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IEVADS

Šis ir Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja (EDAU) 

2010. gada pārskata ziņojuma kopsavilkums. Pār-

skata ziņojumā ir pilnībā aptverts 2010. gads – 

sestais, kopš EDAU darbojas kā jauna, neatkarīga 

uzraudzības iestāde, kas atbildīga par fi zisko per-

sonu pamattiesību un brīvību un jo īpaši privātuma 

ievērošanu attiecībā uz personas datu apstrādi 

Eiropas Savienības iestādēs un struktūrās. Pārskata 

ziņojums arī aptver Peter Hustinx, Datu aizsardzības 

uzraudzītāja, un Giovanni Buttarelli, Datu aizsardzī-

bas uzraudzītāja palīga, kopīgā piecu gadu pilnvaru 

termiņa otro gadu.

Galvenās EDAU funkcijas, kā noteikts Regulā (EK) 

Nr. 45/20011 (turpmāk tekstā – “Regula”), ir šādas:

 • uzraudzīt un nodrošināt, lai, ES iestādēm un 

struktūrām apstrādājot personas datus, būtu 

ievēroti regulas noteikumi (uzraudzība);

 • konsultēt ES iestādes un struktūras visos 

jautājumos, kas ir saistīti ar personas datu 

apstrādi, tostarps konsultācijas par ierosinā-

tiem tiesību aktiem un tādu jaunu notikumu 

pavērsienu uzraudzība, kuri ietekmē personas 

datu aizsardzību (konsultācijas);

1 Regula (EK) Nr. 45/2001 (2000. gada 18. decembris) par fi zisku 

personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi 

Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti 

(OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.).

 • sadarboties ar valstu uzraudzības iestādēm 

un uzraudzības struktūrām agrākajā ES trešajā 

pīlārā, lai uzlabotu personas datu aizsardzības 

konsekvenci (sadarbība).

Šis ir bijis vēl viens gads ar būtisku nozīmi attiecībā 

uz datu aizsardzības pamattiesībām. Aizvien lielāka 

redzama ietekme bijusi Lisabonas līgumam, nodro-

šinot stingru juridisko pamatu visaptverošai datu 

aizsardzībai visās ES politikas jomās. Veidojas ES 

datu aizsardzības tiesiskā regulējuma pārskatīšanas 

process, un tas piesaista arvien vairāk uzmanības. 

Divas galvenās politikas programmas – Stokholmas 

programma brīvības, drošības un tiesiskuma jomā 

un Digitālā programma, kas ir stratēģijas „Eiropa 

2020”stūrakmens, parāda, ka datu aizsardzība ir 

izšķirošais leģitimitātes un efektivitātes elements 

abās jomās.

EDAU ir aktīvi iesaistījies šajās dažādajās jomās un šo 

darbību turpinās. Turklāt EDAU kā neatkarīgas uzrau-

dzības iestādes loma ir nodrošināta, izmantojot tā 

pilnvaras visās galvenajās darbības jomās un nodro-

šinot pilnībā piemērotu organizāciju. Būtiski panā-

kumi ir gūti gan ES iestāžu un struktūru uzraudzībā, 

tām apstrādājot personas datus, gan konsultāciju 

sniegšanā par jaunām politikām un likumdošanas 

pasākumiem, gan arī ciešajā sadarbībā ar citām 

uzraudzības iestādēm, lai nodrošinātu lielāku kon-

sekvenci datu aizsardzībā.
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Lielākā daļa šeit minēto 2009. gadā noteikto mērķu 

ir pilnībā vai daļēji sasniegti. 

 • Atbalsts datu aizsardzības inspektoru tīklam

EDAU turpināja nopietni atbalstīt datu aizsardzības 

inspektorus (DAI) un veicināja pieredzes un labā-

kās prakses apmaiņu. Tīkla ietvaros DAI izstrādāja 

dokumentu „ES iestāžu un struktūru, kas darbojas 

atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 45/2001, datu aizsardzī-

bas inspektoru profesionālie standarti”. EDAU nosū-

tīja vēstuli visiem iestāžu un aģentūru vadītājiem, 

apstiprinot šos standartus un uzsverot DAI lomas 

nozīmīgumu, lai panāktu datu aizsardzības notei-

kumu ievērošanu, kā tas noteikts regulā. 

