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IEVADS
Pēdējos gados datu aizsardzība no politisku lēmumu pieņemšanas un uzņēmējdarbības plānošanas 
perifērijas ir nonākusi uzmanības centrā.

Kas attiecas uz 2014. gadu, iespējams, tas ieies ES vēsturē kā robežšķirtne un mēs to atcerēsimies kā laiku, 
kad Pamattiesību hartā noteiktās tiesības uz privātumu un personas datu aizsardzību no tiesību teorijas 
pārliecinoši kļuva par realitāti. Eiropas Savienības Tiesa nozīmīgajos spriedumos Datu saglabāšanas direktīvas 
un Google Spain lietā ir norādījusi, ka likumdevēju un datu pārziņu pienākums ir nodrošināt, lai personas dati 
tiktu apstrādāti godīgi un proporcionāli likumīgajam apstrādes nolūkam. Eiropas Parlamentam ar lielu balsu 
vairākumu atbalstot Vispārīgās datu aizsardzības regulas pārstrādāto tekstu un Padomei cenšoties panākt 
vienošanos par būtiskajiem īstenošanas un konsekvences jautājumiem, diskusijas par ES noteikumu kopuma 
reformu, kas turpinās jau ceturto gadu, ir pietuvinājušās noslēgumam. Vienlaikus ir pieaugušas bažas par 
masveida novērošanu, liekot arvien skaidrāk saprast, ka ir pienācis laiks pārskatīt un precizēt parametrus 
datu plūsmām starp ES un tās globālajiem partneriem.

Gan ES, gan mūsu iestādei 2014. gads ir bijis pārejas gads. Šajā gada pārskata ziņojumā ir aplūkota Eiropas 
Datu aizsardzības uzraudzītāja darbība un centieni palielināt ES struktūru spēju atbildīgi apstrādāt datus 
un aktīvāk integrēt datu aizsardzības noteikumus un principus politikas veidošanā. Papildus datu apstrādes 
darbību iepriekšējām pārbaudēm un pārbaudēm, kā arī daudziem atzinumiem un piezīmēm par politikas 
iniciatīvām, tostarp piezīmēm par notiekošajām datu aizsardzības reformām, mēs esam publicējuši vairākus 
svarīgus vadlīniju dokumentus, piemēram, par datu subjektu tiesībām, datu nosūtīšanu un datu aizsardzību 
finanšu pakalpojumu regulēšanas jomā.

Datu aizsardzības iekļaušana vispārējā ES politikas veidošanas procesā ir atzinības apliecinājums Peter 
Hustinx nesatricināmajai autoritātei un bezgalīgajām pūlēm (2014. gadā beidzās viņa desmit gadu pilnvaru 
termiņš Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāja amatā), kā arī šīs iestādes darbinieku izcilajām spējām un 
apņēmībai. Mūsu 2014. gada martā publicētajā stratēģijā ir izklāstītas prioritātes turpmākajiem pieciem 
gadiem — pamatojoties uz Peter Hustinx mantojumu, mēs esam apņēmušies ciešāk nekā jebkad sadarboties 
ar valsts datu aizsardzības iestādēm, Parlamentu un dalībvalstīm, lai panāktu, ka ES pauž vienotu, uzticamu 
un konsekventu nostāju, atbalstot fizisku personu tiesības un intereses arvien vairāk globalizētajā un 
digitalizētajā mūsdienu sabiedrībā.

 Giovanni Buttarelli Wojciech Wiewiórowski 
 Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs Uzraudzītāja palīgs
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2014. GADA NOZĪMĪGĀKĀS 
DARBĪBAS
Iepriekšējais 2014.  gads EDAU ir bijis pārejas 
gads, kurā ir aizkavējusies jaunā datu aizsardzības 
uzraudzītāja un uzraudzītāja palīga izraudzīšanās 
un iecelšana. Kandidatūru izvirzīšana, kas bija 
paredzēta gada sākumā, aizkavējās līdz gada 
beigām. Lai gan šīs situācijas radītā nenoteiktība 
kopumā ietekmēja EDAU darbības plānošanu, mēs 
turpinājām pildīt savus pienākumus saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 45/2001 prasībām.

Uzraudzība un īstenošana

Tāpat kā iepriekšējos gados, svarīga nozīme 
mūsu darbā bija uzraudzības un īstenošanas 
pamatdarbībām, pārraugot personas datu 
apstrādi vairāk nekā 60  Eiropas iestādēs 
un aģentūrās. Galvenā nozīme šajā mūsu 
darbības jomā bija iepriekšējām pārbaudēm, 
konsultācijām, sūdzību izskatīšanai, pārbaudēm 
un apmeklējumiem. Neraugoties uz samērā 
lielo lietu skaitu, mums tomēr izdevās uzlabot 
darbplūsmas efektivitāti.

Turklāt, cieši sadarbojoties ar katrā ES iestādē 
un struktūrā ieceltajiem datu aizsardzības 
inspektoriem, mēs visu gadu turpinājām ieguldīt 
pūles izpratnes paaugstināšanā un vadlīniju 
izstrādē, lai palīdzētu ES iestādēs veicināt datu 
aizsardzības kultūru. Īpaši jāatzīmē:

• februārī pieņemtās vadlīnijas par fizisku 
personu tiesībām (datu subjektu tiesībām),

• jūlijā pieņemtais nostājas dokuments par datu 
nosūtīšanu un

• decembrī pieņemtās vadlīnijas par interešu 
konfliktiem;

• vairākas tikšanās ar datu pārziņiem, lai risinātu 
konkrētas datu aizsardzības problēmas ES 
pārvaldes iestādēs;

• trīs konferences Eiropas Administrācijas skolā 
(EUSA) un viens darbseminārs datu aizsardzības 
koordinatoriem;

• divas DAI sanāksmes jūnijā un novembrī.

Aktīvākas politiskās konsultācijas

Mēs 2014.  gadā izvērtējām, kā pildām juridisko 
pienākumu konsultēt iestādes. Jūnijā pieņemtajā 
politikas dokumentā “EDAU kā ES iestāžu 
padomdevējs  pol it ikas  un l ikumdošanas 
jautājumos  — pamatojoties uz desmit gadu 
pieredzi” mēs vēlreiz esam uzsvēruši,  ka 
darbojamies saskaņā ar objektivitātes, taisnīguma, 
pārredzamības un pragmatisma principu un 
plaši, iekļaujoši un aktīvi sadarbojamies ar 
ieinteresētajām personām. Mūsu mērķis ir visās 
iestādēs un ES struktūrās izveidot pārskatatbildības 
kultūru, šajā nolūkā izmantojot apmācību, kā arī 
vispārējas un konkrētām nozarēm paredzētas 
vadlīnijas, lai iestādes varētu pieņemt pamatotus 
lēmumus par jaunu priekšlikumu ietekmi uz datu 
aizsardzību. Mēs jau esam sākuši mērķorientēt 
sadarbību ar mazāk pazīstamiem partneriem, 
tostarp Komisijas Iekšējā tirgus un pakalpojumu 
ģenerāldirektorātu (MARKT ĢD) un Padomes 
prezidentvalsti, kas arvien vairāk izprot datu 
aizsardzības nozīmi. Turklāt esam izveidojuši 
regulāru sadarbību un informācijas apmaiņu ar 
Pamattiesību aģentūru (FRA) un starptautiskām 
struktūrām, tostarp Eiropas Padomi.

Mēs esam sākuši analīzi par datu aizsardzības, 
konkurences un patērētāju tiesību mijiedarbību, 
2014. gada martā publicējot iepriekšēju atzinumu 
Privātums un konkurētspēja lielo datu laikmetā. 
Darbseminārā, kas notika 2014. gada jūnijā un kurā 
piedalījās visu trīs tiesību jomu eksperti no ES un 
ASV, tika sākta diskusija par šo tematu.

Pamatojoties uz konstruktīvu un mērķorientētu 
dialogu ar iestādēm, mēs esam apņēmušies 
izstrādāt īpašu “politikas rīkkopu”, tostarp 
tematiskas un nozaru vadlīnijas, lai politikas 
veidotājus un likumdevējus informētu par 
pamattiesību uz privātumu un datu aizsardzību 
nozīmi konkrētās nozarēs.

Mēs 2014.  gada novembrī bijām sagatavojuši 
pirmo no rīkiem, kas ir veltīts finanšu pakalpojumu 
regulēšanas jomai, kurā pēdējos gados notiek 
intensīva tiesību aktu reforma. Nozaru vadlīniju 
pamatā ir atziņas, kas gūtas MARKT ĢD 2014. gada 
februārī organizētajā seminārā.

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/pid/86#regulation
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/Supervision/Guidelines
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS/Publications/Papers
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/Supervision/Guidelines
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/EDPS/Publications/Papers/PolicyP/14-06-04_PP_EDPSadvisor_EN.pdf
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2014/14-03-26_competitition_law_big_data_EN.pdf
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Virzība uz jaunu datu aizsardzības 
tiesisko regulējumu — vai 
reforma tuvojas noslēgumam?

Datu aizsardzības tiesiskā regulējuma reforma 
ir viens no lielākajiem un sarežģītākajiem 
uzdevumiem, ko pēdējos gados nācies risināt ES 
likumdevējiem. Valstu, Eiropas un starptautiskā 
līmenī ir liela interese par abu priekšlikumu 
projektu attīstību  — gan par Vispārīgo datu 
aizsardzības regulu, gan Direktīvu par personas 
datu apstrādi, ko veic, lai novērstu, izmeklētu, 
atklātu noziedzīgus nodarījumus, sauktu pie 
atbildības par tiem vai izpildītu kriminālsodus. 
Izšķirošajās sarunās, kas notika 2014. gadā, EDAU ir 
turpinājis cieši sadarboties ar Parlamentu, Padomi 
un Komisiju.

Sadarbība

Tāpat kā 2013.  gadā, arī  2014.  gadā mēs 
nodrošinājām sekretariāta pakalpojumus jaunās 
otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmas 
(SIS II) uzraudzības koordinācijas grupai un vadījām 
EURODAC, vīzu informācijas sistēmas (VIS) un 
muitas informācijas sistēmas (MIS) uzraudzības 
koordinācijas grupas.

