdienu 
datu aizsardzības praksē, un šī amata obligāta ieviešana visā Eiropas Savienībā, kā arī 
priekšlikumi par datu aizsardzības inspektora amatu un uzdevumiem tiek vispārēji atbalstīti. 
Būtu vajadzīgi daži precizējumi par viņu neatkarību, pilnvarām un pienākumiem. Visi piekrīt, 
ka datu aizsardzības inspektora obligātas iecelšanas robežvērtība būtu jānosaka, pamatojoties 
ne tikai uz uzņēmuma lielumu, bet galvenokārt uz datu apstrādes svarīgumu. Pienācīga 
mēraukla varētu būt personu skaits, kuru dati tiek apstrādāti. 

Datu aizsardzības pārkāpumu paziņojumi un datu drošības noteikumi ir jāsaskaņo ar e-
privātuma direktīvu1un gaidāmo Direktīvu par uzbrukumiem informācijas sistēmām. 

Integrētā datu aizsardzība un datu aizsardzība pēc noklusējuma tiek slavēta kā reformas 
galvenais jauninājums. Tā nodrošinās, piemēram, to, ka viedtālruņa programma piekļūs 
datiem tālrunī tikai tad, ja tas būs nepieciešams konkrēta pakalpojuma sniegšanai, piemēram, 
maršrutēšanai vai laika prognozei. Tomēr ražotājiem un pakalpojumu sniedzējiem ir vajadzīgi 
daudz skaidrāki norādījumi un spēcīgāki stimuli, lai īstenotu šos principus. Ietekmes uz 
privāto dzīvi novērtējuma sniegšanai arī ir vajadzīgi precizējumi un skaidrākas 
pamatnostādnes. Abām pieejām ir vajadzīgs, lai datu aizsardzības inspektoriem būtu lielākas
pilnvaras.

Rīcības kodeksi, kā arī sertifikācija un zīmogi tiek vispārēji atbalstīti, bet arī tiem ir vajadzīga 
stimulēšana un skaidrāki noteikumi par datu apstrādes likumību, pienākumiem un ar to 
saistītiem jautājumiem.

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 12. Jūlija Direktīva 2002/58/EK par personas datu apstrādi un 
privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē (Direktīva par privāto dzīvi un elektronisko 
komunikāciju), Oficiālais Vēstnesis L 201, 31.7.2002., 37.–47. lpp.