 • Provizorisku pārbaužu nozīme

EDAU ir gandrīz pabeidzis provizorisku pārbaužu 

veikšanu par esošajām apstrādes darbībām lielākajā 

daļā iestāžu un izveidoto struktūru un arvien lielāku 

uzsvaru liek uz ieteikumu izpildes kontroli. Šogad, 

137 lietas tika slēgtas. Īpaša uzmanība tika pievērsta 

provizoriskām pārbaudēm par kopīgām apstrādes 

darbībām aģentūrās, aplūkojot šīs situācijas kopīgos 

atzinumos.

 • Horizontālas norādes

Lai palīdzētu nodrošināt atbilstību ES iestādēs un 

struktūrās un uzlabotu provizorisko pārbaužu pro-

cedūras, EDAU publicēja vadlīnijas par administra-

tīvo izmeklēšanu, disciplinārām procedūrām un 

videonovērošanu.

 • Pārbaužu politika

2010. gadā EDAU turpināja iepriekšējo pārbaužu 

rezultātu īstenošanas kontroli. Papildus tam EDAU 

veica pārbaudi Komisijas Kopīgajā pētniecības cen-

trā Isprā. 2010. gada decembrī EDAU publicēja visap-

tverošu politiku jautājumā par atbilstības uzraudzību 

un datu aizsardzības noteikumu īstenošanu iestādēs 

un struktūrās.

 • Konsultāciju sniegšana

EDAU sniedza rekordlielu skaitu atzinumu – 19 atzi-

numus un 7 ofi ciālu piezīmju kopas par jaunu tie-

sību aktu priekšlikumiem, pamatojoties uz attiecīgo 

tematu un prioritāšu sistemātisku uzskaites reģistru, 

kā arī nodrošināja atbilstošu izpildes kontroli. Īpaša 

uzmanība tika pievērsta Stokholmas programmas 

īstenošanas rīcības plānam.

 • Tiesiskā regulējuma pārskatīšana

Virknē gadījumu, izmantojot dažādus rīkus, EDAU 

veicināja ambiciozu pieeju, izstrādājot modernu, 

visaptverošu datu aizsardzības regulējumu, aptve-

rot visas ES politikas jomas un nodrošinot efektīvu 

praktisko aizsardzību, kas var nodrošināt juridisko 

noteiktību uz daudziem gadiem. EDAU viedokļi 

izklāstīti 2011. gada janvārī izdotajā atzinumā.

2010. GADA REZULTĀTI
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 • Digitālā programma

Sniedzot konsultācijas, EDAU koncentrēja uzmanību 

uz galvenajiem izaicinājumiem, lai nodrošinātu efek-

tīvu personas datu aizsardzību. Tas nozīmē līdzsvara 

panākšanu starp drošības nepieciešamību un datu 

aizsardzību, ar tehnoloģisko attīstību un globālo 

datu plūsmu ietekmi saistītu jautājumu risināšanu. 

2010. gada martā pieņemtajā atzinumā īpaša vērība 

tika pievērsta Komisijas Digitālajai programmai, 

sīkāk izstrādājot „integrētas privātās dzīves aizsar-

dzības” principu.

 • Informēšanas pasākumi

EDAU turpināja uzlabot saziņas darbību un informē-

šanas rīku kvalitāti un efektivitāti. Galvenais jauninā-

jums šajā jomā bija vācu valodas kā trešās valodas 

papildus angļu un franču valodai pievienošana pre-

ses un saziņas aktivitātēs.

 • Iekšējā organizācija 

Tika reorganizēts EDAU Sekretariāts, lai padarītu 

skaidrāku atbildības sadalījumu un nodrošinātu 

dažādu pienākumu un uzdevumu efektīvu un pie-

nācīgu izpildi. Jaunajā organizatoriskajā struktūrā 

direktors nodrošina politiku īstenošanu un akti-

vitāšu, kas norisinās piecos dažādajos sektoros, 

horizontālo koordinēšanu. Jaunā organizatoriskā 

struktūra ir pieejama tīmekļa vietnē.

 • Resursu apsaimniekošana

2010. gada laikā ievērojami palielinājās EDAU dar-

binieku skaits. Vienlaicīgi ar iekšējo reorganizāciju 

bija nepieciešami papildu pasākumi saistībā ar plā-

nošanu, iekšējām procedūrām un budžeta izpildi.