Mēs arī aktīvi turpinājām sniegt ieguldījumu 
29.  panta datu aizsardzības darba grupas 
(29.  panta darba grupas) darbā, kā referenti 
iesaistoties turpmākajos pasākumos saistībā ar 
atzinumu par likumīgām interesēm (ieinteresēto 
personu konsultēšana un ieguldījuma analīze) 
un kā līdzreferenti piedaloties atzinuma un darba 
dokumenta par elektronisko sakaru novērošanu 
izlūkošanas un valsts drošības nolūkos un 
dokumenta par starptautisku īstenošanas 
koordinācijas mehānismu izstrādē.

Tehnoloģiju attīstība un datu 
aizsardzība

Starp 2014.  gada aktuālākajām tēmām bija 
ar tīmekli savienotu mobilo ierīču plašākas 
izmantošanas ietekme un lielais drošības incidentu 
skaits, un mēs esam ziņojuši par šīm un citām ar 
tehnoloģijām saistītām norisēm EDAU periodiskajos 
biļetenos.

Tehnoloģiski aspekti ir aplūkoti arī mūsu atzinumos 
par politikas iniciatīvām, ar uzraudzības jomu 
saistītajās piezīmēs un lēmumos, kā arī vadlīnijās, 

piemēram, e-komunikācijas vadlīnijās, kas 
2014. gadā tika nodotas apspriešanai.

Mēs 2014. gadā esam izveidojuši EDAU IT politikas 
laboratoriju ar aprīkojumu un rīkiem, ko var 
izmantot, lai novērtētu dažu mūsu uzraudzības 
jomā izmantojamu produktu un sistēmu privātuma 
funkcijas.

IT laboratorija jau ir sākusi darboties, un to 
papildinās mobila IT rīkkopa, ko varēs izmantot, lai 
uz vietas veiktu demonstrējumus, eksperimentus 
un/vai tehniskus testus saistībā ar pārbaudēm un 
revīzijām.

Mēs turklāt esam pievērsuši uzmanību datu 
aizsardzībai un privātumam, raugoties no 
inženiertehniskā viedokļa. Sadarbībā ar valsts datu 
aizsardzības iestādēm, izstrādātājiem un nozares 
un akadēmisko aprindu pētniekiem un pilsonisko 
sabiedrību mēs 2014.  gadā esam sākuši veidot 
Interneta privātuma inženiertehnisko tīklu (IPEN). 
Iniciatīvas mērķis ir izstrādāt inženiertehnisko 
praksi, kurā būtu ietverta privātuma aizsardzība, 
un rosināt inženierus interneta standartos, 
pakalpojumos un lietotnēs integrēt privātuma 
aizsardzības mehānismus.

IPEN pirmais darbseminārs, ko kopīgi organizēja 
vairākas datu aizsardzības iestādes un citas 
organizācijas, notika 2014.  gada 26.  septembrī 
Berlīnē. Darbseminārs bija paredzēts, lai, izmantojot 
praktisku pieeju, apzinātu pastāvošo tehnoloģiju 
nepilnības privātuma nodrošināšanā un izstrādātu 
noderīgus risinājumus. Tīkls 2015.  gadā tiks 
paplašināts un turpinās strādāt 2014.  gadā 
noteiktajos darbības virzienos.

Tiesu lietas

Tiesu darbības jomā Tiesa mums ir atļāvusi 
iesaistīt ies un iesniegt rakstisku izklāstu 
lietā C-615/13 P, kura attiecās uz pārredzamību/
piekļuvi dokumentiem un kurā tika izskatīta 
ClientEarth un PAN Europe apelācijas sūdzība.

Informācija un komunikācija

Informācijas un komunikācijas pasākumiem ir 
svarīga loma informētības paaugstināšanā par 
EDAU, tā pilnvarām, politiku un lēmumiem.

Mēs 2014.  gadā popularizējām EDAU darbību 
vairākos pasākumos, piemēram, Datu aizsardzības 

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS/Pressnews/Newsletters
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS/Pressnews/Newsletters
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS/IPEN
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/IPEN_Workshop
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dienā janvārī, ES atvērto durvju dienā maijā 
un četrās pusdienlaika konferencēs Eiropas 
Administrācijas skolā (EUSA).

Savā kompetences jomā mēs esam atbildējuši 
uz 132  rakstiskiem iedzīvotāju informācijas 
pieprasījumiem, 38  rakstiskiem preses pārstāvju 
jautājumiem un 42 lūgumiem sniegt intervijas.

Līdz 2014.  gada beigām uz mūsu periodisko 
biļetenu bija parakstījušies 2373  abonenti, bet 
Twitter kontam bija 2000 sekotāju. EDAU tīmekļa 
vietne bija apmeklēta 194 637 reižu, un savās telpās 
mēs uzņēmām septiņas mācību apmeklējumu 
grupas. Visi šie sasniegumi apstiprina viedokli, ka 
mēs arvien vairāk kļūstam par atskaites punktu 
datu aizsardzības jautājumos ES līmenī.

Cilvēkresursi, administrācija un 
budžets

EDAU piešķirtais budžets 2014.  gadā bija 
8 018 796 EUR, pārsniedzot 2013. gada budžetu 
par 4,66 %.

Mēs 2014. gadā apņēmīgi turpinājām atbalstīt ES 
taupības un budžeta konsolidācijas politiku un 
stingri ievērojām Komisijas ierosinātos attīstības 
virzienus. Tomēr mūsu budžeta priekšlikumā bija 
jāiekļauj vajadzīgās apropriācijas, lai ievērotu ar 
EDAU locekļu pilnvaru termiņa beigām saistītos 
normatīvajos aktos noteiktos pienākumus.

Mēs īstenojām Komisijas ieteikto taupības politiku, 
trešo gadu samazinot vai iesaldējot lielāko daļu 
kredītu līdz 0  % un piemērojot ievērojamus 
samazinājumus svarīgām budžeta pozīcijām, 
piemēram, tulkošanai (–17 %), publikācijām (–25 %) 
un iestāžu pasākumiem (–17 %).

Jaunas uzraudzītāju komandas atlases procedūras 
aizkavēšanās dēļ bija jāveic budžeta grozījumi, lai 
2014. gada jūnijā ES vispārējā budžetā ieskaitītu 
saistībā ar pilnvaru pagaidu pagarināšanu 
neizlietotos kredītus.

Budžeta izpildes līmenis 2014.  gadā pārsniedza 
izvirzīto 85 % mērķi.

Cilvēkresursu jomā 2014.  gads ir bijis īpaši 
veiksmīgs. No vienas puses, pēc jauno Civildienesta 
noteikumu stāšanās spēkā 2014. gada janvārī bija 
jāatjaunina daudzi īstenošanas pasākumi. Līdz gada 
beigām bija pieņemts viss īstenošanas noteikumu 
kopums.

No otras puses, ir pieņemti arī vairāki svarīgi 
politikas dokumenti, starp kuriem īpaši jāatzīmē 
jaunā mācību un attīstības politika un tās 
īstenošana, divi pilotprojekti un dokumenti par 
organizācijas kultūru (DNS), stresu un iekšējo 
komunikāciju. Visbeidzot, ir pieņemts jauns EDAU 
darbinieku ētikas kodekss, un darbinieki ir ar to 
iepazīstināti.

Svarīgākie skaitļi par EDAU 
darbību 2014. gadā

➔➔ pieņemti 144 iepriekšējas 
pārbaudes atzinumi, 26 atzinumi 
bez iepriekšējas pārbaudes

➔➔ saņemtas 110 sūdzības, 39 atzītas 
par pieņemamām

➔➔ saņemti 48 lūgumi sniegt 
konsultācijas par administratīviem 
pasākumiem

➔➔ veiktas 4 pārbaudes uz vietas un 
4 apmeklējumi

➔➔ publicēti 2 vadlīniju dokumenti un 
1 nostājas dokuments

➔➔ sniegti 14 leģislatīvi atzinumi un 
1 iepriekšējs atzinums

➔➔ sniegti 13 oficiālu piezīmju kopumi

➔➔ sniegti 33 neoficiālu piezīmju 
kopumi

Stratēģija 2013./2014. gadam

Stratēģijā 2013./2014. gadam mēs esam izvirzījuši 
vairākus stratēģiskus mērķus, lai palīdzētu vairot 
mūsu pamatdarbību ietekmi datu aizsardzības 
jomā Eiropas līmenī. Lai novērtētu progresu virzībā 
uz šiem mērķiem, mēs esam apzinājuši darbības, 
kam ir svarīga nozīme mūsu mērķu sasniegšanā. Ar 
tām saistītie tabulā minētie izpildes pamatrādītāji 
(key performance indicators  — KPI) mums palīdz 
uzraudzīt un vajadzības gadījumā koriģēt mūsu 
darbības ietekmi un resursu izmantošanas 
efektivitāti.

Šajā nodaļā ir sniegts pārskats par mūsu 
darbību izpildi 2014.  gadā saskaņā ar stratēģijā 
2013./2014. gadam noteiktajiem stratēģiskajiem 
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mērķiem un rīcības plānu. Kopsavilkums par 
darbībām, ar kurām esam īstenojuši rīcības plānu, ir 
sniegts iepriekš vispārējā pārskatā par 2014. gadu.

Kopumā mūsu darbību izpildes rezultāti liecina 
par pozitīvu tendenci. Stratēģijas īstenošana lielos 
vilcienos notiek saskaņā ar plānu un korektīvi 
pasākumi pašlaik nav nepieciešami.

Turklāt pēc stratēģijas 2015.–2019.  gadam 
pieņemšanas 2015. gada martā KPI būs jāizvērtē, lai 
ņemtu vērā jaunās stratēģijas mērķus un prioritātes. 
Lai nodrošinātu pamatrādītāju konsekvenci un 
atbilstību, iespējams, būs jāpieņem daži jauni 
KPI, kas pirms publiskošanas tiks iesniegti rūpīgai 
iekšējai apspriešanai.

KPI rezultātu pārskatā ir sniegts īss KPI un aprēķina 
metožu apraksts.

Vairumā gadījumu rādītāju rezultāti tiek novērtēti, 
salīdzinot ar sākotnējiem mērķiem. Trīs rādītāju 
2013. gada rezultāti ir kritērijs 2014. gadam.

KPI rezultāti ceļā uz stratēģiskajiem mērķiem ir šādi.

