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Temats: Lūgumraksts Nr. 0566/2019, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais G. Z., par 
telekomunikāciju likumu Vācijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja mērķis ir likt tiem pakalpojumu sniedzējiem, kuri internetā sniedz 
pakalpojumu, kas pilnībā vai daļēji tiek finansēts ar reklāmas ienākumiem, piedāvāt šo 
pakalpojumu par maksu bez reklāmām un tādā veidā, lai nekas reklamēts netiktu un izsekotāji 
nekādus datus par lietotāju uzvedību neuzglabātu. Gan internetā, gan citās vidēs sniegtus 
pakalpojumus arvien vairāk finansē ar personas datu ieguvi. Šāda pakalpojumu finansēšana ir 
neētiska un dehumanizējoša. Vispārīgā datu aizsardzības regula uzņēmumiem piekopt šādu 
apšaubāmu praksi neaizliedz. Saprātīga alternatīva būtu pieprasīt, lai šādi pakalpojumi tiktu 
piedāvāti par maksu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2019. gada 5. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 216. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2020. gada 26. maijā

 Personas datu aizsardzība ir pamattiesības, kas ir garantētas Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartas 8. pantā, un sīki izstrādāti noteikumi ir paredzēti Vispārīgajā datu aizsardzības regulā 
(VDAR)1. Regulējums attiecas uz tiešsaistes (uzvedības) reklāmu, proti, sludinājumu pamatā ir 
lietotāju vēlmes, tostarp uz personas datu apstrādes likumību, pārredzamības prasībām un 
tiesībām nebūt tādu lēmumu subjektam, kuru pamatā ir tikai automatizēta apstrāde, tostarp 

1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību 
attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu 
aizsardzības regula) (Dokuments attiecas uz EEZ), OV L 119, 4.5.2016., 1.–88. lpp.
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profilēšana, ja šādi lēmumi rada juridiskas sekas vai ne mazāk būtiski ietekmē datu subjektu. 
Saskaņā ar Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas (EDAK) pamatnostādnēm līguma izpildei uz 
uzvedību balstīta reklāma nepieciešama nav, un tāpēc personas datu apstrāde ir jāveic, 
izmantojot citu juridisko pamatu, proti, VDAR 6. pantu2. Tādējādi lietotāja piekrišana parasti 
kalpo par uz uzvedību balstītas reklāmas paņēmienu juridisko pamatu. Lai piekrišanu varētu 
kvalificēt par juridiski nozīmīgu, tai ir jābūt brīvi sniegtai, konkrētai, balstītai uz informāciju 
un jāsatur nepārprotama norāde par datu subjekta vēlmēm3. Datu subjektiem ir iepriekš jāsaņem 
precīza un visaptveroša informācija par apstrādes nolūkiem. Atsaukt piekrišanu ir jābūt tikpat 
viegli, kā to dot. 

Papildus tam, novērtējot, vai piekrišana ir dota labprātīgi, ir jāņem vērā tas, vai cita starpā 
līguma izpilde, tostarp pakalpojuma sniegšana, ir atkarīga no piekrišanas tādai personas datu 
apstrādei, kura minētā līguma izpildei nepieciešama nav4. VDAR 42. apsvērumā ir precizēts, 
ka piekrišana nebūtu jāuzskata par brīvi sniegtu, ja datu subjektam patiesas vai brīvas izvēles 
nav vai tas nevar atteikt vai atsaukt piekrišanu bez nelabvēlīgām sekām. Saskaņā ar EDAK 
vadlīnijām piekrišanu var uzskatīt par tādu, kas ir sniegta bez nosacījumiem, ja tas pats 
pakalpojumu sniedzējs piedāvā patiesi līdzvērtīgu pakalpojumu, kas ar piekrišanu personas datu 
apstrādei saistīts nav. Pieeja “vai nu tas, vai nekas” noteikumiem par derīgu piekrišanu 
neatbilst5.

Tiešsaistes reklāmu pārredzamību papildus VDAR reglamentē arī citas normas, jo īpaši 
Negodīgas komercprakses direktīvas6 vai E-komercijas direktīvas7 normas. 