Svarīgākie skaitļi par EDAU darbību 
2010. gadā

➔ 55 provizorisku pārbaužu atzinumi 
pieņemti jautājumos par veselības 
stāvokļa datiem, darbinieku vērtēšanu, 
darbā pieņemšanu, laika grafi ku 
plānošanu, drošības izmeklēšanas 
pasākumiem, tālruņa sarunu ierakstiem 
un darbības rīkiem

➔ 94 sūdzības saņemtas, 25 atzītas par 
pieņemamām
Galvenie apgalvoto pārkāpumu veidi: 
datu konfi dencialitātes neievērošana, 
pārmērīga datu vākšana vai nelikumīga 
datu izmantošana, ko pieļāvis personas 
datu apstrādātājs.

• 10 atrisinātas lietas, kurās EDAU 
nekonstatēja datu aizsardzības 
noteikumu pārkāpumus

• 11 lietas atzītas par neatbilstošām 
datu aizsardzības noteikumiem

➔ 35 konsultācijas par administratīviem 
pasākumiem. Konsultācijas sniegtas par 
dažādiem tiesiskajiem aspektiem saistībā 
ar personas datu apstrādi ES iestādēs un 
struktūrās

➔ 1 veikta pārbaude uz vietas 

➔ 2 vadlīnijas publicētas par 
administratīvo izmeklēšanu, disciplinārām 
procedūrām un videonovērošanu

➔ 19 atzinumi par tiesību aktiem sniegti 
par iniciatīvām, kas skar brīvības, drošības 
un tiesiskuma jomu, tehnoloģiskos 
jauninājumus, starptautisko sadarbību un 
datu nosūtīšanu, nodokļus un muitu

➔ 7 ofi ciālu piezīmju kopas publicētas 
par Frontex regulas pārskatīšanu, atvērto 
tīmekli un tīkla neitralitāti, Iekšējo tirgus 
informācijas sistēmu, drošības skeneriem, 
starptautiskajiem datu apmaiņas 
līgumiem

➔ 3 EURODAC Uzraudzības 
koordinācijas grupas sanāksmes 
organizētas, tādējādi ļaujot uzsākt jaunu 
saskaņotu pārbaudi, kā arī sagatavoties 
pilnīgai drošības revīzijai

➔ 12 jauni darbinieki pieņemti darbā
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UZRAUDZĪBA UN ĪSTENOŠANA

Provizoriskas pārbaudes

Regula (EK) Nr. 45/2001 paredz, ka jebkura personas 

datu apstrādes darbība, kas var radīt konkrētus ris-

kus datu subjektu tiesībām un brīvībām, ir iepriekš 

jāpārbauda EDAU. Pēc tam EDAU nosaka, vai šī 

apstrādes darbība atbilst regulai.

2010. gadā EDAU pieņēma 55 provizorisku pār-

baužu atzinumus par standarta administratīvajām 

procedūrām, piemēram, personāla novērtēšanu, 

pieņemšanu darbā un paaugstināšanu, kā arī par 

pamata darbībām, piemēram, Agrīnās brīdināša-

nas un reaģēšanas sistēmu apmaiņai ar informāciju 

par infekcijas slimībām. Šie atzinumi ir publicēti 

EDAU tīmekļa vietnē, un to izpilde tiek sistemātiski 

kontrolēta. 

Atbilstības uzraudzība

Sistemātiski tiek uzraudzīta Regulas īstenošana 

iestādēs un struktūrās, veicot to darbības rādītāju 

regulāru apkopošanu, un šis darbs aptver visas ES 

iestādes un struktūras. 

Pēc vispārīgā uzraudzības pasākuma, kas tika uzsākts 

2009. gada pavasarī, EDAU turpināja uzraudzīt datu 

aizsardzības noteikumu un principu īstenošanu 

iesaistītajās iestādēs un struktūrās. Nākamais vispā-

rīgais uzraudzības pasākums (2001. gada pavasaris) 

sāksies 2011. gada sākumā. 

