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IEROSINĀJUMI

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

Vispārīgi
1. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu “Eiropas Datu stratēģija”; uzsver, ka vienotas 

Eiropas datu telpas izveide ir būtiska, lai nodrošinātu ES globālo konkurētspēju, digitālo 
suverenitāti un ekonomisko labklājību; 

2. norāda, ka ES pieejai digitalizācijai vajadzētu būt vērstai uz cilvēku, vērstai uz vērtībām 
un balstītai uz sociālās tirgus ekonomikas koncepciju; uzsver, ka tam, ka tiek izvēlēts 
trešais digitalizācijas ceļš, nevajadzētu nozīmēt, ka ES kļūst par protekcionisti; tādēļ 
uzsver, ka ikviens, kas nav ES dalībnieks, joprojām būtu jāuzņem darbībai vienotajā 
Eiropas datu telpā, ja vien šādi dalībnieki atbilst ES ētiskajiem, tehnoloģiskajiem, 
privātuma un drošības standartiem;

Labāka regulējuma principi

3. uzskata, ka jaunā stratēģija būtu jāīsteno, izmantojot uz principiem balstītu un inovācijai 
labvēlīgu ES tiesisko regulējumu, kam vajadzētu būt samērīgam, kam būtu jānovērš 
nevajadzīgs administratīvais slogs maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) un 
jaunuzņēmumiem un kas būtu jāapvieno ar konkrētiem pasākumiem, norādēm, privātā 
un publiskā sektora rīcības kodeksiem un programmām, lieliem ieguldījumiem un 
vajadzības gadījumā ar jauniem nozaru tiesību aktiem;

4. mudina Komisiju pirms jebkādām iniciatīvām padziļināti izvērtēt un kartēt spēkā esošos 
tiesību aktus, lai novērtētu, vai ir vajadzīgi pielāgojumi vai papildu prasības, lai 
atbalstītu ES datu nozari, nodrošinātu godīgu konkurenci visiem iesaistītajiem 
dalībniekiem un izvairītos no juridiskas pārklāšanās ar iespējamiem gaidāmiem tiesību 
aktiem datu stratēģijas īstenošanai;

Datu kopīgošana un tiesības uz datiem

5. uzsver, ka ir ļoti svarīgi veicināt ES uzņēmumu, jo īpaši MVU un jaunuzņēmumu, 
piekļuvi datiem; uzskata, ka brīvprātīga datu apmaiņa starp uzņēmumiem, pamatojoties 
uz taisnīgām un pārredzamām līgumattiecībām, ko veicina stimuli subsīdiju un nodokļu 
atvieglojumu veidā, palīdzētu sasniegt šo mērķi; 

6. uzsver, ka ES datu ekonomikas attīstību vēl vairāk paātrinās taisnīgi, vienkārši, 
saprotami, droši, sadarbspējīgi un cenu ziņā pieņemami brīvprātīgi datu apmaiņas 
līgumi starp uzņēmumiem no vienas piegādes ķēdes un dažādām nozarēm, kas vai nu 
pārvērš naudas izteiksmē datu sniedzēju līdzdalību, vai arī veicina savstarpēja 
izdevīguma shēmas;

7. aicina Komisiju izvērtēt iespēju noteikt taisnīgus līgumu noteikumus, lai novērstu 
nelīdzsvarotību tirgus ietekmē; uzsver, ka vienotai Eiropas datu telpai būs nepieciešams, 
lai uzņēmumi varētu cieši sadarboties cits ar citu, un tādēļ uzskata, ka ir vajadzīgas 
drošas zonas un grupu atbrīvojumi attiecībā uz sadarbību datu kopīgošanas un 
apkopošanas jomā, kā arī vajadzēs vairāk Komisijas norādījumu uzņēmumiem 
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konkurences tiesību jautājumos;

8. iesaka vēl vairāk stiprināt sadarbspēju un izveidot uz konsensu balstītus, nozares 
virzītus kopējus standartus, lai garantētu, ka datu aprite starp dažādām iekārtām un 
struktūrām var notikt novatoriskā veidā;

9. norāda, ka ir būtiski nošķirt juridiskos režīmus, kas attiecas uz personas datiem un 
nepersondatiem, jo komerciālo datu kopu nekopīgošana bieži vien ir vienīgā iespēja 
uzņēmumiem, ņemot vērā spēkā esošo noteikumu sarežģītību un lielo juridisko 
nenoteiktību attiecībā uz to, vai personas dati ir pietiekami anonimizēti; norāda, ka šo 
nošķīrumu praksē var būt grūti noteikt, ņemot vērā to, ka pastāv jaukti dati, attiecībā uz 
kuriem būtu jāievieš īpaši noteikumi un pieejas; uzskata, ka ir jāveicina modeļi, kas 
vērsti uz anonimizāciju, kurai nepieciešams skaidrs juridiskais pamats un kritēriju 
saraksts, kā arī citi tehniski veidi, kā nodrošināt privātumu, piemēram, pāreja no datu 
kopīgošanas uz skaitļošanas, lietojumprogrammu saskarņu (API), sintētisko datu un 
datu smilškastu apmaiņu;

10. uzsver, cik svarīgi ir precizēt to privātpersonu un uzņēmumu līgumiskās tiesības, kuri 
palīdz radīt datus, izmantojot iekārtas vai citas ierīces;

Atbildība par datiem

11. uzskata, ka pašreizējie atbildības principi un tehnoloģiski neitrāli atbildības noteikumi 
jau ir piemēroti digitālajai ekonomikai un lielākajai daļai jauno tehnoloģiju; norāda, ka 
tomēr ir daži gadījumi, piemēram, attiecībā uz mākslīgā intelekta sistēmu operatoriem, 
kad ir vajadzīgi jauni atbildības noteikumi, lai skartajām personām nodrošinātu 
pienācīgu kompensāciju;

Intelektuālā īpašuma tiesības, komercnoslēpumi un Datubāzu direktīva

12. uzsver, ka, īstenojot Eiropas datu stratēģiju, ir jānodrošina līdzsvars starp datu plašākas 
izmantošanas un kopīgošanas veicināšanu un intelektuālā īpašuma tiesību (IĪT), 
privātuma un komercnoslēpumu aizsardzību; 

13. uzskata, ka uz datiem balstītai digitālajai ekonomikai nav vajadzīgas būtiskas izmaiņas 
pašreizējā IĪT regulējumā, un tādēļ norāda, ka Komisijai būtu rūpīgi jāizvērtē, kādi 
juridiski pielāgojumi patiešām ir vajadzīgi; šajā sakarībā atzinīgi vērtē Komisijas 
nodomu pārskatīt Datubāzu direktīvu un precizēt Komercnoslēpumu direktīvas 
piemērošanu;

Jurisdikcija un procesuālās tiesības

14. aicina Komisiju izvērtēt, cik lielā mērā ārvalstu jurisdikcijas tiesību aktu, piemēram, 
ASV CLOUD akta, piemērošana varētu radīt juridisku nenoteiktību un neizdevīgus 
apstākļus Savienības iedzīvotājiem un uzņēmumiem un vai šajā sakarā ir nepieciešama 
rīcība.