Tajā pašā laikā Hartā ir atzīta arī darījumdarbības brīvība saskaņā Savienības tiesību aktiem un 
valstu tiesību aktiem un praksei (16. pants). Protams, ka uzņēmējdarbības modeļa izvēle 
saskaņā ar tiesību aktiem attiecas uz darījumdarbības brīvību. Uz reklāmu balstīti 
uzņēmējdarbības modeļi tiek uzskatīti par likumīgiem uzņēmējdarbības modeļiem, ciktāl tie 
atbilst ES tiesību aktiem, tostarp datu aizsardzības noteikumiem. Tie ir uzskatāmi par svarīgu 
konkurētspējīgu digitālo pakalpojumu virzītājspēku, kā arī cita veida tādu uzņēmumu 
virzītājspēku, kas darbojas visās rūpniecības nozarēs un izmanto līdzekļus, ar kuriem var 
uzrunāt patērētājus. 

Piemēram, konkrētajā elektronisko sakaru pakalpojumu lietā ES likumdevēji ir precizējuši, ka 
“tādēļ atlīdzības jēdzienam būtu jāaptver arī situācijas, kad galalietotājs ir pakļauts reklāmai, 

2 EDAK, Pamatnostādnes 2/2019 par personas datu apstrādi saskaņā ar VDAR 6. panta 
1. punkta b) apakšpunktu saistībā ar tiešsaistes pakalpojumu sniegšanu datu subjektiem, 52.–
56. punkts. 
3 Regulas (ES) 2016/679 4. panta 11. punkts.
4 Regulas (ES) 2016/679 7. panta 4. punkts.
5 29. panta darba grupas pamatnostādnes par piekrišanu saskaņā ar Regulu (ES) 2016/679, 
kuras apstiprināja EDAK, 9. lpp.
6 Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 27. novembra Direktīva (ES) 2019/2161, ar ko groza Padomes 
Direktīvu 93/13/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 98/6/EK, 2005/29/EK un 2011/83/ES 
attiecībā uz Savienības patērētāju tiesību aizsardzības noteikumu labāku izpildi un modernizēšanu, OV L 328, 
18.12.2019., 7.–28. lpp.
7 Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 8. jūnija Direktīva 2000/31/EK par dažiem informācijas 
sabiedrības pakalpojumu tiesiskiem aspektiem, jo īpaši elektronisko tirdzniecību, iekšējā tirgū (“Direktīva par 
elektronisko tirdzniecību”) OV L 178, 17.7.2000., 1.–16. lpp.
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kas ir nosacījums piekļūšanai pakalpojumam”8. 

Direktīvā 2002/58/EK (E-privātuma direktīva)9 ir paredzēts, ka, lai uzglabātu informāciju vai 
piekļūtu galiekārtā glabātajai informācijai10 (arī sīkdatņu implantiem), ir vajadzīga lietotāja 
piekrišana. No šā noteikuma pastāv divi izņēmumi, proti, ja tas tiek darīts vienīgi ar mērķi 
pārraidīt paziņojumu vai ja ir noteikti nepieciešams sniegt informācijas sabiedrības 
pakalpojumu, ko nepārprotami ir pieprasījis lietotājs. E-privātuma direktīva balstās uz VDAR 
noteikto piekrišanas definīciju. 

E-privātuma direktīvas normas ir jātransponē katras dalībvalsts tiesību aktos. Attiecīgās 
kompetentās valsts iestādes dalībvalstīs ir atbildīgas par to VDAR un E-privātuma direktīvas 
normu izpildes kontroli, kas ir transponēti valsts tiesību aktos. Tādējādi šo valsts iestāžu ziņā ir 
kontrolēt, kā uzņēmumi piemēro noteikumus, izmeklēt iespējamos pārkāpumu gadījumus vai 
piemērot sankcijas. 

Iepriekš minētajā tiesiskajā regulējumā ir noteikta virkne pienākumu, kas uzņēmumiem ir 
jāievēro, apstrādājot personas datus un veicot tiešsaistes reklāmas starpniecību vai tās izvietojot 
tiešsaistē, lai nodrošinātu pamattiesību un patērētāju interešu efektīvu aizsardzību, vienlaikus 
nodrošinot uzņēmumiem uzliktā sloga samērību.