Tika veikti arī mērķtiecīgi uzraudzības pasākumi 

gadījumos, kad uzraudzības darbību rezultātā 

EDAU radušās bažas par atbilstības līmeni konkrē-

tās iestādēs vai struktūrās. Dažas no šīm darbībām 

notika sarakstes formā, bet citas kā attiecīgās struk-

tūras apmeklējumi. 2010. gadā EDAU veica divus 

šādus apmeklējumus. EDAU veica arī pārbaudi uz 

vietas Komisijas Kopīgajā pētniecības centrā Istrā, 

lai pārbaudītu atbilstību saistībā ar konkrētiem 

jautājumiem. 

Sūdzības

Saskaņā ar Datu aizsardzības regulu viens no EDAU 

galvenajiem pienākumiem ir izskatīt un izmeklēt 

sūdzības, kā arī veikt izmeklēšanu pēc savas inicia-

tīvas vai, pamatojoties uz sūdzību.

2010. gadā ESAU saņēma 94 sūdzības; 25 no tām 

tika atzītas par pieņemamām. Daudzas no nepie-

ņemamajām sūdzībām bija saistītas ar valstu līmeņa 

jautājumiem, kuros EDAU nav kompetents. 

Viens no EDAU galvenajiem uzdevumiem ir 

neatkarīga uzraudzība pār datu apstrādes 

darbībām Eiropas iestādēs un struktūrās. Tiesisko 

regulējumu nodrošina Datu aizsardzības Regula 

(EK) Nr. 45/2001, kas paredz vairākus pienākumus 

datu apstrādātājiem, kā arī vairākas tiesības tām 

personām, kuru personas dati tiek apstrādāti. 

Datu apstrādes darbību provizoriskas pārbaudes 

2010. gada laikā joprojām bija svarīgs 

uzraudzības aspekts, tomēr EDAU izstrādāja 

arī citas uzraudzības metodes, piemēram, 

sūdzību izskatīšanu, pārbaudes apmeklējumus, 

konsultēšanu par administratīviem pasākumiem 

un tematiskas vadlīnijas. 
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Pieņemamajās sūdzībās vairums skarto jautājumu 

bija apgalvojumi par pārkāpumiem saistībā ar datu 

pieejamību un labošanu, ļaunprātīgu izmantošanu, 

pārmērīgu datu vākšanu un datu dzēšanu. 11 gadī-

jumos EDAU secināja, ka ir pārkāpti datu aizsar-

dzības noteikumi.

No 2010. gadā iesniegtajām pieņemamajām sūdzī-

bām lielākā daļa (80%) bija vērstas pret Eiropas 

Komisiju, tostarp pret Eiropas Biroju krāpšanas 

apkarošanai (OLAF) un Eiropas Personāla atla-

ses biroju (EPSO). Tas arī bija gaidāms, jo Komisija 

apstrādā vairāk personas datu nekā citas ES iestā-

des un struktūras. Relatīvi lielo skaitu sūdzību par 

OLAF un EPSO var izskaidrot ar šo struktūru darbī-

bas veidu. 

Konsultācijas 
par administratīviem 
pasākumiem

Papildu darbs tika veikts arī saistībā ar konsultācijām 

par administratīviem pasākumiem, ko iecerējušas 

ES iestādes un struktūras saistībā ar personas datu 

apstrādi. Bija izvirzīti daudzi jautājumi, tostarp par 

starptautisku personas datu nodošanu, piekļuvi 

informācijas sniedzēja identitātei, iekšējai e-pastu 

un e-uzraudzības izmantošanai. 

Horizontālās norādes

EDAU arī pieņēma vadlīnijas par administra-

tīvo izmeklēšanu, disciplinārām procedūrām un 

videonovērošanu.

Atbilstības un 
īstenošanas politika

2010. gada decembrī EDAU pieņēma politikas doku-

mentu „Regulas (EK) 45/2001 īstenošanas uzrau-

dzība un nodrošināšana”. Dokumentā izklāstīts 

regulējums, kura ietvaros EDAU uzrauga, novērtē 

un nodrošina datu aizsardzības atbilstību ES admi-

nistrācijā. Tajā izskaidrots dažādo EDAU pieejamo 

īstenošanas pilnvaru raksturs un izklāstīti iespē-

jamo ofi ciālo darbību virzītāji un cēloņi. 
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KONSULTĀCIJAS

Galvenās tendences

2010. gadā Komisija panāca nozīmīgu progresu 

jauna, modernizēta datu aizsardzības tiesiskā 

regulējuma Eiropā izstrādē. Tika noslēgta 2009. 

gadā uzsāktā sabiedriskā apspriešana, ko papildināja 

mērķtiecīgas konsultācijas ar virkni galveno ieintere-

sēto personu. 2010. gada novembrī Komisija izdeva 

paziņojumu, kurā noteikta visaptveroša pieeja per-

sonas datu aizsardzībai Eiropas Savienībā, defi nējot 

galvenās prioritātes un pašreizējo noteikumu pār-

skatīšanas galvenos mērķus.

