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Ei ro pas Sa vie nī bas tie sa 2014. 
ga da 8. ap rī lī pie ņē ma sprie du mu 
ap vie no ta jās lie tās C–293/12 un 
C–594/12, ar ku ru par pre ttie sis ku 
ti ka at zī ta Ei ro pas Par la men ta un 
Pa do mes 2006. ga da 15. mar ta di-
rek tī va 2006/24/EK par tā du da tu 
sa gla bā ša nu, ku rus ie gūst  vai ap-
strā dā sais tī bā ar pub lis ki pie eja mu 
elek tro nis ko ko mu ni kā ci ju pa kal po-
ju mu snieg ša nu vai pub lis ki pie eja-
mu  ko mu ni kā ci ju tīk lu no dro ši nā-
ša nu, un par gro zī ju miem di rek tī vā 
2002/58/EK (OV L 105, 54. lpp.). 

Šī di rek tī va ti ka pie ņem ta stei gā 
pēc 2004. un 2005. ga da Mad ri des 
un Lon do nas te ro ra ak tiem, un tā pa-
redz pla šus pie nā ku mus elek tro nis ko 
sa ka ru snie dzē jiem ie vākt un uz gla-
bāt da tus par lie to tā jiem. Di rek tī va 
no sa ka, ka da tiem ir jā būt ie vāk tiem 
tā dā ap jo mā, lai va rē tu lie to tā ju iden-
ti fi  cēt, bet gal ve nais, ka šie da ti ir jā-
uz gla bā līdz pat di viem ga diem, tos 
iz snie dzot pēc tie sīb sar gā jo šo ie stā žu 
pie pra sī ju ma. Lat vi jā di rek tī va ir pār-
ņem ta Elek tro nis ko sa ka ru li ku mā. 

Ei ro pas Sa vie nī bas tie sa lie tā 
vēr tē ja, vai no di rek tī vas iz rie to šie 
pie nā ku mi ir at bil sto ši Ei ro pas 
Pa mat tie sī bu har tā aiz sar gā ta jām 
per so nas pa mat tie sī bām, pro ti, tie sī-
bām uz pri vā tu mu un tie sī bām uz 
da tu aiz sar dzī bu. Lai arī di rek tī va 
un tā tad arī Elek tro nis ko sa ka ru 
li kums no sa ka, ka ko mu ni kā ci ju sa-
turs nav jā sag la bā, to mēr ie vāk tais 
da tu ap joms ļauj pre cī zi uz zi nāt, 
ar kā dām per so nām, ku rā brī dī un 
no ku ras vie tas elek tro nis ko sa ka ru 
lie to tājs ir ko mu ni cē jis. No šā das in-
for mā ci jas var pre cī zi kon stru ēt per-
so nas ik die nas pa ra du mu un so ci ālo 
kon tak tu kar ti. Tā kā šā das in for mā-
ci jas pie pra sī ša nai tie sīb sar gā jo šās 
ie stā des ne bi ja pa kļau tas tie sas kon-
tro lei, Ei ro pas Sa vie nī bas tie sa to 
uz ska tī ja par īpa ši rup ju pa mat tie sī-
bu aiz skā ru mu, un, lai arī di rek tī vas 
mēr ķis bū tu bi jis at tais no jošs, tie-
sas ie ska tā re gu lē jums bi ja ne sa mē-
rī gi per so nas tie sī bas ie ro be žo jošs. 
Kā pa pil du ap stāk ļus tie sa no rā dī ja 
ne pie tie ka mās dro šī bas ga ran ti jas, 
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di rek tī vu at zīst
par pre ttie sis ku

kas ļau tu no dro ši nāt da tu efek tī vu 
aiz sar dzī bu pret ļaun prā tī gas iz man-
to ša nas ris kiem, pār mē rī gi il go da tu 
uz gla bā ša nas lai ku, kā arī to, ka di-
rek tī va ne pa re dzē ja, ka da ti ir jā uz-
gla bā ES, tā dē jā di pie ļau jot šā das 
in for mā ci jas no sū tī ša nu uz tre ša jām 
val stīm ar zem ākām da tu aiz sar dzī-
bas pra sī bām. 

Ņe mot vē rā to, ka Lat vi jā ir 
sais to ši tie pa ši tie sī bu ak ti, ko tie sa 
pie mē ro ja sprie du mā, un to, ka LR 
Sa tver sme arī aiz sar gā per so nas tie-
sī bas uz pri vā tu mu, ir sa gai dā mas 
iz mai ņas Lat vi jas Elek tro nis ko sa-
ka ru li ku mā.

