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Paziņojums par E-privātuma regulu un uzraudzības iestāžu
un EDAK turpmākajiem uzdevumiem

Pieņemts 2020. gada 19. novembrī

Eiropas Datu aizsardzības kolēģija (EDAK) ir pieņēmusi šādu paziņojumu:

Pirmkārt, EDAK vēlas uzsvērt, ka šis paziņojums neskar tās iepriekš pausto nostāju, tostarp paziņojumā
Nr. 3/20191 un 2018. gada 25. maija paziņojumā2 minēto. E-privātuma regula nekādā gadījumā
nedrīkst pazemināt aizsardzības līmeni, kas noteikts spēkā esošajā e-privātuma Direktīvā 2002/58/EK,
bet tai būtu jāpapildina VDAR, sniedzot stingras papildu garantijas par visu veidu elektronisko sakaru
konfidencialitāti un aizsardzību.

Otrkārt, EDAK atzinīgi vērtē Padomes prezidentūras mērķi vienoties par vispārēju pieeju, lai varētu
sākt sarunas ar Eiropas Parlamentu un pieņemt E-privātuma regulu pēc iespējas ātrāk. Tomēr EDAK ir
nobažījusies par dažiem jauniem pavērsieniem diskusijās Padomē saistībā ar topošās E-privātuma
regulas īstenošanu, kas novestu pie sadrumstalotas uzraudzības, procesuālās sarežģītības,
nekonsekvences un kavētu juridiskās noteiktības nodrošināšanu fiziskām personām un uzņēmumiem.

EDAK atgādina, ka ierosinātās Regulas tvēruma mērķis ir nodrošināt tās vienādu piemērošanu visās
dalībvalstīs un attiecībā uz visu veidu datu pārziņiem. No tādām ierosinātajām izmaiņām Regulas
projektā, kas varētu apdraudēt šo mērķi, būtu jāizvairās, lai garantētu vienlīdzīgus konkurences
apstākļus visiem pakalpojumu sniedzējiem un nodrošinātu elektronisko sakaru konfidencialitāti, kas ir
viena no pamatbrīvībām, ko aizsargā Harta, ņemot vērā arī piemērojamo EST judikatūru.

1 Eiropas Datu aizsardzības kolēģija, paziņojums Nr. 3/2019 par E-privātuma regulu, pieņemts 2019. gada
13. martā, pieejams šeit:
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/201903_edpb_statement_eprivacyregulation_en.pdf
2 Eiropas Datu aizsardzības kolēģija, paziņojums par E-privātuma regulas pārskatīšanu un tās ietekmi uz fizisko
personu aizsardzību attiecībā uz viņu sakaru privātumu un konfidencialitāti, pieņemts 2018. gada 25. maijā,
pieejams šeit:
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_statement_on_eprivacy_en.pdf
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Saistībā ar notiekošajām diskusijām par elektronisko sakaru metadatu tālāku apstrādi, EDAK atkārtoti
apliecina savu atbalstu ierosinātās Regulas pieejai, kuras pamatā ir plaši aizliegumi, reti izņēmumi un
piekrišanas saņemšana, vienlaikus vēlreiz uzsverot, ka elektronisko sakaru metadatus tomēr var
apstrādāt bez piekrišanas pēc tam, kad tie ir tikuši patiesi anonimizēti.

EDAK arī atzinīgi vērtē noteikumu iekļaušanu 8. pantā par to, ka tas attiecas arī uz informāciju, ko
iegūst TV apraides pakalpojumu sniegšanas vai programmatūras atjaunināšanas gaitā, un ka šiem
procesiem būtu jānotiek veidā, kas neapdraud privātumu. EDAK arī pauž nožēlu par to, ka netika
izmantota iespēja pieņemt skaidras pamatnostādnes par t.s. sīkdatņu sienām.

Treškārt, EDAK vēlas uzsvērt, ka daudzi no topošās E-privātuma regulas noteikumiem attiecas uz
personas datu apstrādi. Saskaņā ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 8. panta trešo daļu šādu
apstrādi kontrolē neatkarīga iestāde. Lai nodrošinātu personas datu augsta līmeņa aizsardzību un
garantētu juridisko un procesuālo noteiktību, šī uzraudzība jāuztic tām pašām valsts iestādēm, kuras
atbild par VDAR īstenošanu, kā to sākotnēji ierosināja Eiropas Komisija3. Savā priekšlikumā Eiropas
Komisija uzsvēra, ka tiks izmantots tas pats sadarbības un konsekvences nodrošināšanas mehānisms,
kas paredzēts VDAR. Turklāt tajā bija noteikts, ka visām uzraudzības iestādēm, kuras pārrauga E-
privātuma regulas ievērošanu, jābūt neatkarīgām.

