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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0569/2012, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais B. O., par 
lielu IT uzņēmumu piekļuvi iedzīvotāju datoriem un telefoniem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēju māc bažas par tādu lielu IT uzņēmumu kā „Google”, „Apple” u. c. 
iespēju piekļūt iedzīvotāju datoriem un telefoniem. Kā piemēru lūgumraksta iesniedzējs min 
„Google” drošības problēmas risinājumu „Android” ierīcēm. „Android” ierīču lietotājiem 
nebija zināmi šie pasākumi. Kaut arī minētā uzņēmuma veiktie pasākumi kā tādi bija 
lietderīgi, lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka uzņēmumi un, iespējams, noziedzīgas 
organizācijas var iegūt piekļuvi lietotāju personas datiem. Lūgumraksta iesniedzējam šķiet 
savādi, ka hakeriem par šādām darbībām piespriež ievērojamus sodus, bet lielie uzņēmumi 
var tās veikt nesodīti. Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka saskaņā ar Direktīvu 95/46/EK par 
personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti visiem ES 
iedzīvotājiem ir tiesības uz personas datu aizsardzību. Lūgumraksta iesniedzējs lūdz ES 
tiesiskajā regulējumā aizliegt aizsardzības sistēmu apiešanas ceļus (t. s. backdoors) vai vismaz 
paredzēt prasību, ka to izmantošanai nepieciešama lietotāju piekrišana. Vēl viņš uzskata, ka ir 
jāizveido neatkarīga struktūrvienība, kuras pienākums būtu uzraudzīt šo noteikumu 
ievērošanu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 14. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 27. martā

Lūgumraksta iesniedzējs lūdz veikt grozījumus ES tiesību aktos, lai nodrošinātu datoru un 
mobilo ierīču labāku aizsardzību un novērstu vai kontrolētu trešo pušu piekļuvi tām. 
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Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka šāda piekļuves sastopamība ir ikdienišķa ES, kaut gan 
viņš apšauba tās likumību.
Neatļauta piekļuve personu datoriem un mobilajām ierīcēm var pārkāpt personu pamattiesības 
uz viņu īpašuma aizsardzību, privātās un ģimenes dzīves, mājokļa un saziņas neaizskaramību 
un personas datu aizsardzību, kas nostiprinātas Pamattiesību hartā un reglamentētas ES tiesību 
aktos un valstu tiesību aktos. Šādu piekļuvi var uzskatīt par likumīgu tikai saskaņā ar 
stingriem nosacījumiem, kas paredzēti tiesību aktos.
Jautājums par to, vai mēģinājumam piekļūt informācijas sistēmai vai ierīcei ir krimināls 
raksturs, ir atkarīgs no konkrētā gadījuma un konkrētiem apstākļiem. Šādā gadījumā 
piemērojami ir valsts krimināltiesību akti, un valsts tiesībsargājošās iestādes ir kompetentas 
izmeklēt noziedzīgu nodarījumu un celt apsūdzību.
Lūgumraksts attiecas uz ES tiesību aktiem par datu aizsardzību, e-privātumu, patērētāju 
aizsardzību un kibernoziegumiem.

* ES tiesību akti:

e-Privātuma direktīva
e-Privātuma direktīva 2002/58/EK ir piemērojama attiecībā uz personas datu apstrādi 
elektroniskās komunikācijas nozarē, lai nodrošinātu šādu datu, elektroniskās komunikācijas 
iekārtu un pakalpojumu brīvu apriti Kopienā. Tajā izklāstīti skaidri noteikumi attiecībā uz 
piekļuvi personas datiem, kas glabājas personas ierīcēs, un precizēts, ka lietotāja piekrišana ir 
obligāta. Atbilstošais noteikums e-Privātuma direktīvā ir formulēts šādi: „Dalībvalstis 
nodrošina, ka elektronisko komunikāciju tīklu izmantošana informācijas uzglabāšanai vai 
pieejas iegūšanai abonenta vai lietotāja gala iekārtā uzglabātai informācijai ir atļauta tikai ar 
nosacījumu, ka attiecīgo abonentu vai lietotāju, saskaņā ar Direktīvu 95/46/EK, nodrošina ar 
skaidru un visaptverošu informāciju, cita starpā, par apstrādes nolūku (..)”