Visa 2010. gada laikā EDAU pievērsa uzmanību pār-

skatīšanas procesam un vairākos veidos informēja 

par saviem uzskatiem. EDAU organizēja ad hoc pre-

ses konferenci tūlīt pēc paziņojuma publicēšanas, lai 

publiski paustu savu viedokli par jauno tiesisko regu-

lējumu. Šajā pasākumā EDAU uzsvēra pārskatīšanas, 

kuru tas uzskata par ļoti savlaicīgu, nozīmīgumu un 

izklāstīja savu redzējumu attiecībā uz jaunā regulē-

juma galvenajiem aspektiem.

2010. gadā Komisija veltīja ievērojamas pūles, lai 

īstenotu Stokholmas programmu – atvērta un 

droša Eiropa tās pilsoņu un viņu aizsardzības labā, 

ko Eiropas Padome pieņēma 2009. gada decembrī. 

Programma nosaka stratēģiskās vadlīnijas likumdo-

šanas un operatīvās plānošanas brīvības, drošības un 

tiesiskuma jomā un koncentrē uzmanību uz pilsoņu 

interesēm un vajadzībām. 

Arī Komisijas paziņojuma par Digitālo programmu 

Eiropai publicēšana bija nozīmīgs solis 2010. gadā 

ar mērķi noteikt ES prioritātes interneta un digitālo 

tehnoloģiju jomā. Daudzas no šīm informācijas 

tehnoloģiju iniciatīvām ir gudras izaugsmes virzī-

tājspēks saskaņā ar stratēģiju „Eiropa 2020” . Šīs un 

citas iniciatīvas, kas saistītas ar tehnoloģiju attīs-

tību, ir ļoti nozīmīgas datu aizsardzībai, un EDAU 

tās rūpīgi uzrauga.

EDAU atzinumi 
un svarīgākie jautājumi

EDAU turpināja īstenot vispārīgo konsultēšanas 

politiku un sniedza rekordlielu skaitu – 19 atzi-

numus par tiesību aktiem dažādos jautājumos. 

Šī politika paredz arī apsteidzošu rīcību, regulāri 

veicot apspriešanai iesniedzamo tiesību aktu 

priekšlikumu izvērtēšanu un esot gatavībā saņemt 

neoficiālas piezīmes šo tiesību aktu priekšlikumu 

sagatavošanas posmos. Lielākā daļa EDAU atzi-

numu tika ņemti vērā viedokļu apmaiņā ar Eiropas 

Parlamentu un Padomi. 

Brīvības, drošības un tiesiskuma jomā EDAU 

cieši sekoja vairākām iniciatīvām, kas tieši sais-

tītas ar Stokholmas programmas īstenošanu. 

EDAU konsultē Eiropas Savienības iestādes un 

struktūras par datu aizsardzības jautājumiem 

daudzās politikas jomās. Šie konsultatīvie 

pienākumi ir saistāmi ar jaunu tiesību aktu 

priekšlikumiem, kā arī citām iniciatīvām, kas 

var ietekmēt personas datu aizsardzību Eiropas 

Savienībā. Parasti tie izpaužas kā ofi ciāls atzinums, 

taču EDAU var sniegt norādījumus arī, iesniedzot 

piezīmes vai politikas dokumentus. Šīs darbības 

ietvaros tiek uzraudzīta arī tehnoloģiskā attīstība, 

kas ietekmē datu aizsardzību.
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Cita starpā, EDAU nodarbojās ar kritiski svarīga-

jiem datu aizsardzības jautājumiem, kas saistīti 

ar ES iekšējās drošības stratēģiju, informācijas 

pārvaldību, ES pretterorisma politiku, Frontex un 

Eurodac regulām. Kopumā dominējošā tēma EDAU 

darba kārtībā ir bijusi ar Stokholmas programmu 

saistītie notikumi, un šī situācija saglabāsies arī 

turpmākajos gados.