1. Veicināt datu aizsardzības kultūru ES iestādēs 
un struktūrās, lai tās izprastu savus pienākumus 
un būtu pārskatatbildīgas par datu aizsardzības 
prasību izpildi.
KPI Nr. 1, 2 un 3. Visi mērķi ir sasniegti.

2. Nodrošināt, lai ES likumdevējs (Komisija, 
Parlaments un Padome) izprastu datu 
aizsardzības prasības un jaunos tiesību aktos 
tiktu integrēta datu aizsardzība.

KPI Nr. 4 un 5. KPI Nr. 5 mērķis ir sasniegts. 
Attiecībā uz oficiālo un neoficiālo 
piezīmju skaitu KPI Nr.  4 rezultāti atbilst 
2013.  gada rezultātiem, bet atzinumu 
skaits 2014. gadā ir samazinājies. Atzinumu 
skaits ir samazinājies, pirmkārt, palielinoties 
selektivitātes līmenim, un, otrkārt, tāpēc, ka 
vairākas Komisijas iniciatīvas, ko mēs bijām 
apzinājuši, Komisija vai nu atcēla, vai atlika 
(piemēram, Nodokļu politikas un muitas 
savienības ĢD sarunas ar PTO un Krieviju).

3. Pilnveidot labo sadarbību ar datu aizsardzības 
iestādēm, jo īpaši 29.  panta darba grupu, 
lai ES nodrošinātu lielāku datu aizsardzības 
konsekvenci.
KPI Nr. 6 mērķi nosaka 2013. gada rezultāti. 
Rezultāti 2014. gadā ir liels panākums, jo tie 
lielā mērā pārsniedz mērķi.
KPI Nr. 7 attiecas uz 1., 2. un 3. stratēģisko 
mērķi. Mērķis ir lielā mērā pārsniegts.

4. Izstrādāt efektīvu komunikācijas stratēģiju.
KPI  Nr.  8 mērķi nosaka 2013.  gada 
rezultāti.  Salīdzinoši  EDAU tīmekļa 
vietnes apmeklējumu skaits 2014.  gadā 
ir samazinājies. Galvenais iemesls ir jauno 
uzraudzītāju iecelšanas aizkavēšanās. Uz vienu 
gadu pagarinātajā pilnvaru termiņā bija mazāk 
jaunu lēmumu un jaunu projektu. Tas mazināja 
interesi apmeklēt mūsu tīmekļa vietni.

5. Uzlabot EDAU cilvēkresursu, finanšu, tehnisko 
un organizācijas resursu izmantošanu 
(ar atbilstošiem procesiem, pilnvarām un 
zināšanām).
KPI Nr. 9 un 10. Abi mērķi ir sasniegti.
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KPI Apraksts 2013. gada 
rezultāti

2014. gada 
rezultāti Mērķis 

KPI 1 Veikto pārbaužu/apmeklējumu skaits.
Novērtējums: salīdzinājumā ar mērķi 

3 apmeklējumi
8 pārbaudes

4 apmeklējumi
4 pārbaudes 

Vismaz 8

KPI 2 Izpratnes vairošanas un apmācības 
iniciatīvas ES iestādēs un struktūrās, ko 
EDAU ir organizējis vai līdzorganizējis 
(darbsemināri, sanāksmes, konferences, 
apmācība un semināri).
Novērtējums: salīdzinājumā ar mērķi 

4 apmācības
4 darbsemināri 
(3 sadarbībā ar ITP)

8
(3 EUSA,
1 DAK,2 DAI, 1 EIPA, 
1 COMM ĢD)

8 (darbsemināri 
+ apmācības)

KPI 3 DAI/DAK apmierinātības līmenis ar 
apmācību un vadlīnijām.
Novērtējums: vienmēr, kad tiek organizēta 
apmācība vai izdotas vadlīnijas, jāveic DAI/
DAK apmierinātības aptauja

DAI 
pamatapmācība: 
70 % pozitīvu 
atsauksmju
EAA darbinieku 
apmācība: 92 % 
pozitīvu atsauksmju 

100 % 60 % pozitīvu 
atsauksmju

KPI 4 Likumdevējam sniegtie EDAU oficiālie un 
neoficiālie atzinumi.
Novērtējums: salīdzinājumā ar iepriekšējo 
gadu

Atzinumi: 20
Oficiālas piezīmes: 
13
Neoficiālas 
piezīmes: 33

Atzinumi: 15
Oficiālas piezīmes: 
13
Neoficiālas 
piezīmes: 33

 2013. gada 
rezultāti kā 
kritērijs

KPI 5 Mūsu politikas darba plānā iekļauto lietu, 
saistībā ar kurām esam paredzējuši rīkoties, 
izskatīšanas rādītājs.
Novērtējums: saskaņā ar 2013. gada 
darba plānu īstenoto prioritāro iniciatīvu 
(to, kuru gadījumā ir beidzies apsvērumu 
iesniegšanas termiņš) proporcija

90 % (18/20) 89 % 90 %

KPI 6 29. panta datu aizsardzības darba grupas 
izskatīto lietu skaits, kurās EDAU ir sniedzis 
būtisku rakstisku ieguldījumu.
Novērtējums: salīdzinājumā ar iepriekšējo 
gadu

13 27 2013. gada 
rezultāti kā 
kritērijs

KPI 7 To lietu skaits, kurās ir sniegtas vadlīnijas 
par tehnoloģiju attīstību.
Novērtējums: salīdzinājumā ar mērķi

21 58 20

KPI 8 EDAU tīmekļa vietnes apmeklējumu skaits.
Novērtējums: salīdzinājumā ar iepriekšējo 
gadu 

293 029 (+63 % 
salīdzinājumā ar 
2012. g.)

194 637 2013. gada 
rezultāti kā 
kritērijs

KPI 9 Budžeta izpildes rādītājs
Novērtējums: gada laikā apstrādāto 
maksājumu summa, dalīta ar gada budžeta 
summu.

84,7 % 85,8 % 85 %

KPI 10 EDAU darbinieku apmācības īstenošanas 
rādītājs.
Novērtējums: faktisko apmācības dienu 
skaits, dalīts ar paredzēto apmācības dienu 
skaitu

85 % 87,4 % 80 %
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UZRAUDZĪBA UN ĪSTENOŠANA

Viens no EDAU galvenajiem uzdevumiem ir 
neatkarīga datu apstrādes darbību uzraudzība 
Eiropas iestādēs un struktūrās. Tiesisko regulējumu 
nodrošina Datu aizsardzības regula  (EK) 
Nr. 45/2001, kurā ir paredzēti vairāki pienākumi 
datu apstrādātājiem, kā arī vairākas tiesības 
personām, kuru personas dati tiek apstrādāti.

Uzraudzības pienākumi ir dažādi  — no datu 
aizsardzības inspektoru konsultēšanas un 
atbalstīšanas, veicot riskantu datu apstrādes 
darbību iepriekšējas pārbaudes, līdz izmeklēšanas, 
tostarp pārbaužu uz vietas, veikšanai un sūdzību 
izskatīšanai. EDAU var sniegt padomus ES 
pārvaldes iestādēm arī konsultācijās par 
administratīviem pasākumiem un publicējot 
tematiskas vadlīnijas.

Mūsu stratēģiskais mērķis

Veicināt datu aizsardzības kultūru ES iestādēs 
un struktūrās, lai tās izprastu savus pienākumus 
un būtu pārskatatbildīgas par datu aizsardzības 
prasību izpildi

Datu aizsardzības inspektori

Mēs 2014. gadā saņēmām paziņojumus par deviņu 
jaunu datu aizsardzības inspektoru (DAI) iecelšanu 
ES iestādēs.

Piedalījāmies DAI sanāksmēs  — jūnijā Briselē 
(sanāksmi rīkoja Eiropas Parlaments un Eiropas 
Komisija) un novembrī Salonikos (sanāksmi rīkoja 
Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs 
(Cedefop)).

Jūnija sanāksmē iepazīstinājām dalībniekus ar 
jaunāko informāciju par ES datu aizsardzības 
tiesību aktu reformu un attiecīgu judikatūru šajā 
jomā. Šī sanāksme bija arī laba iespēja iepazīstināt 
klātesošos ar mūsu vadlīnijām par datu subjektu 
tiesībām, kas izraisīja padziļinātas diskusijas par 
pieprasījumu izskatīšanu praksē.

Cedefop rīkotajā sanāksmē izmantojām iespēju 
dalīties domās par jaunajām EDAU pilnvarām un 
DAI lomu starptautiskā mērogā. Iepazīstinājām 
dalībniekus arī ar 2014.  gada jūlijā pieņemto 
nostājas dokumentu par datu nosūtīšanu un 
vadlīnijām par interešu konfliktiem, un abi 

šie dokumenti izraisīja interesantas debates. 
Sanāksmes dalībnieki ar interesi uzklausīja arī 
jaunāko informāciju par drošības un tehnoloģiju 
jautājumiem, jo īpaši EDAU pieredzi mākoņa 
izmantošanā un drošības pārkāpumu risināšanā. 
Sanāksmē runājām arī par dažiem svarīgiem mūsu 
uzraudzības un īstenošanas darba jautājumiem, 
piemēram, konsultāciju procedūru CCA (Collège des 
Chefs d’administration), DAI iesaistīšanos sūdzību 
izskatīšanā un tiesību ierobežošanas saskaņā ar 
Regulas 20. pantu dokumentēšanas nozīmi.

Mēs 2014. gada jūnijā uzreiz pēc DAI sanāksmes 
rīkojām DAI apmācības nodarbības. Papildus 
EDAU darbinieki tikās ar dažiem DAI individuālās 
nodarbībās, lai sniegtu padomus atbilstoši 
viņu konkrētajām vajadzībām. Arī konsultāciju 
apmeklējumu ieviešana ir palīdzējusi risināt DAI 
konkrētās vajadzības.

Reaģējot uz arvien pieaugošo DAI tālruņa 
vaicājumu skaitu, esam izveidojuši palīdzības 
tālruņa līniju, kas darbojas noteiktu laiku nedēļā 
un ko apkalpo EDAU darbinieks. Palīdzības 
tālruņa līnija mums ļauj ātri un neformāli sniegt 
konkrētus ieteikumus, atbildot uz vienkāršiem DAI 
jautājumiem, un palīdz stiprināt mūsu un ES iestāžu 
DAI aprindu labo sadarbību. Palīdzības tālruņa līnija 
2014. gadā saņēma vidēji aptuveni četrus zvanus 
mēnesī.

