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1. Eiropas datu aizsardzības regulas institucionālie aspekti

Kā norādīts 2. darba dokumentā, šajā darba dokumentā ir aplūkoti paredzētās Vispārīgās datu 
aizsardzības regulas institucionālie aspekti. Referents vēlas panākt vienprātību attiecībā uz 
turpmāk ziņojuma projektā minētajiem institucionāliem stūrakmeņiem.

2. Konsekvence un izpilde

Lai gan datu aizsardzības pamatprincipi joprojām ir spēkā un tiem jātiek stiprinātiem, izpildes 
trūkums ir radījis nepieciešamību veikt šo reformu. Ar regulu tiks nodrošināta vienota darba 
struktūra visām datu aizsardzības iestādēm (DAI). Izšķiroša nozīme DAI funkcionēšanā ir 
pietiekamai resursu pieejamībai. 

Paredzētais valstu DAI sadarbības un konsekvences mehānisms ir nozīmīgs solis, lai panāktu 
datu aizsardzības tiesību aktu saskaņotu piemērošanu visā ES. Tomēr joprojām jārod atbildes 
uz vairākiem jautājumiem. Šķiet, ka ir pamatoti nodrošināt tā saukto „vienas pieturas 
aģentūru” abām pusēm — datu pārziņiem un datu subjektiem. Jebkurā gadījumā pastāv 
vajadzība izstrādāt viegli piemērojamu mehānismu, kas darbotos praksē, ietverot skaidru 
pamudinājumu un pienākumus attiecībā uz DAI sadarbību. Turklāt konsekvences mehānisma 
ietvaros Komisijai būtu jārespektē DAI neatkarība. EP Juridiskajam dienestam šobrīd ir 
uzdots pārbaudīt DAI pienākuma izpildes iespējamību attiecībā uz Eiropas Datu aizsardzības 
kolēģijas lēmumu ievērošanu.

3. Datu aizsardzība ES iestādēs un aģentūrās

Jauno datu aizsardzības noteikumu piemērošana ES iestādēm un aģentūrām, kā arī atbilstība 
citiem tiesiskajiem instrumentiem, piemēram, ierosinātajai Datu aizsardzības direktīvai 
tiesībaizsardzības jomā un e-privātuma Direktīvai, ir joprojām aktuāls jautājums, jo pašreizējā 
projektā tas nav pietiekami aplūkots. Pastāv zināma vienprātība ar ēnu referentiem par to, ka 
jaunā regula jāattiecina uz ES iestādēm, piemēram, pieprasot Regulas (EK) Nr. 45/20011

pielāgošanu, lai tā pilnīgi atbilstu Vispārīgajai datu aizsardzības regulai līdz brīdim, kad 
pēdējā minētā regula tiks piemērota. 

Jebkurā gadījumā pastāv nepieciešamība pēc horizontālākas diskusijas (aplūkojot regulu un 
direktīvu) par to, kā novērst datu aizsardzības noteikumu pašreizējo nesaskaņotību attiecībā 
uz dažādām ES aģentūrām.

4. Tiesībaizsardzības saistība ar datu aizsardzību 

Saistība starp Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Datu aizsardzības direktīvu 
tiesībaizsardzības jomā arī ir jāaplūko horizontāli un piemērojot „paketes pieeju”. Tas būs 
īpaši svarīgi attiecībā uz piekļuvi privātu vienību personas datiem tiesībaizsardzības nolūkā. 
Galvenie noteikumi var tikt reglamentēti direktīvā vai, iespējams, citos ES krimināltiesību 
instrumentos, piemēram, policijas / tiesu iestāžu sadarbības vai procesuālo krimināltiesību 
jomā. Tomēr Datu aizsardzības regulā būs jāietver skaidri noteikumi, lai nodrošinātu, ka 

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu 
aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti 
(Oficiālais Vēstnesis L 8, 12.1.2001., 1.–22. lpp.).
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uzņēmumi var nodot datus tiesībaizsardzības iestādēm tikai, pamatojoties uz likumu, taisnīgu 
lietas izskatīšanu un tiesiskajām garantijām, un pilnīgā saskaņā ar ES Pamattiesību hartas 
52. pantu. 

Šajā saistībā atklāts jautājums ir esošo datu aizsardzības tiesību aktu materiālā piemērošanas 
joma. Dažas dalībvalstis piemēro esošo Direktīvu 95/46/EK iekšējiem gadījumiem 
tiesībaizsardzības jomā (piem., Austrija), dažas to piemēro daļēji (piem., Beļģija), bet dažas to 
nepiemēro nemaz. Tāpēc pastāv skaidra saskaņošanas nepieciešamība, lai garantētu pilsoņiem 
pienācīgu aizsardzību, pamatojoties uz pienācīgu informētību par viņu tiesībām.

5. Valsts iestāžu veiktā personas datu apstrāde

Dalībvalstīm var tikt piešķirta neliela rīcības brīvība attiecībā uz īpašu noteikumu pieņemšanu 
datu aizsardzības jomā konkrētos valsts sektoros, ja vien visā Savienībā tiek ievērots 
saskaņots un vienkāršs noteikumu kopums. Referents un ēnu referenti ņems vērā šos 
jautājumus, ja vien ir skaidri noteikti regulas mērķi un principi un to īstenošanu nekavē valsts 
tiesību akti. Tas arī pastāvīgi jāpārbauda EP Juridiskajam dienestam.

Ir svarīgi novērst valsts noteikumu nesaskaņotību, un tieši tam ir paredzēts regulas 
instruments. Gadījumos, kad dalībvalstīm ir pilnvaras ierobežot datu subjektu tiesības, tās 
būtu jāpielāgo mazāk.

6. Komisijas deleģētās un īstenošanas pilnvaras

Komisijas redzējumam par regulu, kas skar sabiedrības intereses, ir liels atbalsts, taču 
Parlamenta debates skaidri atklāja, ka šā mērķa sasniegšana netiek atbalstīta, plaši izmantojot 
deleģētos un īstenošanas aktus. Referents un ēnu referenti piekrīt, ka tie jāierobežo līdz 
minimālas nepieciešamības līmenim. No otras puses, likumdevējam būtu jāsvītro īpaši 
deleģētie vai īstenošanas akti tikai tajos gadījumos, kad pastāv skaidra alternatīva deleģētu vai 
īstenošanas pilnvaru izmantošanai. 

Gaidāmai deleģēto un īstenošanas aktu izvērtēšanai kopā ar Padomi un Komisiju jāpamatojas 
uz trim kategorijām: a) tikai tehnisku īstenošanu, piemēram, paziņojuma veidlapām u. c., —
šādi akti būtu jāsaglabā tā, kā tie tika ierosināti; b) būtisku deleģēšana, kas nepieciešama 
regulas aktualizēšanai atbilstoši tehnoloģijas un uzņēmējdarbības attīstībai, piemēram, 
konfidenciālu datu kategorijām, uzņēmējdarbības modeļiem u. c., — šādi akti būtu jāsaglabā, 
vienlaikus ievērojot ļoti skaidras likumdevēja noteikto kritēriju un ierobežojumu vadlīnijas, 
un c) būtisku deleģēšanu, kas attiecas uz tiesību aktu būtību, piemēram termina „likumīga 
interese” definēšanu, — šādi akti jāsvītro un jāaizstāj ar īpašu formulējumu regulā.