Arī privātuma un tehnoloģiju attīstības saskarne 

bija tā jomā, kurā EDAU iesaistīšanās bija ļoti svarīga. 

2010. gada martā EDAU pieņēma atzinumu „Uzticē-

šanās sekmēšana informācijas sabiedrībā, veicinot 

datu aizsardzību un privātumu”, kas bija viņa ieguldī-

jums ES Digitālajā programmā. Viņš dažādos veidos 

iesaistījās arī iniciatīvās, kas saistītas ar Internetu un 

tīkla neitralitāti, Datu saglabāšanas direktīvu, e-atkri-

tumu direktīvu, ENISA regulu un e-tiesiskumu.

Konsultācijas ar EDAU notika par dažādām inicia-

tīvām starptautiskās sadarbības drošības un 

tiesībaizsardzības jomā, piemēram, par ES-ASV 

starptautisko nolīgumu par personas datu aizsar-

dzību un informācijas kopīgu izmantošanu tiesī-

baizsardzības vajadzībām un līgumu par apmaiņu 

ar fi nanšu datiem Teroristu fi nansēšanas izsekošanas 

programmas (TFTP II) vajadzībām. Viņš iesaistījās 

arī saistībā ar Viltotu preču tirdzniecības novērša-

nas nolīgumu (ACTA) un līgumiem par apmaiņu ar 

Pasažieru reģistru datiem (PNR). 

EDAU iesaistījās arī citās jomās, piemēram, nodokļu 

un muitas (tostarp administratīvās sadarbības 

nodokļu jomā un starptautiskajā muitas sadarbībā), 

liela apjoma datu nodošanas, kas notiek saistībā ar 

Iekšējo tirgus informācijas sistēmu, drošības 

skeneru izmantošanas lidostās un dažādās tiesas 

lietās par publiskas piekļuves un datu aizsardzī-

bas saistību. 
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SADARBĪBA 

Galvenā Eiropas datu aizsardzību iestāžu savstarpē-

jas sadarbības platforma ir 29. panta Datu aizsar-

dzības darba grupa. EDAU piedalās darba grupas 

darbībās, kurai ir būtiski svarīgs uzdevums – panākt, 

lai vienādi piemērotu Datu aizsardzības direktīvu. 

EDAU un minētā darba grupa ir efektīvi sadarboju-

šies daudzos jautājumos, bet jo īpaši attiecībā uz 

Datu aizsardzības direktīvas ieviešanu un dažu tās 

galveno noteikumu interpretāciju. EDAU ir sniedzis 

aktīvu ieguldījumu daudzās jomās, piemēram, atzi-

numos par „kontrolētāja” un „apstrādātāja” jēdzie-

niem, atbildības principa un piemērojamo tiesību 

aktu izstrādē. 

EDAU piedalījās arī Policijas un tiesiskuma jau-

tājumu darba grupas, konsultatīvās grupas, kas 

nodarbojas ar kādreizējiem trešā pīlāra jautājumiem, 

sanāksmēs un aktivitātēs. 

Viens no svarīgākajiem EDAU uzdevumiem sadarbī-

bas jomā ir saistāms ar EURODAC, kurā uzraudzības 

pienākumi ir ne tikai EDAU, bet arī valstu datu aiz-

sardzības iestādēm. 2010. gadā Eurodac Uzraudzības 

koordinācijas grupa sāka darbu, lai sagatavotu pilnu 

drošības revīziju, kas jāveic datu aizsardzības iestā-

dēm gan valstu, gan centrālajā (ES) līmenī. Jauna 

saskaņota pārbaude tika uzsākta 2010. gada beigās, 

un tās rezultāti gaidāmi 2011. gadā.

Attiecībā uz Muitas informācijas sistēmas (CIS) 

uzraudzību, CIS Uzraudzības koordinācijas grupa 

pieņēma reglamentu, kas regulēs tās turpmāko 

darbu, un apsprieda darbības, kas jāveic 2011.-2012. 

gadā, lai nodrošinātu Sistēmas visaptverošu datu 

aizsardzības uzraudzību.

EDAU turpināja ciešu sadarbību ar iestādēm, kas 

izveidotas, lai realizētu ES lielo IT sistēmu kopīgu 

uzraudzību. 