Iepriekšējas pārbaudes

Liela daļa (2014. gadā 80 %) no mums paziņotajām 
riskantajām datu apstrādes darbībām attiecas 
uz visām Es iestādēm un struktūrām kopīgām 
administrat īvām procedūrām, piemēram, 
darbinieku pieņemšanu darbā,  ikgadējo 
novērtēšanu un administratīvas izmeklēšanas 
veikšanu.

Tā kā 2013.  un 2014.  gadā esam saņēmuši 
ievērojamu skaitu paziņojumu un snieguši vēl 
vairāk ieteikumu, kuru izpilde mums jākontrolē, 
esam izstrādājuši kritērijus, kas mums palīdz būt 
selektīvākiem attiecībā uz ieteikumiem, kuru izpildi 
kontrolējam. Šī selektivitāte mums ļauj koncentrēt 
uzmanību uz riskantu apstrādes darbību 
pārvaldību. Citu mūsu ieteikumu izpildi saskaņā 
ar pārskatatbildības principu kontrolē attiecīgo 
iestāžu un struktūru DAI.



10

Iepriekšēju pārbaužu veikšana nodrošina 
sistemātisku iespēju iegūt informāciju par ES 
iestāžu un struktūru darbībām un ļauj EDAU izprast 
datu aizsardzības principu īstenošanas modeļus un 
nepilnības. Iepriekšēju pārbaužu veikšana mūsu 
izpratnē ir zināšanu matrica — lielais sagatavoto 
atzinumu skaits palīdz veidot citus uzraudzības 
rīkus, piemēram, pārbaudes, apsekojumus, 
izmeklēšanas,  atbilst ības un konsultāciju 
apmeklējumus.

Mēs 2014.  gadā saņēmām 80  paziņojumus par 
iepriekšējām pārbaudēm, no kuriem viens vēlāk tika 
atsaukts. Veiksmīgi turpinājām izskatīt 2013. gadā 
saņemtos ex‑post paziņojumus.

Mēs 2014.  gadā esam snieguši 144  iepriekšējas 
pārbaudes atzinumus (par aptuveni 58  % 
vairāk nekā 2013.  gadā) un 26  atzinumus bez 
iepriekšējas pārbaudes (par aptuveni 24 % vairāk 
nekā 2013.  gadā)1. Kopumā esam izskatījuši 
185 paziņojumus, par dažiem pieņemot kopīgus 
atzinumus. Esam analizējuši dažādus jautājumus, 
no kuriem daži ir aplūkoti šā ziņojuma pilnajā 
versijā.

Sūdzības

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 45/2001 viens no EDAU 
galvenajiem pienākumiem ir izskatīt un izmeklēt 
sūdzības, kā arī veikt izmeklēšanu pēc savas 
iniciatīvas vai pamatojoties uz sūdzību (46. pants).

EDAU 2014. gadā saņēma 110 sūdzības, kas ir par 
aptuveni 41  % vairāk nekā 2013.  gadā. No šīm 
sūdzībām 72  bija nepieņemamas  — vairākums 
attiecās uz datu apstrādi valsts līmenī, nevis ES 
iestādē vai struktūrā.

Pārējās 39  sūdzības bija jāizmeklē padziļināti 
(par aptuveni 30  % vairāk nekā 2013.  gadā). 
Turklāt 18  pieņemamas sūdzības, kas bija 
iesniegtas iepriekšējos gados (trīs 2011. gadā, trīs 
2012. gadā un divpadsmit 2013. gadā), 2014. gada 
31.  decembrī joprojām atradās izmeklēšanas, 
pārskatīšanas vai pēcpārbaudes stadijā.

1 Ja EDAU saņem paziņojumu, bet uz apstrādes darbību 
neattiecas 27. panta darbības joma, EDAU tomēr var sniegt 
ieteikumus. 

Atbilstības uzraudzība

EDAU uzrauga un nodrošina Regulas  (EK) 
Nr. 45/2001 noteikumu piemērošanu. Uzraudzību 
īsteno vairākos veidos  — divreiz gadā veicot 
periodiskus vispārējus apsekojumus vai izmantojot 
mērķorientētākus uzraudzības pasākumus, 
piemēram, apmeklējumus vai pārbaudes.

Mēs nesen esam ieviesuši jaunu apmeklējumu uz 
vietas veidu, proti, konsultāciju apmeklējumus, 
nosūtot divus EDAU darbiniekus uz attiecīgajām 
struktūrām kā konsultantus. Šie apmeklējumi 
ir praktisks rīks, kas palīdz risināt konkrētas 
problēmas, paaugstināt izpratni,  uzlabot 
sadarbību un mērķa struktūras pārskatatbildību. 
Pēc viena konsultāciju apmeklējuma esam 
nosūtījuši EDAU darbinieku īsā norīkojumā uz 
attiecīgo struktūru.

Laikposmā no 2014. gada janvāra līdz decembrim 
esam apmeklējuši četras ES aģentūras: Eiropas 
Investīci ju fondu, ES Satelītcentru,  GNSS 
Uzraudzības iestādi un ES Drošības izpētes institūtu.

Mēs 2014.  gadā esam turpinājuši veikt ar 
iepriekšējām pārbaudēm saistītus kontroles 
pasākumus. Turklāt esam veikuši pārbaudes Frontex 
un Eiropas Parlamentā un mērķtiecīgu veselības 
datu pārbaudi Eiropas Komisijā un Padomē.

Konsultācijas par 
administratīviem pasākumiem

EDAU pēc ES iestāžu lūguma vai pēc savas 
iniciatīvas sniedz atzinumus par datu aizsardzības 
jautājumiem. EDAU var sniegt atzinumu par 
lēmumu vai jebkuru citu vispārpiemērojamu 
administratīvu pasākumu, kas attiecas uz 
personas datu apstrādi, kuru veic attiecīgā ES 
iestāde (28.  panta 1.  punkts). EDAU var sniegt 
konsultācijas arī gadījumos, kas ir saistīti ar 
konkrētām datu apstrādes darbībām un 
jautājumiem  par Regulas interpretēšanu 
(46. panta d) apakšpunkts).

U z  k o n s u l t ā c i j u  p ā r v a l d ī b u  a t t i e c a s 
pārskatatbildības princips. ES iestādēm vispirms 
būtu jākonsultējas ar attiecīgās iestādes iekšējo 
DAI, iesaistot viņu tādu pasākumu izstrādē, kas 
ietekmē tiesības uz datu aizsardzību. Ar EDAU var 
konsultēties, ja DAI nespēj nodrošināt piemērotu 
risinājumu. Konsultācijas var lūgt saistībā ar 
jaunām vai sarežģītām problēmām (precedenta 
trūkumu attiecīgajā jomā, doktrīnas trūkumu 
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vai konkrētu Regulā izmantotu jēdzienu skaidru 
definīciju trūkumu).

Mēs 2014.  gadā saņēmām 48  lūgumus sniegt 
konsultācijas par administratīviem pasākumiem. 
Esam analizējuši dažādus jautājumus, no kuriem 
daži ir aplūkoti šā ziņojuma pilnajā versijā.

Datu aizsardzības vadlīnijas

Mēs 2014. gada februārī publicējām vadlīnijas par 
fizisku personu tiesībām attiecībā uz personas 
datu apstrādi.

Vadlīniju satura pamatā ir vairākos EDAU atzinumos 
par ES datu apstrādes darbībām izstrādātā EDAU 
nostāja datu subjektu tiesību jomā. Vadlīnijās ir 
aprakstīta mūsu nostāja un ieteikumi saistībā ar 
Regulas Nr. 45/2001 attiecīgajiem principiem un 
sniegta informācija par pašreizējo paraugpraksi 
un citiem svarīgiem jautājumiem. Piemēram, ir 
uzsvērts, ka Regulā izmantotais personas datu 
jēdziens ir plašs un personas dati aptver ne vien 
konkrētu fizisku personu vārdus, bet daudz 
apjomīgāku informāciju.

Mēs 2014.  gada jūlijā pieņēmām nostājas 
dokumentu par datu nosūtīšanu ar mērķi sniegt ES 
iestādēm un struktūrām vadlīnijas par Regulas (EK) 
Nr.  45/2001 noteikumu interpretēšanu un 
piemērošanu, starptautiski nosūtot personas datus.

Mūsu vadlīnijas attiecas galvenokārt uz metodisko 
analīzi, kas ES iestādēm un struktūrām jāveic pirms 
personas datu nosūtīšanas uz trešām valstīm vai 
starptautiskām organizācijām.

Esam snieguši piemērus, lai datu pārziņiem un 
datu aizsardzības inspektoriem (DAI) atvieglotu 
šo noteikumu piemērošanu, un esam iekļāvuši 
kontrolsarakstu ar darbībām, kas jāveic, piemērojot 
Regulas Nr. 45/2001 9. pantu. Dokumentā ir sniegta 
arī attiecīga informācija par EDAU uzraudzības un 
īstenošanas funkcijām datu nosūtīšanas kontekstā.

Mēs 2014. gada decembrī publicējām vadlīnijas 
par  personas datu vākšanu, apstrādi un 

publicēšanu saistībā ar deklarācijām, kas 
attiecas uz interešu konfliktu pārvaldību 
ES iestādēs un struktūrās. Šajā dokumentā ir 
iekļautas ES iestādēm un struktūrām paredzētas 
praktiskas vadlīnijas par datu aizsardzības 
noteikumu ievērošanu un līdzsvara rašanu starp 
pārredzamību sabiedrības interesēs un personu 
tiesībām uz privātumu un datu aizsardzību. 
Līdzsvara meklēšana var stiprināt iestāžu 
centienus veicināt sabiedrības un savu darbinieku 
uzticēšanos.

Cenšoties uzlabot ES iestāžu pārskatatbildību, 
mēs esam ieinteresēti nodrošināt DAI, DAK un 
datu pārziņiem apmācību un vadlīnijas, lai viņi 
labāk izprastu datu aizsardzības principus un savus 
iespējamos pienākumus.