Datu aizsardzības direktīva
Datu aizsardzības direktīvā 95/46/EK ir noteikti principi attiecībā uz jebkādu datu apstrādi un, 
proti: datu apstrādei ir jābūt godīgai un likumīgai, tās nolūkiem jābūt leģitīmiem, konkrētiem, 
precīzi formulētiem, apstrādātiem datiem ir jābūt adekvātiem, atbilstošiem, precīziem, ne 
pārmērīgiem, atjauninātiem un apstrādātiem ne ilgāk, kā tas nepieciešams (6. pants). 7. pantā 
noteikts, kad personas datu apstrāde ir atzīstama par likumīgu. Tas būs, cita starpā, tādā 
gadījumā, kad „datu subjekts nepārprotami devis savu piekrišanu” un kad „apstrāde vajadzīga 
sabiedrības interesēs realizējama uzdevuma izpildei vai personas datu apstrādātājam vai 
trešajai personai, kurai dati tiek atklāti, piešķirto oficiālo pilnvaru realizācijai”, izņemot, „ja 
šīs intereses ignorē, ņemot vērā datu subjekta pamattiesību un brīvību intereses”. Datu 
subjektiem ir piešķirtas vairākas tiesības saskaņā ar Direktīvu 95/46/EK un līdz ar to arī 
saskaņā ar valsts pasākumiem, kas pieņemti, to īstenojot. Tie ietver jo īpaši tiesības iegūt no 
personas datu apstrādātāja datu izlabošanu, dzēšanu vai piekļuves noslēgšanu, ja šo datu 
apstrāde neatbilst šīs direktīvas noteikumiem [12. panta b) punkts]. Turklāt saskaņā ar 
14. panta b) punktu datu subjektiem ir tiesības „pēc pieprasījuma un bez maksas iebilst pret 
personas datu, kas uz viņu attiecas, kurus personas datu apstrādātājs paredz apstrādāt tiešas 
tirdzniecības nolūkiem, apstrādi vai, pirms personas dati pirmoreiz tiek atklāti trešajām 
personām vai izmantoti tiešas tirdzniecības nolūkiem šo personu interesēs, saņemt informāciju 
par to, kā arī nepārprotamas tiesības bez maksas iebilst pret šādu datu atklāšanu vai 
izmantošanu”. Direktīvas 95/46/EK 28. pantā ir noteikts, ka dalībvalstis paredz to, ka viena 
vai vairākas valsts iestādes ir atbildīgas par noteikumu, ko dalībvalstis pieņēmušas saskaņā ar 
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šo direktīvu, piemērošanas pastāvīgu kontroli savā teritorijā. Vācijā šī iestāde ir 
Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, kas izskata sūdzības 
par datu apstrādes likumību.

Līgumtiesības un patērētāju tiesības
Distances pārdošanas direktīva 97/7/EK un Negodīgas komercprakses direktīva 2005/29/EK 
uzliek par pienākumu tirgotājiem sniegt informāciju par galvenajām viņu piedāvāto preču vai 
pakalpojumu iezīmēm. Jaunajā Patērētāju tiesību direktīvā 2011/83/ES, kuru dalībvalstis 
pašreiz īsteno savos tiesību aktos un kura stāsies spēkā no 2014. gada 13. jūnija, īpaši 
paredzēts, ka tirgotājam jāsniedz informācija par digitālā satura funkcionalitāti un attiecīgo 
savietojamību. Jebkuram digitālā produkta, kas piegādāts patērētājam, piemēram, 
programmatūras, atjauninājumam vai pārveidojumam, būtu jāpiemēro tāds pats noteikums vai 
informācijas standarts kā galvenajam produktam, ja vien patērētājs nav izvēlējies nebūt 
informēts par atjauninājumu iezīmēm, piekrītot automātiskiem atjauninājumiem.
Jebkurš pakalpojuma sniedzēja standarta līguma noteikums, kas uzliek patērētājam 
pienākumu pieņemt atjauninājumus vai padara produkta lietošanu atkarīgu no turpmāku 
atjauninājumu pieņemšanas, ir jāizvērtē, ņemot vērā Direktīvu 93/13/EEK par negodīgiem 
noteikumiem patērētāju līgumos. Šajā direktīvā aizliegts uzņēmumiem izmantot standarta 
līguma noteikumus, kas rada ievērojamu nelīdzsvarotību pušu tiesībās un pienākumos, un tas 
notiek par sliktu patērētājam. Piemēram, ir maz ticams, ka līguma noteikumus, kuri prasa 
programmatūras atjauninājumu pieņemšanu nolūkā risināt konstatēto drošības risku, varētu 
uzskatīt par patērētājam nelabvēlīgiem. Tomēr gadījumā, ja automātiska atjauninājumu 
pieņemšana nāktu par sliktu patērētājam, piemēram, samazinātu produkta funkcionalitāti un 
savietojamību ar patērētāja aparatūru, tad tādu pakalpojuma sniedzēja līguma noteikumu, 
saskaņā ar kuru patērētājam ir automātiski jāpieņem atjauninājumi, varētu uzskatīt par 
negodīgu Direktīvas 93/13/EEK izpratnē.
Iepriekš minētie ES tiesību aktu noteikumi ir iekļauti dalībvalstu tiesību aktos, un valstu varas 
iestādes un tiesas ir atbildīgas par to piemērošanu konkrētos gadījumos. Saistībā ar pārrobežu 
problēmām Regulā (EK) Nr. 2006/2004 par sadarbību patērētāju tiesību aizsardzības jomā 
(CPC regula) ir noteikta saikne starp valstu tiesību aktu īstenošanas iestādēm, lai izveidotu ES 
mēroga valstu īstenošanas iestāžu tīklu („CPC tīkls”), un noteikta struktūra un nosacījumi, lai 
tās varētu atklāt, izmeklēt un izbeigt negodīgu pārrobežu komercpraksi. Patērētāji, kuri cietuši 
no negodīgas komercprakses, var ziņot par savu gadījumu savas valsts īstenošanas iestādei. 
CPC tīkla Vācijas iestāde ir Federālais Patērētāju aizsardzības un pārtikas nekaitīguma birojs 
(BVL); adrese: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), 
Bundesallee 50, Gebäude 247, 38116 Braunschweig; tīmekļa vietne: www.bvl.bund.de
Patērētāji var arī izmantot Eiropas Patērētāju centru tīklu (ECC-Net), kas palīdz patērētājiem 
iegūt atbilstošu informāciju gadījumā, ja viņu tiesības ir pārkāptas pārrobežu darījumos, un 
palīdz viņiem sazināties ar uzņēmējiem. Vācijas ECC tīkla adrese ir: Europäisches 
Verbraucherzentrum Deutschland, Bahnhofsplatz 3, 77694 Kehl; tīmekļa vietne: 
http://www.eu-verbraucher.de/de/startseite/).

