
 
 
 
Personas datu aizsardzības tiesiskais regulējums 

 
Pamata tiesību akts ir Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra Regula (ES) 2018/1725 par fizisku 
personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un 
par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EC. 

ERP 2012. gada 1. februārī pieņēma īstenošanas noteikumus saskaņā ar Regulu (EK) 45/2001 (sk. 2012. gada 
1. februāra Lēmumu Nr.°11/2012). 

Citi atsauces materiāli saistībā ar privātuma aizsardzību 

• Līgums par Eiropas Savienību 

• ES Pamattiesību harta 
Eiropas Savienība atzīst ES Pamattiesību hartā noteiktās tiesības, brīvības un principus un pirmo reizi paredz 
īpašas tiesības uz personas datu aizsardzību. 

• Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 
(Vispārīgā datu aizsardzības regula) 
par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ 
Direktīvu 95/46/EC 

• Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Direktīva (ES) 2016/680 
par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic kompetentās iestādes, lai novērstu, 
izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus vai sauktu pie atbildības par tiem vai izpildītu kriminālsodus, un par 
šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Padomes Pamatlēmumu 2008/977/TI 

• Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regula (EK) 45/2001 
par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu 
datu brīvu apriti (iepriekšējā regula, kas attiecās uz ES iestādēm, aģentūrām un struktūrām) 

• Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīva 95/46/EK 
par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (iepriekšējā Eiropas 
Savienībā piemērotā direktīva, pirms stājās spēkā Vispārīgā datu aizsardzības regula) 

• Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/58/EK 
par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē (Direktīva par 
privāto dzīvi un elektronisko komunikāciju) 

• Eiropas Parlamenta un Padomes 1999. gada 13. decembra Direktīva 1999/93/EK 
par Kopienas elektronisko parakstu sistēmu 

• Regula (ES) 910/2014 
par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū un ar 
ko atceļ Direktīvu 1999/93/EK 

• Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 30. maija Regula (EK) Nr. 1049/2001 
par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem. Tā kā šī regula neattiecas uz 
Revīzijas palātu, Palāta ir pieņēmusi turpmāk minēto lēmumu, ko piemēro no 1997. gada 1. marta. 

• ERP Lēmums Nr. 18/97 
Lēmums, kurā izklāstīti iekšējie procedūras noteikumi attiecībā uz pieteikumiem par pieeju Revīzijas palātas 
rīcībā esošajiem dokumentiem 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725&from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R0045&qid=1549354459938&from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002D1247&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R0045&qid=1549354459938&from=LV
https://intranet.eca.eu/documentcenter/Decisions/Decision%20011%2012/011en_LV.pdf
https://intranet.eca.eu/documentcenter/Decisions/Decision%20011%2012/011en_LV.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL&from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1549349757813&from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995L0046&qid=1549351610212&from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0680&qid=1549350801694&from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R0045&qid=1549354459938&from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995L0046&qid=1549351610212&from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0058&from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:31999L0093&from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910&qid=1549352080598&from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R1049&from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:31998D0923(01)&from=LV


 
• ERP 2005. gada 10. marta Lēmums Nr. 12/05 

Lēmums, kurā definēti nosacījumi, ierobežojumi un procedūras attiecībā uz publisku piekļuvi ERP dokumentiem 
un ar kuru tiek atcelts ERP Lēmums Nr. 18/97 

• Lēmums Nr. 14/2009, ar ko groza Lēmumu Nr. 12/05 par publisko piekļuvi Palātas dokumentiem 

• Padomes 1983. gada 1. februāra Regula (EEK, Euratom) Nr. 354/83 
par Eiropas Ekonomikas kopienas un Eiropas Atomenerģijas kopienas vēsturisko arhīva materiālu nodošanu 
atklātībai 

• Padomes 2003. gada 22. septembra Regula (EK, Euratom) Nr. 1700/2003 
par Eiropas Ekonomikas kopienas un Eiropas Atomenerģijas kopienas vēsturisko arhīva materiālu nodošanu 
atklātībai 

• Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija 
Eiropas Padomes mērķis ir atzīt, saglabāt un aizsargāt cilvēktiesības un pamatbrīvības, tostarp tiesības uz cieņu 
pret privāto dzīvi. 

• Eiropas Padomes 108. konvencija 
Šī konvencija aizsargā ikvienas personas tiesības un pamatbrīvības, īpaši tiesības uz cieņu pret privātumu, ņemot 
vērā automātiski apstrādātu personas datu pārrobežu plūsmas pieaugumu. 

• Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. marta Direktīva 2006/24/EK 
par tādu datu saglabāšanu, kurus iegūst vai apstrādā saistībā ar publiski pieejamu elektronisko komunikāciju 
pakalpojumu sniegšanu vai publiski pieejamu komunikāciju tīklu nodrošināšanu, un par grozījumiem 
Direktīvā 2002/58/EK 

• Direktīva 2009/136/EK, ar ko groza Direktīvu 2002/22/EK par universālo pakalpojumu un lietotāju tiesībām 
attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem un pakalpojumiem, Direktīvu 2002/58/EK par personas datu apstrādi un 
privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē un Regulu (EK) Nr. 2006/2004 par sadarbību starp 
valstu iestādēm, kas atbildīgas par tiesību aktu īstenošanu patērētāju tiesību aizsardzības jomā 

• Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 8. jūnija Direktīva 2006/31/EK 
par dažiem informācijas sabiedrības pakalpojumu tiesiskiem aspektiem, jo īpaši elektronisko tirdzniecību, iekšējā 
tirgū (Direktīva par elektronisko tirdzniecību) 

• Eiropas Parlamenta un Padomes 1997. gada 15. decembra Direktīva 97/66/EK 
par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību telekomunikāciju nozarē, aizstāta ar 
Direktīvu 2002/58/EK 

• Padomes 2008. gada 27. novembra Pamatlēmums 2008/977/TI par tādu personas datu aizsardzību, ko apstrādā, 
policijas un tiesu iestādēm sadarbojoties krimināllietās (vairs nav spēkā, aizstāts ar Direktīvu (ES) 2016/680 

Citi attiecīgie dokumenti 

• Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumi 
• Protokols par privilēģijām un imunitāti Eiropas Kopienās: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005D0012(01)&from=en
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/DEC14_2009/014en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:31983R0354&from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R1700&from=LV
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf
http://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680078b37
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0024&qid=1549371977034&from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0136&qid=1549372135829&from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0022&qid=1549623393520&from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0058&qid=1549623889458&from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R2006&qid=1549624322380&from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0031&qid=1549372298353&from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31997L0066&qid=1549372464274&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008F0977&qid=1549372715138&from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0680&qid=1549350801694&from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140701&from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:01969R0549-20100101&qid=1549374467247&from=LV