ES Datu aizsardzības dienā, kas tika atzīmēta 
2014.  gada 28.  janvārī, mēs piedalījāmies DAK 
sanāksmē Eiropas Komisijā, kur uzstājāmies ar runu 
par Regulu (EK) Nr. 45/2001, ņemot vērā vispārējās 
datu aizsardzības sistēmas pašreizējo reformu. 
Sanāksme deva iespēju dalīties domās ar DAK par 
Regulas kā ES pārvaldes instrumenta specifiku un 
iespējamiem uzlabojumiem, ko būtu vēlams veikt 
šā instrumenta pārskatīšanas procesā.

Mēs 2014. gada 13. jūnijā organizējām mācības 
par paziņojuma veidlapas aizpildīšanu DAI no ES 
iestādēm un struktūrvienībām. 

Pamatojot ies  uz  p iepras ī jumu,  mēs  ar ī 
nodrošinājām īpašas nodarbības dažu aģentūru 
darbiniekiem (FRONTEX) vai to DAI (Eiropas 
Slimību profilakses un kontroles centram, Eiropas 
Savienības Drošības izpētes institūtam, Eiropas 
Investīciju fondam), kā arī vienu nodarbību 
Padomes, Reģionu komitejas un  Ekonomikas un 
sociālo lietu komitejas praktikantiem.

Mēs 1 un datu pārziņi. Runājām par Regulas (EK) 
Nr. 45/2001 specifiku, EDAU nozīmi uzraudzības 
un īstenošanas darba kontekstā un iepazīstinājām 
dalībniekus ar divu gadījumu izpēti  — viens no 
tiem attiecās uz personas datu starptautisku 
nosūtīšanu, bet otrs uz piekļuves tiesībām sūdzības 
kontekstā.

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Supervision/Papers/14-07-14_transfer_third_countries_EN.pdf
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Supervision/Papers/14-07-14_transfer_third_countries_EN.pdf
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS/Dataprotection/Glossary/pid/74
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS/Dataprotection/Glossary/pid/74
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POLITIKA UN KONSULTĀCIJAS
EDAU konsultē Eiropas Savienības iestādes un 
struktūras datu aizsardzības jautājumos daudzās 
politikas jomās. Šī konsultatīvā funkcija attiecas 
uz jaunu tiesību aktu priekšlikumiem, kā arī 
citām iniciatīvām, kas var ietekmēt personas datu 
aizsardzību ES. Parasti tā izpaužas kā oficiālu 
atzinumu sniegšana, taču EDAU var arī sniegt 
vadlīnijas piezīmju un politikas dokumentu veidā.

Mūsu stratēģiskais mērķis

Nodrošināt, lai ES likumdevējs (Komisija, 
Parlaments un Padome) izprastu datu 
aizsardzības prasības un integrētu jaunos 
tiesību aktos datu aizsardzību.

Prioritātes 2014. gadā

Attiecībā uz konkrētām iniciatīvām mūsu 
2014.  gada darba plānā bija minētas piecas 
galvenās jomas, kam datu aizsardzībā ir stratēģiski 
svarīga nozīme. Turpmāk ir sniegts kopsavilkums 
par darbu katrā no šīm jomām (sīkāka informācija 
atrodama ziņojuma pilnajā versijā):

• virzība uz jaunu datu aizsardzības tiesisko 
regulējumu;

• uzticības atjaunošana globālajām datu 
plūsmām pēc PRISM notikumiem;

• iniciatīvas ekonomiskās izaugsmes un 
digitalizācijas programmas sekmēšanai;

• brīvības, drošības un tiesiskuma telpas 
turpmākā attīstība;

• finanšu sektora reformas.

Virzība uz jaunu datu aizsardzības 
tiesisko regulējumu — vai 
reforma tuvojas noslēgumam?

Datu aizsardzības tiesiskā regulējuma reforma 
ir viens no lielākajiem un sarežģītākajiem 
uzdevumiem, ko pēdējos gados nācies risināt ES 
likumdevējiem. Valstu, Eiropas un starptautiskā 

līmenī ir liela interese par abu priekšlikumu 
projektu attīstību  — gan par Vispārīgo datu 
aizsardzības regulu, gan Direktīvu par personas 
datu apstrādi, ko veic, lai novērstu, izmeklētu, 
atklātu noziedzīgus nodarījumus, sauktu pie 
atbildības par tiem vai izpildītu kriminālsodus. 
Izšķirošajās sarunās, kas notika 2014. gadā, EDAU ir 
turpinājis cieši sadarboties ar Parlamentu, Padomi 
un Komisiju.

Uzticības atjaunošana globālajām 
datu plūsmām pēc PRISM 
notikumiem

Izlūkdienestu un tiesībaizsardzības iestāžu veiktā 
ES iedzīvotāju masveida novērošana, kas atklājās 
2013. gadā, ir klajš personu tiesību uz privātumu 
un personas datu aizsardzību pārkāpums. 
Eiropas Parlamenta Pilsoņu brīvību komitejas 
atklātajā sanāksmē, kas notika 2013. gada oktobrī, 
EDAU pauda nopietnas bažas, uzsverot, ka ES 
ir jānodrošina iedzīvotāju privātuma tiesību 
aizsardzības kontrole. Šis vēstījums ir plašāk 
izvērsts mūsu 2014.  gada 20.  februāra atzinumā 
par Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam un 
Padomei “Uzticēšanās atjaunošana datu plūsmām 
starp ES un ASV”. Šajā atzinumā mēs paužam 
atbalstu privātuma aizsardzības likuma pieņemšanai 
ASV un aicinām Komisiju vienlaikus ar ātru ES datu 
aizsardzības sistēmas reformu pieņemšanu veicināt 
starptautiskus privātuma standartus.

Iniciatīvas ekonomiskās 
izaugsmes un digitalizācijas 
programmas sekmēšanai

EDAU ir konstruktīvi iesaistījies dažādās politikas 
norisēs tik daudzveidīgās jomās kā konkurence un 
patērētāju tiesību aizsardzība, interneta pārvaldība, 
iekšējā tirgus darbība, digitālais vienotais tirgus, 
muita un lauksaimniecība. Mēs esam arī cieši 
uzraudzījuši norises saistībā ar “drošības zonas” 
nolīgumu un Komisijas sarunas par jauniem 
tirdzniecības nolīgumiem (piemēram, TTIP, TISA), 
pievēršot uzmanību to potenciālajai ietekmei uz 
privātumu un datu aizsardzību.
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Brīvības, drošības un tiesiskuma 
telpas turpmākā attīstība

ES 2014. gadā izvērtēja progresu ceļā uz brīvības, 
drošības un tiesiskuma telpas izveidi, pievēršoties 
arī vairākām konkrētām iniciatīvām, piemēram, 
par Eiropola un Eurojust nākotni un prokuratūras 
izveidi ,  šaujamieroču kontrol i  un aktīvu 
iesaldēšanu. Mēs turpinājām aktīvi piedalīties šīs 
plašās darba kārtības veidošanā.

Finanšu sektora reformas

EDAU ir turpinājis attīstīt specializētās zināšanas par 
datu aizsardzības standartu piemērošanu finanšu 
pakalpojumu regulējuma izstrādē un īstenošanā. 
Esam izdevuši pirmo nozares vadlīniju dokumentu 
un snieguši konsultācijas par konkrētiem 
ierosinātiem pasākumiem akcionāru tiesību, banku 
sistēmas noturības un vērtspapīru finansēšanas 
darījumu pārredzamības jomā.
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SADARBĪBA
EDAU sadarbojas ar citām datu aizsardzības 
iestādēm, lai veicinātu konsekventu datu 
aizsardzību visā Eiropā. Sadarbības uzdevums 
attiecas arī uz sadarbību ar uzraudzības struktūrām, 
kas izveidotas saskaņā ar ES bijušo “trešo pīlāru”, un 
sadarbību lielapjoma IT sistēmu kontekstā.

Mūsu stratēģiskais mērķis

Pilnveidot labo sadarbību ar datu aizsardzības 
iestādēm, jo īpaši 29.  panta darba grupu, 
lai ES nodrošinātu lielāku datu aizsardzības 
konsekvenci.

Mēs 2014.  gadā aktīvi  turpinājām sniegt 
ieguldījumu 29. panta darba grupas darbā, lai ES 
nodrošinātu lielāku datu aizsardzības konsekvenci.

EDAU kā dalībnieks piedalās darba grupas 
pasākumos, uzņemoties darba daļu, kas ir 
līdzvērtīga darbam, ko uzņemas lielākās datu 
aizsardzības iestādes. Līdzdalības pamatā tomēr ir 
selektīva pieeja, proti, mēs sniedzam ieguldījumu 
pasākumos, kur tas rada pievienotu vērtību, jo īpaši, 
veidojot ES perspektīvu, kā tas ir, piemēram, darba 
grupas atzinumā par likumīgām interesēm un 
atzinumā par brīvi pieejamiem datiem. Mēs esam 
aktīvi piedalījušies arī atzinumu par ierīču “pirkstu 
nospiedumiem”, bezpilota gaisa kuģiem un lietisko 
internetu izstrādē.

Tieša sadarbība ar valstu iestādēm ir joma, kuras 
nozīme arvien pieaug tādu starptautisku lielapjoma 
datubāzu kā EURODAC, vīzu informācijas sistēmas 
(VIS), otrās paaudzes Šengenas Informācijas 
sistēmas (SIS  II) un muitas informācijas sistēmas 
(MIS) attīstības kontekstā, jo to uzraudzībā jāievēro 
koordinēta pieeja. Šī sadarbība notiek papildus, 
bet atsevišķi no mūsu uzraudzības darba šajā jomā 
(sk. 2. nodaļu). Tāpat kā 2013. gadā, arī 2014. gadā 
mēs nodrošinājām sekretariāta pakalpojumus 
jaunās SIS II uzraudzības koordinācijas grupai un 
turpinājām vadīt EURODAC, VIS un MIS uzraudzības 
koordinācijas grupas. Esam pildījuši šādus 
pienākumus:

• atbilstoša plānošana, lai nodrošinātu finanšu 
līdzekļu un cilvēkresursu laicīgu piešķiršanu;

• grupu sanāksmju koordinēšana;

• attiecīgu dokumentu izstrāde un izplatīšana;

• sadarbība ar grupu dalībniekiem sanāksmju 
starplaikos, lai veiktu sagatavošanās darbus.

EDAU 2014.  gada 5.  jūnijā piedalījās Eiropas 
Padomes un Francijas Commission Nationale de l’ 
Informatique et des Libertés (CNIL) kopīgi rīkotajā 
Eiropas datu aizsardzības iestāžu konferencē 
Strasbūrā.