* Iesāktās un gaidāmās Komisijas iniciatīvas un priekšlikumi:

Datu aizsardzības reforma
Komisijas priekšlikuma par datu aizsardzības reformu1 mērķis ir nostiprināt noteikumus par 
                                               
1 2012. gada 25. janvāra Datu aizsardzības reformas pakete, http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-
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piekrišanu, kas tiek sniegta ne tikai labprātīgi, konkrēti un apzināti, bet būtu jāsniedz arī 
skaidri. Datu aizsardzības reformas mērķis ir nodrošināt, ka datu aizsardzības iestādēm ir 
daudz plašākas izmeklēšanas un sankciju piemērošanas pilnvaras, lai par personas datu 
nelikumīgu apstrādi varētu atbilstoši sodīt visā Eiropas Savienībā.
Šo priekšlikumu pašreiz izskata likumdevēji (Eiropas Parlaments un Ministru padome).

Līgumtiesības un patērētāju tiesības
Jaunā Patērētāju tiesību direktīva, kas būs spēkā no 2014. gada jūnija, stiprinās patērētāju 
aizsardzības tiesības, iepērkoties internetā un attiecībā uz digitālā satura piegādi. Īpaši tajā 
pastiprināti noteikumi attiecībā uz informāciju, kas jāsniedz patērētājiem, skaidri pieprasot 
tirgotājiem sniegt ziņas par digitālā satura funkcionalitāti un savietojamību. Turklāt nesen 
(2012. gada maijā) pieņemtajā Eiropas Patērētāju tiesību aizsardzības programmā Komisija 
paziņoja, ka tā līdz 2014. gadam izstrādās pamatnostādnes dalībvalstu īstenošanas iestādēm 
par to, kā piemērot patērētāju informācijas prasības digitālajā laikmetā.

Mākoņa stratēģija
Paziņojums „Mākoņdatošanas potenciāla atraisīšana Eiropā”, kas tika pieņemts 2012. gada 
27. septembrī, attiecas uz dažiem datu aizsardzības aspektiem, ciktāl tie ir saistīti ar 
mākoņdatošanas pakalpojumiem. Īpaši paziņojumā uzsvērts, ka Komisijas priekšlikums Datu 
aizsardzības regulai dod iespēju labāk pielāgot tiesību aktus mākoņdatošanā balstītu 
pakalpojumu noteikumu modeļiem. Turklāt paziņojumā teikts, ka, tiklīdz ierosinātā regula 
tiks pieņemta, Komisija izmantos jaunos mehānismus, kas tajā izklāstīti, lai ciešā sadarbībā ar 
valstu datu aizsardzības iestādēm sniegtu visus nepieciešamos papildu norādījumus par 
Eiropas datu aizsardzības tiesību aktu piemērošanu attiecībā uz mākoņpakalpojumiem. 
Paziņojumā arī uzsvērts, ka ir jāizstrādā norādījumi par to, kā piemērot esošo ES Datu 
aizsardzības direktīvu, lai pielāgotu mākoņdatošanas pakalpojumus (t. i., noteiktu un nošķirtu 
datu aizsardzības tiesības un pienākumus, kas attiecas uz datu kontrolētājiem un 
apstrādātājiem pakalpojumu sniedzēju vajadzībām vai dalībniekiem mākoņdatošanas vērtību 
ķēdē, vai piemērojamos tiesību aktus, ja mākoņa piegādātāja attiecīgā dibināšanas vieta var 
būt grūti nosakāma).

