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IV
(Paziņojumi)

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

EIROPAS DATU AIZSARDZĪBAS UZRAUDZĪTĀJS
EIROPAS DATU AIZSARDZĪBAS UZRAUDZĪTĀJA LĒMUMS
(2015. gada 3. decembris)
par datu aizsardzības ētisko aspektu ārējās padomdevēju grupas (“Ētikas padomdevēju grupa”)
izveidi
(2016/C 33/01)
EIROPAS DATU AIZSARDZĪBAS UZRAUDZĪTĀJS,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu
aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (1) un jo
īpaši tās 41. panta 2. punktu un 46. panta e) punktu,
tā kā:
(1)

Ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 7. un 8. pantu, kā arī Līguma par Eiropas Savienības darbību 16. pantu
tiek garantēta privātās un ģimenes dzīves neaizskaramība un personas datu aizsardzība.

(2)

Regulas (EK) Nr. 45/2001 41. panta 2. punkta otrajā teikumā noteikts, ka Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs
(EDAU) atbild par padomu sniegšanu ES iestādēm un struktūrām un datu subjektiem visās lietās, kas attiecas uz
personas datu apstrādi.

(3)

Kā izklāstīts 2012. gada 17. decembrī pieņemtā Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja reglamenta (2) 38. panta
1. punktā, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 45/2001 46. panta e) punktu EDAU pienākums ir vērot informācijas un
komunikāciju tehnoloģiju attīstību un noteikt jaunās tendences ar iespējamu ietekmi uz datu aizsardzību.

(4)

Jaunākās tehnoloģijas, piemēram, lielo datu skaitļošana un datormācīšanās, sniedz iespēju iegūt un izmantot
personas datus arvien necaurredzamākos un sarežģītākos veidos, un tādējādi rodas būtisks privātuma un cilvēka
cieņas apdraudējums.

(5)

EDAU mērķis ir veicināt atklātu, ar informāciju pamatotu diskusiju par digitālo ētiku, lai ES varētu apzināties
ieguvumus, ko tehnoloģija sniedz sabiedrībai un ekonomikai, un vienlaikus tiktu pastiprinātas fizisku personu
tiesības un brīvības, īpaši to tiesības uz privātumu un datu aizsardzību.

(6)

EDAU 2015. gada 11. septembra atzinumā “Virzībā uz jaunu digitālo ētiku – dati, cieņa un tehnoloģija” ir
paziņots par Ētikas padomdevēju grupas izveidi,

(1) OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.
(2) OV L 273, 15.10.2013., 41. lpp.
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IR PIEŅĒMIS ŠO LĒMUMU.

1. pants
Priekšmets
1.
Tiek izveidota datu aizsardzības ētisko aspektu ārējā padomdevēju grupa (“Ētikas padomdevēju grupa”, turpmāk
“Padomdevēju grupa”).
2.

Padomdevēju grupas locekļus ieceļ uz laiku no 2016. gada 1. februāra līdz 2018. gada 31. janvārim.

2. pants
Uzdevumi
1.

Padomdevēju grupa:

a) analizē datu aizsardzības ētiskos aspektus;
b) pēc pieprasījuma sniedz ieteikumus EDAU;
c) sniedz ieteikumus par pētījumiem, veicinot starpnozaru sadarbību;
d) sagatavo vismaz divus publiskus ziņojumus;
e) attiecīgā gadījumā iesaista savā darbā citus ekspertus pastāvīgai vai ad hoc sadarbībai, jo īpaši, ja citi eksperti var
sniegt papildu zināšanas un pieredzi, kādu nav Padomdevēju grupai, tostarp pieredzi medicīnas, veselības
aizsardzības, finanšu, enerģētikas, politiskās pārvaldības, policijas un drošības jomā;
f) iepazīstina ar pieņēmumiem kritisku mērķauditoriju un salīdzina Padomdevēju grupas apsvērumu rezultātus ar citu
praktiķu pieredzi.
2.
Padomdevēju grupas nodevumu pamatā ir plaša un stabila zināšanu bāze, empīriski pierādījumi un rūpīga
pārbaude.
3.
Ar Padomdevēju grupas darba rezultātiem EDAU iepazīstina plašu mērķauditoriju darbsemināru vai konferenču
ietvaros.