Konferencē, kas notika 2014.  gadā, galvenā 
uzmanība bija pievērsta datu aizsardzības iestāžu 
sadarbības uzlabošanai globalizācijas apstākļos. 
Tika pieņemta rezolūcija, aicinot Eiropas Padomi 
notiekošajās diskusijās par Konvencijas Nr.  108 
personu aizsardzībai attiecībā uz personisko datu 
automātisko apstrādi modernizēšanu pievērsties 
individuālo tiesību aizsardzības stiprināšanai, 
paredzot izveidot neatkarīgas uzraudzības 
iestādes, kas spētu nodrošināt efektīvu izpildi un 
savstarpēju sadarbību.

Maurīcijas datu aizsardzības birojs organizēja 
2014. gada starptautisko konferenci, kas notika 
12.–16. oktobrī.

Darba kārtībā bija vairāki jautājumi, tostarp šādi: 
privātuma un datu aizsardzība jaunattīstības 
valstīs, vienas pieturas aģentūra — centralizācija 
salīdzinājumā ar tuvumu, personu novērošana 
salīdzinājumā ar datu novērošanu, privātums 
digitālajā laikmetā — ANO Ģenerālās asamblejas 
rezolūcija, e-veselība un datu aizsardzība, ētika, 
pamattiesības un lielie dati un tīkla neitralitāte 
un datu aizsardzība. Uzraudzītājs uzstājās 
darbseminārā par pārskatatbildību un darba grupā 
par privātumu bez teritoriāliem ierobežojumiem, 
bet direktors — darba grupā par tīkla neitralitāti.

Svarīgs šīs konferences panākums bija datu 
aizsardzības iestāžu slēgtajā apspriedē (13.  un 
14. oktobrī) pieņemtā Vienošanās un rezolūcija par 
starptautisku sadarbību izpildes jomā. Diskusijas par 
šo projektu ir turpinājušās daudzus gadus, un mēs 
esam aktīvi atbalstījuši šīs sarunas. Tehnoloģiju, 
piemēram, mākoņdatošanas, lielo datu un lietiskā 
interneta, straujā attīstība ir izgaismojusi vajadzību 
pēc sistēmas, kas datu aizsardzības iestādēm dotu 
iespēju sadarboties pāri robežām.

Slēgtajā apspriedē uzraudzītājs turklāt sniedza īsu 
prezentāciju par IPEN iniciatīvu, kas izraisīja lielu 
interesi.

http://www.privacyconference2014.org/media/16667/Enforcement-Cooperation-Agreement-adopted.pdf
http://www.privacyconference2014.org/media/16667/Enforcement-Cooperation-Agreement-adopted.pdf
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS/IPEN


KopsavilKums  2014. pārsKata ziņojums

15

Mēs esam turpinājuši piedalīties arī svarīgās 
sanāksmēs un palīdzējuši izstrādāt būtiskus 
dokumentus, par kuriem ir notikušas diskusijas 
Eiropas Padomē (Konsultatīvajā komitejā 
par Konvenciju Nr.  108 un Kibernoziedzības 
konvenciju), ESAO, APEC, GPEN, Franciski runājošo 
personas datu aizsardzības iestāžu apvienībā 
(AFAPDP), Ibērijas un Amerikas datu aizsardzības 
tīklā, starptautiskajā darba grupā datu aizsardzībai 

telekomunikāciju nozarē (Berlīnes grupā) un datu 
un privātuma aizsardzības komisāru starptautiskajā 
konferencē.

Vajadzības gadījumā un, ja iespējams, mēs 
cenšamies uzraudzīt norises datu aizsardzības 
jomā arī trešās valstīs un starptautisku organizāciju, 
piemēram, UNHCR, privātuma politiku un sniegt 
konsultācijas un piezīmes.
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TIESU LIETAS
Eiropas Savienības Tiesa ir atzinusi EDAU tiesības 
iesaistīties PDR lietu (lietas C-317/04 un C-318/04, 
2005. gada 17. marta rīkojumi) izskatīšanā. Atzīstot 
tiesības iesaistīties, Tiesa pamatojās uz Regulas 
(EK) Nr.  45/2001 41.  panta 2.  punkta otro daļu, 
saskaņā ar kuru uzraudzītājs atbild par padomu 
sniegšanu Kopienas iestādēm un struktūrām visās 
lietās, kas attiecas uz personas datu apstrādi. Šis 
konsultēšanas pienākums neattiecas vienīgi uz 
personas datu apstrādi iestādēs un struktūrās. 
Saskaņā ar Regulas 47.  pantu EDAU piešķirtās 
pilnvaras Tiesa ir interpretējusi, ņemot vērā 
41. panta nolūku.

EDAU 2014. gadā ir iesaistījies vairākās tiesu lietās:

• T-115/13 Dennekamp  pret Parlamentu 
(pārredzamība/piekļuve dokumentiem);

• T-343/13 CN pret Parlamentu (sensitīvu 
personas datu publicēšana tīmekļa vietnē);

• C-615/13 P ClientEarth/PAN Europe (personas 
datu jēdziena interpretācija pārredzamības/
piekļuves dokumentiem kontekstā un 
Regulas Nr. 45/2001 8. panta b) apakšpunkta 
ievērošana, kā arī atšķirība starp pamattiesībām 
uz privātumu un pamattiesībām uz personas 
datu aizsardzību).

Saskaņā ar Regulu  (EK) Nr.  45/2001 Eiropas 
Savienības Tiesā (32. pants) var iesniegt sūdzības 
par EDAU lēmumiem. Piemēram, Eiropas Savienības 
Tiesā var pārsūdzēt EDAU lēmumus sūdzību lietās 
(sk. 2. nodaļu). Līdz šim tiesā ir vērsušies trīs sūdzību 
iesniedzēji. Trijos gadījumos tiesa ir pieņēmusi 
prasītājiem nelabvēlīgu lēmumu.
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PIEKĻUVE DOKUMENTIEM/
PĀRREDZAMĪBA
Kā ES iestādei EDAU saskaņā ar reglamentu ir 
jāievēro arī 2001.  gada regulas par publisku 
piekļuvi dokumentiem noteikumi. Pieteikumu 
skaits par publisku piekļuvi EDAU rīcībā esošajiem 
dokumentiem laika gaitā pakāpeniski ir pieaudzis. 
Pieteikumu skaits 2013.  gadā ir divkāršojies no 
12  līdz 24  pieteikumiem. Savukārt 2014.  gadā 
esam izskatījuši 18 pieteikumus, no kuriem četri ir 
bijuši atkārtoti pieteikumi, kas saņemti pēc mūsu 
sākotnējām atbildēm.

Tas, ka izskatāmo gadījumu skaits šajā jomā 
pieaug, liecina, ka ir vajadzīgas sīkāk izstrādātas 
vadlīnijas par publiskās piekļuves regulas praktisko 
īstenošanu. Pašlaik mēs saskaņā ar jaunāko praksi 
konsolidējam atbilžu sniegšanas metodiku. Ņemot 
vērā Tiesas lēmumu Bavarian Lager lietā, mēs 
2015. gadā sniegsim ES iestādēm un struktūrām 
praktiskus ieteikumus par to, kā rast līdzsvaru starp 
pārredzamību un vajadzību nodrošināt personas 
datu aizsardzību.
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TEHNOLOĢIJU UZRAUDZĪBA
Mēs 2014.  gadā turpinājām ar jaunajām 
tehnoloģijām saistītu privātuma risku novērtēšanu, 
vācot un analizējot attiecīgu informāciju. 
Izmantojot dažādas iespējas, esam snieguši arī 
vadlīnijas datu pārziņiem par datu aizsardzības 
prasību ievērošanas tehniskajiem aspektiem. 
Turpmāk ir sniegts īss kopsavilkums par šajā jomā 
paveikto, bet plašāka informācija ir pieejama šā 
ziņojuma pilnajā versijā, kā arī EDAU periodiskajos 
biļetenos.

Arvien vairāk ierīču (piemēram, valkājamas vai 
lietojamas automašīnās) ir aprīkotas ar saskarnēm, 
kas ļauj pārraidīt to savāktos datus.

Pastāv bažas, ka drošība varētu atpalikt no 
pieaugošās personas datu vākšanas un pārraides. 
Pieaug arī plaši izplatītās sistēmās atklātu drošības 
trūkumu skaits: 2014. gadā tika konstatēta dažu 
populārāko mobilo ierīču ievainojamība attiecībā 
uz šķietami šifrētas komunikācijas pārtveršanu. 
Atklājās arī, ka daudzās Linux sistēmās izmantojama 
koda daļa ir bojāta, ļaujot uzbrucējiem apiet 
drošības aizsardzību. Ievainojamība tika konstatēta 
arī  viedtālruņu operētājsistēmās, kur par 
komunikāciju tīklā atbildīgā mikroshēma varēja 
atcelt visus ierobežojumus, kas aizsargā tālruņa 
“viedo” daļu, iegūstot piekļuvi visai viedtālrunī 
glabātajai informācijai.

Lielu interesi 2014.  gadā izraisīja vairāki plaši 
izmantotās sistēmās atklāti drošības trūkumi. 
Dažiem defektiem tika doti vārdi, piemēram, 
Heartbleed, Gotofail un Poodle. Defektu Heartbleed2 
atklāja populārā interneta komunikācijas šifrēšanas 
rīkā OpenSSL. Heartbleed ļauj lasīt datus un piekļūt 
datiem, kam būtu jābūt aizsargātiem.

Apdraudēti bija daudzi populāri interneta 
pakalpojumi, un pakalpojumu sniedzēji veica 
vajadzīgos pasākumus, lai ātri novērstu savās 
sistēmās konstatēto defektu. Pakalpojumu drošību 
uzlaboja arī Eiropas iestādes. Skarto pakalpojumu 
lietotājiem tika ieteikts nomainīt paroles, un tika 
aizstāti interneta datplūsmas šifrēšanai starp 
skartajām tīmekļa vietnēm izmantojamie sertifikāti. 
Tomēr, neraugoties uz visiem šiem pasākumiem, 
ir iespējams, ka daži serveri vēl nav atjaunināti un 
joprojām izmanto bojāto programmatūru.