Lai garantētu vienlīdzīgus konkurences noteikumus digitālajā vienotajā tirgū, ir būtiski nodrošināt E-
privātuma regulā ietverto personas datu apstrādes aspektu saskaņotu interpretāciju un īstenošanu
visā ES teritorijā. VDAR VII nodaļā jau paredzēts labi funkcionējošs sadarbības un konsekvences
nodrošināšanas mehānisms EDAK ietvaros; šis mehānisms būtu jāizmanto arī E-privātuma regulas
īstenošanas uzraudzībai tajos aspektos, kas skar personas datu aizsardzību.

Vienots kontaktpunkts visām personas datu apstrādes darbībām, kuras ietilpst E-privātuma regulas
tvērumā, būtu izdevīgs arī datu pārziņiem – viņiem nevajadzēs sadarboties ar vairākām uzraudzības
iestādēm, kuras katra varētu piemērot atšķirīgus standartus un interpretācijas. Tas neliedz pārējām
ieinteresētajām iestādēm uzraudzīt citus aspektus, kas nav saistīti ar personas datu apstrādi,
vienlaikus nepieciešamības gadījumā sadarbojoties ar datu aizsardzības iestādēm. EDAK arī vēlas
atgādināt, ka spēkā esošajā E-privātuma direktīvā noteikto kompetento valsts iestāžu un datu
aizsardzības iestāžu kompetences ir nepārprotami saistītas savā starpā4. Spēkā esošajā E-privātuma
direktīvā un topošajā E-privātuma regulā ietvertos noteikumus, kas attiecas uz personas datu apstrādi,
nebūtu jāpiemēro atsevišķi, jo tie visi ir saistīti ar personas datu apstrādi un VDAR noteikumiem. Abu
noteikumu kopumu konsekventu interpretāciju un īstenošanu attiecībā uz personas datu aizsardzību
varētu panākt daudz efektīvāk, ja attiecīgo E-privātuma regulas un VDAR aspektu izpildes

3 Eiropas Komisija, Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par privātās dzīves neaizskaramību un
personas datu aizsardzību elektronisko sakaru jomā un ar ko atceļ Direktīvu 2002/58/EK (Privātuma un
elektronisko sakaru regula), Brisele, 2017. gada 10. janvāris, pieejams šeit: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52017PC0010
4 Eiropas Datu aizsardzības kolēģija, atzinums 5/2019 par mijiedarbību starp E-privātuma direktīvu un VDAR, jo
īpaši attiecībā uz datu aizsardzības iestāžu kompetenci, uzdevumiem un pilnvarām, pieņemts 2019. gada 12.
martā, pieejams šeit:
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/noukogu-arvamus-artikkel-64/opinion-52019-
interplay-between-eprivacy_en
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nodrošināšana būtu uzticētai vienai un tai pašai iestādei. Īsi sakot, topošās E-privātuma regulas
formulējumam būtu jāuzlabo šī procesuālā situācija, nevis jāpadara tā vēl sarežģītāka.

Turklāt Padome riskē radīt tālāku procesuālo nenoteiktību, ja ar EDAK būs jāsadarbojas tām valstu
kompetentajām iestādēm, kuras nav EDAK locekles. Topošajā E-privātuma regulā būtu jāparedz
skaidrs regulējums sadarbībai starp datu aizsardzības iestādēm kā kompetentajām uzraudzības
iestādēm saskaņā ar VDAR un iestādēm ar atbilstošajām zināšanām, lai šī sadarbība noritētu efektīvi.

Ņemot vērā iepriekš minēto, EDAK aicina dalībvalstis atbalstīt efektīvāku un konsekventāku E-
privātuma regulu – tādu, kādu sākotnēji ierosināja Eiropas Komisija, un ar Eiropas Parlamenta
veiktajiem grozījumiem.

Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas vārdā

priekšsēdētāja

(Andrea Jelinek)


