
Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinuma kopsavilkums par priekšlikumu regulai, ar ko 
izveido Eiropas Brīvprātīgo humānās palīdzības korpusa sistēmu 

(Šī atzinuma pilns teksts angļu, franču un vācu valodā ir pieejams EDAU vietnē http://www.edps.europa.eu) 

(2013/C 100/06) 

1. Ievads 

1.1. Apspriešanās ar EDAU 

1. Komisija 2012. gada 19. septembrī pieņēma priekšlikumu regulai, ar ko izveido Eiropas Brīvprātīgo 
humānās palīdzības korpusa sistēmu ( 1 ) (“Priekšlikumu”). 

2. Pirms Priekšlikums tika pieņemts, Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam tika dota iespēja iesniegt 
neoficiālas piezīmes. EDAU atzinīgi vērtē faktu, ka Komisija konsultējās ar viņu arī oficiāli pēc tam, kad 
Priekšlikums bija pieņemts, un Priekšlikuma preambulā ir iekļauta atsauce uz šo atzinumu. 

1.2. Priekšlikuma mērķi un tvērums 

3. Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 214. panta 5. punktu šis priekšlikums nosaka 
noteikumus un procedūras Eiropas Brīvprātīgo humānās palīdzības korpusa sistēmai ( 2 ). 

4. Pamatojoties uz Priekšlikumu, apmācīti brīvprātīgie kā “ES palīdzības brīvprātīgie” tiek nosūtīti 
humānās palīdzības projektu īstenošanai visā pasaulē. ES palīdzības brīvprātīgos atlasa un nosūta sertificētas 
humānās palīdzības organizācijas, kas ievēro Eiropas standartu kopumu par humānās palīdzības brīvprātīgo 
pārvaldību. Šos standartus, kā arī sertifikācijas procedūru izstrādā Komisija. Paredzēts, ka Komisija nodrošina 
finansējumu, Eiropas līmeņa apmācības programmu, centrālo reģistru, kurā iekļauti visi apmācītie brīvprā
tīgie, kā arī IT tīklu brīvprātīgo savstarpējiem sakariem tiešsaistē pirms nosūtīšanas, atrodoties nosūtījumā un 
pēc nosūtīšanas. 

1.3. Datu aizsardzības nozīme; atzinuma mērķi un svarīgākie jautājumi 

5. Kaut arī personas datu apstrāde nav Priekšlikuma galvenais mērķis, tomēr Priekšlikums rada nepiecie 
šamību pēc personas datu apstrādes. Tā skar to brīvprātīgo datus, kas iekļauti ES palīdzības brīvprātīgo 
reģistrā (13. pants), kā arī (brīvprātīgo vai trešo pušu) personas datus, kas var būt ievietoti IT tīklā, kuru 
nodrošina savstarpējiem sakariem tiešsaistē (16. pants). Sertificēto humānās palīdzības organizāciju veiktā 
kandidātu atlase, kā arī to turpmākā pārvaldība, kas saskaņā ar 9. pantu standartizējama, arī paredz personas 
datu apstrādi. 

6. Šīm apstrādes darbībām vajadzīgi pienācīgi drošības pasākumi datu aizsardzībai. Šo drošības pasākumu 
praktisko īstenošanu var un vajag sīkāk aprakstīt standartos, kas tiks noteikti saskaņā ar 9. pantu un datu 
apstrādes politikā, kuru uzdots izstrādāt Komisijai un sertificētajām humānās palīdzības organizācijām. 

7. Priekšlikuma 9. un 25. pantā noteikts, ka Komisija pieņem deleģētus aktus, lai noteiktu standartus 
attiecībā uz brīvprātīgo kandidātu apzināšanu, atlasi un sagatavošanu, kā arī turpmāko pārvaldību un 
nosūtīšanu. EDAU iesaka jo īpaši izmantot šos standartus, lai labāk nodrošinātu to, ka noteikumi par 
datu aizsardzību tiek atbilstīgi ievēroti, veicot brīvprātīgo atlases procedūru, reģistrāciju, kā arī nosūtīšanu, 
un šajā saistībā sertificētās humānās palīdzības organizācijām visā Eiropā ir vienota pieeja. 

8. Šajā saistībā daži būtiski noteikumu elementi par atbilstīgu drošības pasākumu piemērošanu datu 
aizsardzībai jāiekļauj jau pašā ierosinātajā regulā. Lai risinātu jautājumu par šiem būtiskajiem noteikumu 
elementiem, atzinuma 2. sadaļā ir ieteikumi par Priekšlikuma 13. un 16. pantu.
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( 1 ) Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko izveido Eiropas Brīvprātīgo humānās palīdzības korpusu – 
ES palīdzības brīvprātīgie, COM(2012) 514 final. 

( 2 ) Skatīt arī http://ec.europa.eu/echo/euaidvolunteers/index_en.htm

http://www.edps.europa.eu
http://ec.europa.eu/echo/euaidvolunteers/index_en.htm


9. Savukārt atzinuma 3. sadaļā ir aicinājums konsultēties ar EDAU, izstrādājot Priekšlikuma 9. un 25. 
pantā paredzētos standartus. Atzinuma 3. sadaļā ir īsumā pievērsta uzmanība dažiem datu aizsardzības 
jautājumiem, kuri jāņem vērā, izstrādājot standartus, kā arī praktiskā līmenī, kad ierosinātā regula tiks 
ieviesta. 

4. Secinājumi 

34. EDAU iesaka atsauci uz spēkā esošajiem tiesību aktiem datu aizsardzības jomā iekļaut Priekšlikumā 
kā būtisku regulas noteikumu. 

35. EDAU iesaka tekstā sniegt šādus papildu skaidrojumus: 

— tiesiskās noteiktības principa ievērošanai 13. pantā norādīt reģistra mērķus, tajā iekļauto datu kategorijas, 
kā arī to, kādas struktūras reģistram drīkst piekļūt, 

— regulas priekšlikuma 13. pantā arī skaidri noteikt Komisiju un lietotājas organizācijas kā atsevišķas 
kontroles institūcijas, 

— regulas priekšlikuma 13. un 16. pantā paredzēt datu aizsardzības politikas pieņemšanu attiecīgi reģistra 
un sadarbības tīkla vajadzībām. 

36. EDAU arī iesaka, ka Komisijai būtu jāapspriežas ar EDAU, pirms tiek pieņemti 25. pantā paredzētie 
deleģētie akti, kuri var ietekmēt personas datu apstrādi un jo īpaši standartus, kuri tiks pieņemti saskaņā ar 
9. pantu. Šiem standartiem būtu jāparedz, ka organizācijas, kas veic brīvprātīgo atlasi un brīvprātīgo 
pārvaldību un nosūtīšanu, pieņem atbilstīgu datu aizsardzības politiku. Šim nolūkam var nākties saskaņot 
savākto datu kategorijas un, iespējams, arī izmantot vienotu standartizētu pieteikšanās veidlapu visā Eiropā. 

Briselē, 2012. gada 23. novembrī 

Giovanni BUTTARELLI 
Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja palīgs
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