2 CVE-2014-0160.

Mēs 2014. gadā esam izveidojuši EDAU IT politikas 
laboratoriju ar aprīkojumu un rīkiem, ko var 
izmantot, lai novērtētu dažu mūsu uzraudzības 
jomā izmantojamu produktu un sistēmu privātuma 
funkcijas.

IT laboratorija jau ir sākusi darboties, un to papildinās 
mobila IT rīkkopa, ko varēs izmantot, lai uz vietas 
veiktu demonstrējumus, eksperimentus un/vai 
tehniskus testus saistībā ar pārbaudēm un revīzijām.

Sadarbībā ar valsts datu aizsardzības iestādēm, 
izstrādātāj iem un nozares un akadēmisko 
aprindu pētniekiem un pilsonisko sabiedrību mēs 
2014. gadā esam sākuši veidot Interneta privātuma 
inženiertehnisko tīklu (IPEN). Iniciatīvas mērķis ir 
izstrādāt inženiertehnisko praksi, kurā būtu ietverta 
privātuma aizsardzība, un rosināt inženierus 
interneta standartos, pakalpojumos un lietotnēs 
integrēt privātuma aizsardzības mehānismus.

Pirmais IPEN darbseminārs, kas notika 2014.  gada 
26. septembrī Berlīnē, bija paredzēts, lai, izmantojot 
praktisku pieeju, apzinātu pastāvošo tehnoloģiju 
nepilnības privātuma jomā un izstrādātu noderīgus 
risinājumus.

Pēc pirmā darbsemināra panākumiem IPEN 
iniciatīvas uzmanība pašlaik ir vērsta galvenokārt 
uz attīstību un apzināto projektu īstenošanu. IPEN 
turpinās pētīt veidus, kā izstrādāt uz privātuma 
aizsardzību orientētas tehnoloģijas un panākt, lai 
visi IT izstrādātāji uzskatītu privātumu par būtisku 
faktoru.

Saistībā ar pienākumu konsultēt ES likumdevēju 
mēs 2014. gada novembrī sniedzām pārskatu par 
spēkā esošo ES datu aizsardzības regulējumu un 
būtiskajiem reformas aspektiem Eiropas Komisijas 
darba grupā pārvaldības un privātuma jautājumos, 
kur notika diskusijas par kooperatīvo inteliģento 
transporta sistēmu (C‑ITS) izmantošanu. C‑ITS 
izmantošanā privātuma aspektiem ir ļoti liela 
nozīme, jo datus ir iespējams izmantot profilēšanai 
un izsekošanai. Mēs turpināsim sekot šai iniciatīvai 
2015. gadā.

Lai uzlabotu mūsu spējas sniegt datu pārziņiem 
konsultācijas par tehniskiem pasākumiem efektīvai 
datu aizsardzības īstenošanai IT sistēmās, mēs 
gatavojam vadlīnijas par konkrētām IT jomām. 
Vadlīnijas būs pieejamas 2015. gadā.

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS/Pressnews/Newsletters
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS/Pressnews/Newsletters
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS/IPEN
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/IPEN_Workshop
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Mēs 2012.  gadā uzzinājām, ka dažas ES tīmekļa 
vietnes sistemātiski bloķē jebkādu piekļuvi no 
Tor tīkla. Lai gan šis ierobežojošais pasākums tika 
pamatots ar bažām par drošību, mēs norādījām, 
ka ES tiesiskajā regulējumā ir skaidri atzīta 
anonīma komunikācija un būtu pienācīgi jānovērtē 
pasākuma nepieciešamība un proporcionalitāte. 
Pēc šīs viedokļu apmaiņas attiecīgā drošības 
politika ir pārskatīta par labu Eiropas un trešo 
valstu iedzīvotājiem, kas vēlas vai ir spiesti aizsargāt 
tīmekļa pārlūkošanas privātumu, un Tor tīkls vairs 
netiek sistemātiski bloķēts.

EDAU speciālajām zināšanām tehnoloģiju un IT 
politikas jomā ir vērtīga nozīme, pildot pienākumu 
sadarboties ar citām datu aizsardzības iestādēm. 
Mēs 2014. gadā esam piedalījušies vairākās darba 

grupu, uzdevumgrupu un apakšgrupu sanāksmēs. 
Esam apmeklējuši arī eu‑LISA (Eiropas aģentūru 
lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai 
brīvības, drošības un tiesiskuma telpā) Tallinā, lai 
paaugstinātu izpratni par jautājumiem, kas saistīti 
ar datu aizsardzību, un sāktu diskusijas par sistēmu 
IT un IT drošības pārvaldību. Šis apmeklējums 
notika neatkarīgi no 2014.  gada beigās sāktās 
eu‑LISA Strasbūras biroja pārbaudes ar mērķi 
pārliecināties par sistēmu drošību un darbības 
pārvaldību.

Cita starpā esam atbalstījuši arī Komisijas centienus 
attiecībā uz viedo skaitītāju un enerģētikas viedtīklu 
politiku un pieejas izstrādi par mākoņdatošanas 
izmantošanu publiskajā pārvaldē.

https://www.torproject.org/
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GALVENIE UZDEVUMI 2014. GADĀ
Kopējā stratēģijā 2015.–2019. gadam 2015. gadā ir 
paredzēts sasniegt turpmāk minētos mērķus. Par 
rezultātiem tiks ziņots 2016. gadā.

Uzraudzība un īstenošana

Mēs 2015. gadā turpināsim veicināt ES struktūru 
pārskatatbildību, kad tās apstrādā personas datus.

• Pieredzes bibliotēka.
Izmantojot pieredzi, kas uzkrāta, desmit gadus 
piemērojot Regulu Nr. 45/2001, mēs izveidosim 
iekšēju savas judikatūras repozitoriju, 
lai nodrošinātu mūsu vērtīgās pieredzes 
kataloģizāciju.

• Regula Nr. 45/2001.
Pamatojoties uz savu bagātīgo pieredzi, mēs 
sadarbosimies ar Eiropas Parlamentu, Padomi 
un Komisiju, raugoties, lai pašlaik spēkā esošie 
Regulas Nr. 45/2001 noteikumi tiktu saskaņoti 
ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu.

• Apmācība un mijiedarbība.
Mēs turpināsim apmācīt un konsultēt ES 
iestādes par to, kā vislabāk ievērot datu 
aizsardzības noteikumus praksē, koncentrējot 
pūles uz datu apstrādes veidiem, kas fiziskām 
personām rada paaugstinātu risku. Mēs 
saglabāsim ciešu mijiedarbību ar ES struktūrām, 
piedāvājot tām attiecīgas speciālās zināšanas 
un konsultācijas, kas mums savukārt palīdzēs 
stiprināt praktiskās zināšanas par faktisko 
situāciju šajās struktūrās.

• DAI.
Ciešā  sadarbībā ar  datu a izsardzības 
inspektoriem mēs turpināsim atbalstīt ES 
iestādes pārejā no pieejas, kuras pamatā ir 
vienīgi atbilstība, uz pieeju, kas pamatojas arī uz 
pārskatatbildību. Konkrēti, mēs sadarbosimies 
ar DAI, lai izstrādātu datu privātuma ietekmes 
novērtējumus un paziņojumus par datu 
aizsardzības pārkāpumiem.

• Koordinēta uzraudzība.
Ciešā sadarbībā ar valsts datu aizsardzības 
iestādēm mēs turpināsim uzraudzīt lielapjoma 
IT sistēmas.

• Pārbaudes.
Mēs uzlabosim pārbaužu un apmeklējumu 
metodiku, pievēršot īpašu uzmanību IT sistēmu 
pārbaudes metodes pilnveidei.

Politika un konsultācijas

Saistībā ar EDAU stratēģijas 2015.–2019.  gadam 
īstenošanu ir apzinātas piecas galvenās politikas un 
konsultāciju darba jomas, kurām mēs pievērsīsimies 
2015. gadā.

• Lielie dati un digitālais vienotais tirgus.
Mēs iesniegsim redzējumu par to, kā ES būtu 
jānodrošina iedzīvotāju iespējas īstenot 
lietotāja kontroli un izmantot lielo datu 
priekšrocības un jāgādā, lai organizācijas 
un uzņēmumi r īkotos pārredzami un 
pārskatatbildīgi attiecībā uz personas datu 
apstrādi, par kuru tie atbild. Piedaloties 
pasākumos un diskusijās ar regulatoriem, 
mēs paplašināsim dinamiskās debates, kuras 
ir veicinājis mūsu iepriekšējais atzinums par 
konkurences tiesībām, patērētāju tiesību 
aizsardzību, privātumu un digitālo ekonomiku.

• Datu aizsardzības regulējuma reformas 
pabeigšana.
Līdz 2015.  gada vasarai mēs iesniegsim 
iestādēm adresētu politikas paziņojumu, lai 
sniegtu informāciju un palīdzētu rast praktiskus 
un elastīgus risinājumus gaidāmajā trialogā par 
Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Direktīvu 
par datu aizsardzību tiesībaizsardzības 
sadarbības jomā. Ciešā sadarbībā ar valsts datu 
aizsardzības iestādēm mēs pievērsīsimies arī 
jauno noteikumu īstenošanai. Konkrēti, mēs 
palīdzēsim sagatavoties veiksmīgai pārejai 
uz jauno Eiropas Datu aizsardzības kolēģiju, 
neskarot likumdevēju turpmāko lēmumu 
par kolēģijas sekretariāta organizāciju. Mēs 
iesaistīsimies sākumposma politikas diskusijās 
par īstenošanas vai nozaru tiesību aktu izstrādi, 
piemēram, priekšlikumiem par Direktīvas 
2002/58/EK reformu.

• Starptautiski nolīgumi.
Mēs aktīvi sadarbosimies ar ES iestādēm, 
lai panāktu, ka sarunās par starptautiskiem 
tirdzniecības,  kā arī  t iesībaizsardzības 
nolīgumiem, piemēram, TTIP, TISA un “drošības 
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zonas” nolīgumu un paredzēto TFTP nolīguma 
ar ASV automātisko pagarināšanu, pienācīgi un 
konsekventi tiktu ņemti vērā datu aizsardzības 
principi. Attiecīgos gadījumos mēs piedāvāsim 
arī speciālās zināšanas un palīdzību pastāvošu 
nolīgumu, piemēram divpusējo PDR nolīgumu, 
uzraudzībā.