Kibernoziegumu direktīva un Eiropas Savienības kiberdrošības stratēģija
Kiberdrošības draudi, vai tie būtu nejauši vai ļaunprātīgi, rada nozīmīgas problēmas mūsu 
ekonomikas labklājībai un sabiedrībai.
Lai risinātu šo problēmu visaptverošā un iekļaujošā veidā, Komisija un Savienības Augstā 
pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos 2013. gada 7. februārī ir kopīgi pieņēmuši 
kopīgu Eiropas Savienības kiberdrošības stratēģiju1. Stratēģijā izklāstīts redzējums un noteikti 
politikas pasākumi, lai garantētu drošu un noturīgu digitālo vidi, vienlaikus ievērojot un 
veicinot pamattiesības (tostarp tiesības uz privātumu un datu aizsardzību) un ES 
pamatvērtības gan ES, gan ārpus tās.
Galvenais stratēģijas pasākums ir likumdošanas priekšlikums par augsta līmeņa tīklu un 
informācijas drošību visā Savienībā, lai nodrošinātu netraucētu iekšējā tirgus darbību. 
Priekšlikuma2 mērķis ir nodrošināt, ka: dalībvalstis nodrošina minimālo valsts spēju līmeni; 
dalībvalstis sadarbojas ES līmenī, apmainoties ar informāciju un saskaņoti reaģējot, kad tas 

                                                                                                                                                  
protection/news/120125_en.htm.
1 JOIN(2013)0001, galīgā redakcija.
2 COM(2013)0048, galīgā redakcija.
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nepieciešams; privātā sektora apsaimniekotāji sniedz būtiskus pakalpojumus un valsts 
pārvaldes iestādes īsteno atbilstošus risku pārvaldības pasākumus un ziņo par nopietniem 
drošības incidentiem attiecīgajām valsts iestādēm.

Direktīva par uzbrukumiem informācijas sistēmām
Direktīvas par uzbrukumiem informācijas sistēmām mērķis ir stiprināt jo īpaši cīņu pret plaša 
mēroga uzbrukumiem informācijas sistēmām, tuvinot noziedzīgus nodarījumus un sankcijas. 
Direktīvas projekts ir pamatots uz pašreizējo Pamatlēmumu par uzbrukumiem informācijas 
sistēmām (2005/222/TI), un tajā saglabāti pamatlēmuma pašreizējie noteikumi — sodāmība 
par nelikumīgu piekļuvi, par nelikumīgu iejaukšanos sistēmā un nelikumīgu iejaukšanos 
datos — un ietverti jauni nodarījumi, piemēram, nelikumīga pārtveršana un rīku izmantošana, 
lai veiktu liela mēroga uzbrukumus. Ar priekšlikumu arī paaugstina kriminālsodu līmeni par 
nodarījumiem, paplašina atbildību pastiprinošus apstākļus, iekļaujot rīka izmantošanu, kas 
ļauj veikt liela mēroga uzbrukumus un kad personas identitāte ir nozagta, lai veiktu 
kibernoziegumus. Ar priekšlikumu arī paaugstina soda līmeni atbildību īpaši pastiprinošos 
apstākļos. Tajā arī iekļauti noteikumi, kuru mērķis ir uzlabot pārrobežu sadarbību starp 
tiesībaizsardzības iestādēm un izveidot efektīvas uzraudzības sistēmas un datu vākšanu. 
Direktīvas projektam ir nepieciešama politiskā vienošanās starp Ministru padomi un Eiropas 
Parlamentu, un tiek gaidīta direktīvas galīgā pieņemšana.

Secinājums
Eiropas Komisija uzskata, ka lūgumraksta iesniedzējs būtu jāinformē par to, ka tiek piemēroti 
īpaši nosacījumi, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību. Turklāt šie noteikumi pašreiz tiek 
vēl vairāk pastiprināti un saskaņoti, pateicoties vairākiem Komisijas priekšlikumiem.
Īpaši nesen iesniegtais Regulas par datu aizsardzību projekts nodrošinās to, ka uzņēmumiem, 
kas pārkāpj personas tiesības un, piemēram, nelikumīgi piekļūst viņu ierīcēm, varētu —
neatkarīgi no nodarījuma smaguma — piemērot bargus naudas sodus, ko veiktu datu 
aizsardzības iestādes.