Sadarbība citos starptautiskos forumos joprojām 

piesaistīja EDAU uzmanību, jo īpaši tas attiecās uz 

Eiropas un starptautiskajām datu aizsardzības un 

privātuma pilnvaroto pārstāvju konferencēm, kas 

notika attiecīgi Prāgā un Jeruzalemē.

Sadarbībā ar Eiropas universitāti Florencē EDAU 

organizēja semināru „Datu aizsardzība starptau-

tiskajās organizācijās”. Seminārā tika aplūkoti 

dažādi izaicinājumi, ar kādiem saskaras starptautis-

kās organizācijas, mēģinot nodrošināt laba līmeņa 

datu aizsardzību reizēm sarežģītās situācijās un bez 

skaidra tiesiskā pamata.

EDAU sadarbojas ar citām datu aizsardzības 

iestādēm, lai veicinātu konsekventu datu 

aizsardzības ievērošanu visā Eiropā. Sadarbības 

uzdevums arī ir attiecināms uz sadarbību ar 

uzraudzības struktūrām, kas ir izveidotas saskaņā 

ar agrāko ES “trešo pīlāru” un lielo IT sistēmu 

kontekstā.
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GALVENIE UZDEVUMI 2011. GADAM

2011. gadam ir izvēlēti turpmāk minētie galvenie 

uzdevumi.

Uzraudzība un īstenošana

 • Informētības uzlabošana

EDAU turpinās ieguldīt laiku un līdzekļus, lai sniegtu 

konsultācijas un norādes datu aizsardzības jautā-

jumos. Informētības uzlabošana notiks, izmantojot 

norāžu dokumentus par izvēlētām tēmām un darb-

seminārus vai interaktīvos seminārus, kuros EDAU 

izklāsta savu nostāju attiecīgajā jomā. 

 • Provizorisku pārbaužu nozīme 

Ņemot vērā, ka ir gandrīz pabeigtas uzkrājušās ex-

post provizoriskās pārbaudes, EDAU koncentrēsies 

uz seku, kas saistītas ar jaunām [datu] apstrādes dar-

bībām, analīzi. EDAU arī turpmāk liks lielu uzsvaru 

uz provizorisko pārbaužu atzinumos ietverto ietei-

kumu īstenošanu un nodrošinās atbilstošu izpildes 

kontroli. 

 • Uzraudzības un ziņojumu 

sagatavošanas pasākumi 

EDAU turpinās uzraudzīt datu aizsardzības notei-

kumu īstenošanu ES iestādēs un struktūrās, uzsākot 

gan vispārīgu uzraudzības pasākumu (2011. gada 

pavasaris), gan arī mērķtiecīgus pasākumus gadī-

jumos, kad bažas rada atbilstības līmenis konkrētās 

iestādēs un struktūrās. 

 • Pārbaudes

Pārbaudes uz vietas tiks uzsāktas tajos gadījumos, 

kad EDAU ir nopietns pamats uzskatīt, ka atbilstības 

mehānisms tiek bloķēts. Šīs pārbaudes uzskatīs par 

pēdējo posmu pirms ofi ciālas īstenošanas darbības. 

Pārbaudes un revīzijas tiks uzsāktas arī saistībā ar lie-

lajām IT sistēmām, kas iekļaujas EDAU pilnvaru jomā.

Politika un konsultācijas

 • Konsultāciju sniegšana

EDAU turpinās laikus publicēt atzinumus vai pie-

zīmes par jaunu tiesību aktu priekšlikumiem un 

nodrošinās atbilstīgus turpmākus pasākumus visās 

saistītajās jomās. Īpaša uzmanība tiks pievērsta ES 

datu aizsardzības tiesiskā regulējuma pārskatīšanai, 

Stokholmas programmas īstenošanai un iniciatīvām 

tehnoloģiju jomā.