• Iekšlietu jomas politikas veidotāju 
konsultēšana.
Sadarbībā ar Komisijas ekspertiem mēs 
esam paredzējuši izstrādāt vadlīnijas par 
datu aizsardzības noteikumu un principu 
integrēšanu priekšlikumos un politikā, kas 
attiecas uz iekšējo drošību, robežu pārvaldību 
un migrāciju. Jaunajā Eiropas Drošības 
programmā ir jāparedz lielāka konverģence 
starp dažādiem datu aizsardzības tiesību 
aktiem šajā jomā un konsekvence lielapjoma 
IT sistēmu uzraudzībā. Saistībā ar konkrētiem 
pasākumiem, piemēram, ES PDR direktīvu 
un “viedrobežu” paketi, par kuriem turpinās 
diskusijas, mēs esam piedāvājuši sadarboties 
ar iestādēm, lai meklētu veidus, kā mazināt 
iejaukšanos to ļoti daudzo personu tiesībās 
uz privātumu un datu aizsardzību, kuras 
šie pasākumi varētu skart. Mūsu ieteikumu 
pamatā būs jaunākā judikatūra, jo īpaši 
Eiropas Savienības Tiesas spriedums par 
Datu saglabāšanas direktīvu Digital Rights 
Ireland lietā. Mēs sagatavosim arī informatīvu 
dokumentu par  nepiec iešamības  un 
proporcionalitātes kritērijiem, jo īpaši ņemot 
vērā jaunāko judikatūru, un par to, kā tie būtu 
jāpiemēro priekšlikumiem, kas ietekmē datu 
aizsardzību.

• Vienošanās par darba metodēm ar ES 
iestādēm un struktūrām.
Kā norādīts mūsu politikas dokumentā, pildot 
pienākumus politikas un konsultāciju jomā, 
mēs centīsimies vienoties par efektīviem 
sadarbības veidiem ar iestādēm, vajadzības 
gadījumā noslēdzot saprašanās memorandus. 
Mēs lūgsim atsauksmes par  sniegto 
konsultāciju vērtību. Šajā nolūkā izmantosim 
nesen (strādājot pie direktīvas par automātisku 
banku kontu informācijas apmaiņu nodokļu 
iestāžu starpā) izveidoto ciešo sadarbību 
ar prezidentvalsti Itāliju. Kopīgi risināmos 
jautājumos turpināsim cieši sadarboties ar 
Pamattiesību aģentūru.

Sadarbība

Mūsu mērķis ir panākt, lai privātuma un datu 
aizsardzības jautājumos ES paustu vienotu nostāju. 
Tāpēc galvenais virzītājspēks mūsu stratēģijā 
būs cieša sadarbība ar pārējām datu aizsardzības 
iestādēm.

• Koordinēta uzraudzība
Mēs turpināsim prioritizēt efektīvu un lojālu 
iesaistīšanos un atbalstu MIS, EURODAC, IMI, 
SIS  II un VIS koordinētajā uzraudzībā. Mūsu 
mērķis ir pāriet uz konsolidētāku un efektīvāku 
bijušā “trešā pīlāra” sistēmu pārvaldības modeli.

• 29. panta darba grupa
Mēs turpināsim cieši sadarboties ar darba 
grupu, ne tikai nodrošinot veiksmīgu pāreju 
uz EDAK, bet arī (tiklab apakšgrupā, kā 
plenārsēdēs un vajadzības gadījumā kā 
referenti) piedaloties un sniedzot ieguldījumu 
politikas atzinumu izstrādē un iesaistoties ES 
aģentūru un IT sistēmu darbības uzraudzībā.

• Trešās valstis un starptautiskas organizācijas
Mēs veicināsim globālu partnerību ar datu 
un privātuma aizsardzības iestādēm, lai 
meklētu tehniskus un regulatīvus risinājumus 
galvenajām datu aizsardzības problēmām, ko 
rada, piemēram, lielo datu un lietiskā interneta 
izmantošana un masveida novērošana. Mēs 
arī aktīvi iesaistīsimies diskusijās par datu 
aizsardzību un privātumu starptautiskos 
forumos, tostarp Eiropas Padomē un ESAO.

IT politika

• Datu aizsardzības digitalizācija
Viens no galvenajiem pasākumiem šā 
stratēģiskā mērķa sasniegšanā būs partnerības 
uzlabošana ar ieinteresētajām personām, jo 
īpaši tehniskajām aprindām, lai paplašinātu 
starpnozaru sadarbību integrētas datu 
aizsardzības un datu aizsardzības pēc 
noklusējuma jomā.

• Interneta privātuma inženiertehniskais tīkls
Mēs turpināsim pievērst uzmanību datu 
aizsardzībai un privātumam, raugoties no 
inženiertehniskā viedokļa. IPEN atšķiras no 
citiem tīkliem ar to, ka tajā piedalās tehnoloģiju 
eksperti no datu aizsardzības iestādēm, 
nozares,  akadēmiskajām aprindām un 
pilsoniskās sabiedrības, tāpēc IPEN centieni ir 
orientēti uz praktiski nozīmīgiem jautājumiem. 
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Tīkls 2015. gadā tiks paplašināts un turpinās 
strādāt 2014.  gadā noteiktajos darbības 
virzienos.

• Tehnoloģiju uzraudzība
Mūsu darbības tehnoloģiju uzraudzības 
jomā kļūs pamanāmākas un informācija 
būs pieejama pārējām ieinteresētajām 
personām, kas to varēs izmantot savā darbā. 
Papildus ziņojumu izmantošanai savā darbā, 
sadarbībā ar datu aizsardzības iestādēm un uz 
tehnoloģijām orientētām ekspertu grupām ES 
līmenī mēs tos darīsim pieejamus sabiedrībai.

• Vadlīnijas par tehnoloģijām un datu aizsardzību
Lai EDAU uzraudzītajās ES iestādēs veicinātu 
datu aizsardzības kultūru, 2015.  gadā 
tiks pabeigta vadlīniju sagatavošana par 
konkrētām tehniskām jomām, piemēram, 
mobilajām ierīcēm, tīmekļa pakalpojumiem un 
mākoņdatošanu, un papildus tiks izstrādātas 
vadlīnijas par konkrētām jomām, piemēram, 
riska pārvaldību.

• IT drošība
IT drošības pārvaldības nozīme laika gaitā 
ir palielinājusies. Mēs turpināsim pilnveidot 
savas speciālās zināšanas par IT drošību 
un tās sistemātisku piemērošanu gan kā 
uzraudzības iestāde, veicot pārbaudes un 
revīzijas pasākumus, gan kā IT drošības aprindu 
sadarbības partneris, pievēršot īpašu uzmanību 
ES iestādēm.

Citas jomas

Informācija un komunikācija

Pašreizējais 2015.  gads ir pārmaiņu gads EDAU. 
Jaunās pilnvaras un stratēģija ir nesušas līdzi 
jaunas vēsmas un iespējas, domājot par nākamajos 
piecos gados paveicamo. Šajā sakarā mēs esam 
paredzējuši īstenot vairākus lielus informācijas un 
komunikācijas projektus. Starp tiem ir turpmāk 
minētie projekti.

• Jauna vizuālā identitāte.
Nozīmīgs 2015.  gada projekts būs mūsu 
vizuālās identitātes atjaunināšana, kas ietvers 
logotipa un grafiskā attēlojuma maiņu. Vizuālās 
identitātes maiņa nozīmē, ka būs jāatjaunina arī 
visi EDAU komunikācijas materiāli (piemēram, 
veicināšanas materiāli, publikācijas, tīmekļa 
vietne utt.). Līdz ar to tas būs ilgtermiņa 

projekts, jo mēs turpināsim izmantot esošos 
materiālus un tos atjaunināsim, kad beigsies 
krājumi vai tos vairs nebūs iespējams izmantot.

• EDAU tīmekļa vietnes atjaunināšana.
Mēs veiksim arī vairākus vērā ņemamus 
tehniskus tīmekļa vietnes atjauninājumus un 
izmantosim šo iespēju, lai atsvaidzinātu vietnes 
noformējumu.

• Skaidra valoda.
Dažos pēdējos gados mēs esam turpinājuši 
straujiem soļiem virzīties uz skaidras valodas 
mērķi. Mūsu galvenais mērķis ir koriģēt 
priekšstatu par datu aizsardzību kā jomu, kas 
ir pārmērīgi juridiska un tehniska. Tā joprojām 
ir prioritāte, tāpēc 2015. gadā mēs turpināsim 
izmantot vienkāršu valodu, lai padarītu 
tehniskus jautājumus vieglāk uztveramus, 
un sniegsim plašai sabiedrībai saprotamus 
piemērus.

Resursu pārvaldība un cilvēkresursu 
funkcijas profesionalizācija

EDAU jaunās pilnvaras un stratēģija radīs izmaiņas, 
kas ietekmēs mūsu cilvēkresursu funkciju un uzliks 
papildu slodzi vairāku gadu taupības politikas 
ietekmē samazinātajam budžetam.

• No šīm izmaiņām iespējamā jaunas datu 
aizsardzības regulas (ar kuru tiks aizstāta 
Direktīva 95/46/EK) pieņemšana var tieši 
ietekmēt EDAU organizācijas struktūru, jo īpaši, 
ja EDAU saskaņā ar Komisijas priekšlikumu tiks 
uzticēts nodrošināt sekretariāta pakalpojumus 
jaunajai Eiropas Datu aizsardzības kolēģijai 
(EDAK). Tāpēc 2015.  gada budžetā jau ir 
iekļauta jauna III sadaļa ar nosaukumu “EDAK” 
un gada otrajā pusē tiks izveidota EDAK darba 
grupa.

• Mēs 2015. gadā izstrādāsim divus dokumentus, 
kuros būs aplūkoti veidi, kā uzlabot mūsu 
iestādes pārskatatbildību un ētisko dimensiju: 
jaunu ētikas kodeksu uzraudzītāju komandai un 
politiku ziņošanai par pārkāpumiem, ievērojot 
Eiropas ombuda ieteikumus.

Ievērojot principu rādīt paraugu, mēs ļoti cieši 
sadarbosimies ar EDAU DAI, veicot privātuma 
ietekmes novērtējumu un pārskatot datu 
aizsardzības paziņojumus pēc jauno Civildienesta 
noteikumu stāšanās spēkā.
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