Komisija 2017. gadā nāca klajā ar priekšlikumu regulai par privātumu un elektroniskajiem 
sakariem11 (E-privātuma regula), ar kuru ir paredzēts nodrošināt privātās dzīves aizsardzības un 
sakaru konfidencialitātes līdzsvaru, pielāgojas jaunajām tehnoloģijām un nodrošina atbilstību 
Vispārīgajai datu aizsardzības regulai (VDAR). Komisijas E-privātuma regulas priekšlikums 
balstās uz VDAR noteikto piekrišanas definīciju, un tas ir izstrādāts, lai nodrošinātu tādu 
pamattiesību augstu aizsardzības līmeni, kas ir noteiktas Hartas 7. un 8. pantā. Priekšlikuma 
8. pantā ir paredzēta galiekārtu aizsardzība, tostarp normas par sīkdatņu ievadīšanu. Šajā pantā 
ir aizliegta “galiekārtas apstrādes un saglabāšanas spēju izmantošana un informācijas vākšana 
no galalietotāju galiekārtām, tostarp par to programmatūru un aparatūru (..)”. Aizliegumu 
nepiemēro, ja galalietotājs ir devis piekrišanu vai ja apstrāde vai vākšana ir vajadzīga vienīgi, 
lai veiktu elektronisko sakaru pārraidi elektronisko sakaru tīklā vai lai sniegtu galalietotāja 
pieprasītu informācijas sabiedrības pakalpojumu, vai lai veiktu tīmekļa mērķauditorijas 
mērījumus.

Komisija joprojām ar pilnu sparu iestājas par ierosināto E-privātuma regulu, kuru pašlaik 
apspriež ES likumdevējiestādes. Ierosinātā regula ir jāpieņem pēc iespējas drīzāk, un tai ir 
jāstājas spēkā pašreiz piemērojamās 2002. gada E-privātuma direktīva vietā. Eiropas 
Parlaments savu nostāju pieņēma 2017. gada oktobrī. Šo priekšlikumu patlaban joprojām 
apspriež Padomē. Komisija atbalsta Horvātijas prezidentūru un vēlāk atbalstīs abas 
likumdevējas iestādes, lai nodrošinātu ātru minētās regulas pieņemšanu.

8 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2018/1972 (2018. gada 11. decembris) par Eiropas 
Elektronisko sakaru kodeksa izveidi (pārstrādāta redakcija) (Dokuments attiecas uz EEZ), OV L 321, 17.12.2018., 
36.–214 lpp., 16. apsvērums.
9 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/58/EK (2002. gada 12. jūlijs) par personas datu apstrādi un 
privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē (Direktīva par privāto dzīvi un elektronisko 
komunikāciju), OV L 201, 31.7.2002., 37.–47. lpp.
10 Direktīvas 2002/58/EK 5. panta 3. punkts.
11 COM(2017)10 final.
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Secinājums

Lūgumraksta iesniedzēja apgalvojumus izskatīt nevar, jo to sakarībā būtu jāveic būtiski un 
tālejoši regulatīvi pasākumi, kas būtu pilnībā jāpamato kā nepieciešami un samērīgi. Komisija 
šādus likumdošanas pasākumus neplāno. ES tiesību akti nodrošina konkrēto pamattiesību un 
attiecīgo personu interešu precīzu līdzsvaru.

Ja tiek konstatēti konkrēti personas datu aizsardzības pārkāpumi, kā ir noteikts Vispārīgajā 
datu aizsardzības regulā, būtu jāiesaka lūgumraksta iesniedzējam vērsties pēc palīdzības 
attiecīgās valsts kompetentajā datu aizsardzības iestādē12. Tāpat par E-privātuma direktīvas 
pārkāpumiem var ziņot dalībvalsts attiecīgajā kompetentajā iestādē.

12Https://www.ldi.nrw.de/mainmenu_Service/submenu_Links/Inhalt2/Datenschutzbeauftragte/
Datenschutzbeauftragte.php 

Https://www.ldi.nrw.de/mainmenu_Service/submenu_Links/Inhalt2/Datenschutzbeauftragte/Datenschutzbeauftragte.php
Https://www.ldi.nrw.de/mainmenu_Service/submenu_Links/Inhalt2/Datenschutzbeauftragte/Datenschutzbeauftragte.php

