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īstenošana

Praktiski pasākumi

Pēc IMCO komitejas koordinatoru pieprasījuma IMCO komiteja 2019. gada 6. novembrī rīko 
leģislatīvās pārbaudes sesiju par to, kā tiek īstenota Nepersondatu brīvas aprites regula1.

Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģiju ģenerāldirektorāta (DG CNECT) par 
mākoņdatošanu un programatūru (“Cloud and Software”) atbildīgās nodaļas vadītājs Pierre 
Chastanet uzstāsies IMCO komitejā, un pēc tam sekos debates ar komisijas locekļiem.

Vispārīga informācija par regulu

Vispārējais Nepersondatu brīvas aprites regulas mērķis bija atraisīt ES datu tirgus potenciālu, 
izveidojot konkurētspējīgāku un integrētāku iekšējo tirgu datu glabāšanas pakalpojumiem un 
citiem datu apstrādes pakalpojumiem. Tiesību akta pamatā ir datu lokalizācijas pasākumu 
aizliegums. Tas nozīmē, ka dalībvalstu valdībām vai pārvaldes iestādēm ir aizliegts noteikt 
prasības lokalizēt datus konkrētā Savienības teritorijā, ja vien tas nav nepieciešams sabiedriskās 

1 2018. gada 14. novembra Regula (ES) 2018/1807 par satvaru nepersondatu brīvai apritei 
Eiropas Savienībā.
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drošības apsvērumu dēļ. 

Tiesību akts arī paredz, ka kompetentās iestādes nevar atteikt piekļuvi datiem, atteikumu 
pamatojot ar to, ka šie dati tiek glabāti vai apstrādāti citā dalībvalstī. Tiesību akts mudina datu 
pakalpojumu sniedzējus izstrādāt ES līmeņa rīcības kodeksus attiecībā uz paraugpraksi 
gadījumos, kad profesionālie lietotāji maina datu glabāšanas pakalpojumu sniedzējus.

Sīkāku informāciju par šīs regulas koncepciju un virzību likumdošanas procesā skatīt šeit: 
EPRS briefing from January 2019.

Leģislatīvās pārbaudes sesijas saturs

Šīs leģislatīvās pārbaudes sesijas mērķis ir pārbaudīt Komisijas darbu Nepersondatu brīvas 
aprites regulas īstenošanā; šo regulu sāka piemērot no 2019. gada 28. maija. Ir vairāki punkti, 
par kuriem varētu būt gaidāms Komisijas ziņojums komitejai:

1. pašreizējais regulas īstenošanas stāvoklis dalībvalstīs;

2. 2019. gada 29. maijā izdotās Komisijas vadlīnijas par regulu;

3. pašreizējais stāvoklis attiecībā uz rīcības kodeksiem datu pārneses jautājumā.

1. Pašreizējais regulas īstenošanas stāvoklis dalībvalstīs
Nepersondatu brīvas aprites regula stājās spēkā 2018. gada novembrī, un to sāka piemērot 
no 2019. gada 28. maija. Sākot no šī datuma, dalībvalstīm ir aizliegts noteikt prasības 
lokalizēt datus konkrētā Savienības teritorijā, ja vien tas nav nepieciešams sabiedriskās 
drošības apsvērumu dēļ. Dalībvalstīm līdz 2021. gada maijam ir jāatceļ visas spēkā esošās 
datu lokalizācijas prasības vai jāpamato, kādēļ tās šīs prasības nav atcēlušas. Komisijai ir 
pienākums līdz 2022. gada novembrim publicēt īstenošanas ziņojumu.

Komisijas pārstāvis varētu ziņot par to, kāda ir datu atrašanās vietas prasību izplatība, kad 
no regulas stāšanās spēkā brīža ir pagājis viens gads, kā arī ziņot par jebkādām iespējamām 
īstenošanas problēmām.

2. 2019. gada 29. maijā izdotās Komisijas vadlīnijas par regulu
2019. gada 29. maijā publicētās Komisijas vadlīnijas (COM(2019)250 final) likumdevēji ir 
pieprasījuši regulas 8. panta 3. punktā. Šajā punktā Komisijai ir noteikts pienākums publicēt 
pamatnostādnes par mijiedarbību starp Nepersondatu brīvas aprites regulu un Vispārīgā datu 
aizsardzības regulu (VDAR), jo īpaši “attiecībā uz datu kopām, kas sastāv gan no 
persondatiem, gan no nepersondatiem”.

Komisija nosaka vadlīnijas jo īpaši par:

 attiecīgo Nepersondatu brīvas aprites regulas un Vispārīgās datu aizsardzības regulas 
(VDAR) darbības jomu un to, kā rīkoties jauktu datu kopu gadījumā, tostarp tādu datu 
kopu gadījumā, kurās persondati, gan nepersondati ir cieši saistīti;

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/614628/EPRS_BRI(2017)614628_EN.pdf
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2019/LV/COM-2019-250-F1-LV-MAIN-PART-1.PDF
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 atšķirīgām, bet savstarpēji papildinošām pieejām brīvai apritei un datu lokalizācijas 
prasību aizliegumu abās regulās;

 Nepersondatu brīvas aprites regulā iekļauto datu pārneses jēdzienu un citām 
pašregulējošām prasībām, kas ietvertas abās regulās.

Komisijas pārstāvis varētu izskaidrot Komisijas pamatnostādnes jauktu datu kopu 
jautājumā un citos pamatnostādnēs ietvertajos jautājumos. 

3. Rīcības kodeksi datu pārneses jautājumā
Nepersondatu brīvas aprites regulas 6. pantā Komisijai ir noteikts pienākums mudināt datu 
pakalpojumu sniedzējus izstrādāt ES līmeņa rīcības kodeksus attiecībā uz paraugpraksi 
gadījumos, kad profesionālie lietotāji maina datu glabāšanas pakalpojumu sniedzējus. Šos 
kodeksus jāpabeidz līdz 2019. gada 29. novembrim un jāīsteno līdz 2020. gada 29. maijam.

Komisijas pārstāvis varētu izskaidrot to, kāds ir pašreizējais stāvoklis jautājumā par ES 
līmeņa rīcības kodeksiem, un sniegt informāciju par nākamajiem procesa posmiem.