 • ES tiesiskā regulējuma pārskatīšana 

attiecībā uz datu aizsardzību

EDAU prioritāte būs visaptveroša ES datu aizsar-

dzības tiesiskā regulējuma izstrāde. Viņš sagatavos 

juridisko atzinumu par Komisijas paziņojumu par 

visaptverošu pieeju personas datu aizsardzībai, kā 

arī citiem turpmākiem tiesību aktu priekšlikumiem 

un piedalīsies sabiedrības diskusijās, ja nepieciešams 

un piemērojams.
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 • Stokholmas programmas īstenošana 

EDAU turpinās pievērst īpašu uzmanību dažādām 

iniciatīvām, kas attiecas uz turpmāko Stokholmas 

programmas īstenošanu brīvības, drošības un tiesis-

kuma jomā, piemēram, iebraukšanas-izbraukšanas 

sistēmas un Reģistrētā ceļotāja programmas izvei-

došanai, plānotajai direktīvai par pasažieru datu 

reģistra izmantošanu tiesībaizsardzības mērķiem un 

Eiropas Teroristu fi nansēšanas izsekošanas program-

mas ieviešanai.

 • Iniciatīvas tehnoloģiju jomā

EDAU cieši sekos iniciatīvām tehnoloģiju jomā, kas 

potenciāli varētu ietekmēt privātumu un datu aiz-

sardzību. EDAU īpaši turpinās uzraudzīt Eiropa 2020 

informācijas tehnoloģiju komponentu īstenošanu, 

kas paredzēta saskaņā ar Digitālo programmu, pie-

mēram, RFID, mākoņdatošana, e-valdība un intelek-

tuālā īpašuma tiesību piemērošanu tiešsaistē.

 • Citas iniciatīvas

EDAU koncentrēs uzmanību uz visām pārējām ini-

ciatīvām, kas var būtiski ietekmēt datu aizsardzību, 

piemēram, transporta (piemēram, ķermeņa skeneru 

izmantošana lidostās, e-mobilitātes pakotne) un liela 

apjoma datu apmaiņas, kas var notikt Iekšējā tirgus 

informācijas sistēmas ietvaros, jomā.

 • Sadarbība ar datu aizsardzības iestādēm

EDAU turpinās aktīvi piedalīties 29. panta datu aiz-

sardzības darba grupas aktivitātēs un sekmīgā darbā, 

cenšoties panākt tās darba programmas atbilstību 

EDAU prioritātēm, nodrošinot Darba grupas un 

EDAU nostājas atbilstību un sinerģiju un uzturot 

konstruktīvas attiecības ar valstu datu aizsardzības 

iestādēm. Kā referents attiecībā uz specifi skām lie-

tām EDAU vadīs un sagatavos Darba grupas atzi-

numu pieņemšanu.

 • Saskaņotā uzraudzība

ES tiesību aktos noteikta prasība veikt saskaņoto 

uzraudzību attiecībā uz Eurodac, Muitas informācijas 

sistēmu un no 2011. gada vidus arī Vīzu informācijas 

sistēmu. Svarīgs EDAU mērķis ir nodrošināt efektīvu 

sekretariāta funkciju datu aizsardzības iestādēm, kas 

iesaistītas saskaņotās uzraudzības veikšanā. Būdams 

lielo IT sistēmu uzraugs, EDAU aktīvi piedalīsies arī 

to saskaņotā uzraudzībā un veiks regulāras drošības 

revīzijas.

Citas jomas

 • Informācija un saziņa

EDAU sagatavos pamatu Saziņas stratēģijas pārska-

tīšanai, izmantojot galveno ieinteresēto personu 

apspriešanos. Šo vispārīgo pasākumu papildinās 

mērķtiecīgāki novērtējumi par galveno informācijas 

un saziņas rīku ietekmi.

 • Iekšējā organizācija

Galvenie 2011. gada mērķi būs iekšējās reorgani-

zācijas pabeigšana, atjaunoti centieni saistībā ar 

veiktspējas pārvaldību stratēģiskās pārskatīšanas 

kontekstā un jaunu IT rīku izstrāde un ieviešana. 

Īpašs uzsvars tiks likts arī uz iekšējo kontroli un pro-

cedūrām, labāku resursu sadalījumu un uzlabotu 

budžeta izpildi.

 • Resursu pārvaldība

EDAU turpinās ieguldīt līdzekļus lietu pārvaldības 

sistēmas izstrādē un ieviešanā. Prioritāte tiks pie-

šķirta arī Pakalpojumu līmeņa līgumu pabeigšanai 

ar Eiropas Komisiju par IT lietojumprogrammu 

izmantošanu cilvēkresursu jomā (piemēram, Syslog 

Formation, Sysper un komandējumu apstrādes 

sistēmas).
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