Agi ta Spr  de, 
zv  ri n  tu ad vo k  tu bi ro ja SORAINEN 
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 Di rek tī vā ir vis pā rī-
gā vei dā ap tver tas vi sas 
per so nas, elek tro nis kās 
ko mu ni kā ci jas lī dzek ļi 
un in for mā ci ja, kas at-
tie cas uz da tu plūs mu, 
tos ne kā di ne no šķi rot, 
neie ro be žo jot un ne-
pa re dzot iz ņē mu mus 
at ka rī bā no sma go no-
zie gu mu ap ka ro ša nas 
mēr ķa.

 Di rek tī vā nav 
pa re dzēts ne viens ob jek-
tīvs kri tē rijs, kas ļau tu 
no dro ši nāt, ka kom pe-
ten tās valsts ie stā des 
ie gūst pie kļu vi da tiem 
un var tos iz man tot 
ti kai, lai no vēr stu, 
kon sta tē tu vai veik tu 

kri mi nāl va jā ša nu par 
no zie gu miem, ku rus 
sais tī bā ar ie jauk ša nās 
at tie cī ga jās pa mat tie-
sī bās ap mē ru un bū tis-
ku mu var uz ska tīt par 
pie tie ka mi sma giem, lai 
šā da ie jauk ša nās bū tu 
at tais no ta. Tie ši ot rā di, 
di rek tī vā ir ti kai vis pā-
rī ga at sau ce uz “sma-
giem no zie gu miem“, 
kas ir de fi  nē ti kat ras 
da līb valsts tie sī bās. 
Tur klāt di rek tī vā nav 
pa re dzē ti ma te ri āli un 
pro ce su āli no sa cī ju mi, 
ar kā diem kom pe ten-
tās valsts ie stā des var 
pie kļūt da tiem un tos 
vē lāk iz man tot. Pie kļu-

ve da tiem tos tarp nav 
pa kļau ta ie priek šē jai 
pār bau dei tie sā vai ne-
at ka rī gā ad mi nis tra tī vā 
ie stā dē.

 At tie cī bā uz da tu 
sa gla bā ša nu di rek tī vā ir 
pa re dzēts vis maz se šu 
mē ne šu il gums, ne pa re-
dzot ne kā du at šķi rī bu 
starp da tu ka te go ri jām 
at ka rī bā no at tie cī ga-
jām per so nām vai da tu 
ie spē ja mo liet de rī bu 
at tie cī bā uz no teik to 
mēr ķi. Tur klāt šis il-
gums ir no, ma zā kais, 
se šiem mē ne šiem līdz, 
augst ākais, – 24 mē-
ne šiem, ša jā di rek tī vā 
ne pre ci zē jot ob jek tī vos 

kri tē ri jus, pa ma to jo ties 
uz ku riem ir jā no sa ka 
sa gla bā ša nas il gums, 
lai no dro ši nā tu tā ie ro-
be žo ša nu līdz ab so lū ti 
ne pie cie ša ma jam.

 Di rek tī vā nav 
pa re dzē tas pie tie ka mas 
ga ran ti jas, kas ļau tu 
no dro ši nāt da tu efek-
tī vu aiz sar dzī bu pret 
ļaun prā tī gas iz man to ša-
nas ris kiem, kā arī pret 
jeb kā du pre ttie sis ku 
pie kļu vi da tiem vai 
to pre ttie sis ku iz man-
to ša nu. Di rek tī vā ir 
ļauts pa kal po ju mu 
snie dzē jiem, no sa kot, 
kā du dro šī bas lī me ni 
pie mē rot, ņemt vē rā 

eko no mis kos ap svē ru-
mus (tos tarp at tie cī bā 
uz dro šī bas pa sā ku mu 
īs te no ša nas iz mak sām), 
un ka ta jā ne tiek ga ran-
tē ta ne at grie ze nis ka 
da tu iz nī ci nā ša na pēc 
sa gla bā ša nas ter mi ņa 
bei gām.

 Di rek tī vā nav pa re-
dzēts, ka da ti tiek sa gla-
bā ti Ei ro pas Sa vie nī bas 
te ri to ri jā. Tā dē jā di di-
rek tī vā ne tiek ga ran tē ta 
pil nī ga kon tro le par to, 
kā ne at ka rī ga ie stā de 
ie vē ro aiz sar dzī bas un 
dro šī bas pra sī bas, kā tas 
to mēr ir skaid ri pra sīts 
Ei ro pas Pa mat tie sī bu 
har tā.

Di rek t  vas 2006/24/EK tr  ku mi