3. pants
Konsultācijas
EDAU var saņemt konsultācijas no Padomdevēju grupas jebkurā jautājumā, kas saistīts ar datu aizsardzības ētiskajiem
aspektiem.

4. pants
Locekļi – iecelšana
1.
Padomdevēju grupā ir ne vairāk kā sešas prominentas personas ar apliecinātiem sasniegumiem analīzē un
pētniecībā jomās, kas saistītas ar datu aizsardzības ētiskajiem aspektiem.
2.

Locekļus ieceļ kā privātpersonas.

3.
Locekļi darbojas pilnīgi neatkarīgi un neatrodas faktiskā vai potenciālā interešu konfliktā, ko radītu saiknes ar
publiskām vai privātām organizācijām, kurām ir politiska vai ekonomiska ieinteresētība Padomdevēju grupas darbā vai
secinājumos.
4.
Lai privātpersonu ieceltu par locekli, tai var būt jādeklarē līdzšinējās un pašreizējās saiknes ar 3. punktā minētajām
organizācijām, ja tas nepieciešams, lai novērstu interešu konfliktus.

28.1.2016.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LV

C 33/3

5. pants
Darbība
1.

Padomdevēju grupa ievēl priekšsēdētāju no tās locekļu vidus.

2.
Padomdevēju grupa tiekas klātienes sanāksmēs, un papildus tā var apspriesties videokonferencēs vai izmantojot
citas atbilstošas sakaru tehnoloģijas.
3.
Vienojoties ar Padomdevēju grupu, EDAU var pieaicināt ekspertus, kas nav grupas locekļi, bet ir kvalificēti
pastāvīgai vai ad hoc dalībai Padomdevēju grupas darbā.
4.

Priekšsēdētājs var arī uzaicināt novērotājus apmeklēt noteiktus grupas pasākumus.

5.
Grupas locekļiem, kā arī pieaicinātajiem ekspertiem un novērotājiem jāievēro pienākums glabāt dienesta
noslēpumu, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 45/2001 45. pantā. Priekšsēdētājs regulāri informē EDAU par grupas darbu.

6. pants
EDAU pienākumi
1.
EDAU ieceļ Padomdevēju grupas locekļus pēc uzaicinājuma izteikt ieinteresētību, pamatojoties uz priekšatlases
komitejas ieteikumiem.
2.

EDAU nodrošina Padomdevēju grupas sekretariātu. Par grupas sekretāru norīko EDAU amatpersonu.

3.

EDAU pieņem Padomdevēju grupas pilnvaras un reglamentu.

4.

EDAU īpašā savas tīmekļa vietnes sadaļā publisko visu attiecīgo informāciju par Padomdevēju grupas darbu.

7. pants
Sanāksmju izdevumi
1.

Padomdevēju grupas locekļi par sniegtajiem pakalpojumiem nesaņem atalgojumu.

2.
Ceļa un uzturēšanās izdevumus, kas radušies grupas pasākumu dalībniekiem, kompensē Eiropas Datu aizsardzības
uzraudzītājs.
3.
Ar tādiem pašiem nosacījumiem kompensāciju var izmaksāt pieaicinātajiem ekspertiem un novērotājiem, ja
Padomdevēju grupas sekretārs apstiprina, ka to dalībai ir pieejami budžeta līdzekļi.

8. pants
Publiska piekļuve dokumentiem un personas datu apstrāde
1.
Sabiedrībai ir piekļuve Padomdevēju grupas sagatavotajiem dokumentiem saskaņā ar principiem, kas izklāstīti
Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 30. maija Regulā (EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi Eiropas
Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (1).
2.

Personas datus EDAU vāc, apstrādā un publicē saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 45/2001.

(1) OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.
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9. pants
Stāšanās spēkā
Šie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas, un tos publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2015. gada 3. decembrī
Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs
Giovanni BUTTARELLI

