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Komisija, pamatojoties uz Direktīvu 95/46/ES, 2000. gada 26. jūlijā pieņēma lēmumu, ar ko tiek atzīti 
privātuma „drošības zonas” principi un visbiežāk uzdotie jautājumi, kurus izdevusi ASV Tirdzniecības 
ministrija, nolūkā nodrošināt pienācīgu aizsardzību, pārsūtot personas datus no Eiropas Savienības, 
proti, tā saucamo ASV „drošības zonas” lēmumu. 

Komisija 2013. gada paziņojumā atzina, ka „drošības zona” ir kļuvusi par galveno ES un ASV 
personas datu plūsmas transportieri un konstatēja pārredzamības un vienošanās īstenošanas 
trūkumus, jo nebija novērstas agrākās problēmas, kas bija jārisina sarunu ceļā ar ASV 
amatpersonām, apspriežot 13 rekomendācijas. Komisija un tās ASV partneri jau ilgstoši — gandrīz 
divus gadus — ved smagas sarunas, lai panāktu jaunu, vēlreiz apspriestu „drošības zonas” 
vienošanos, taču nesekmīgi. Parlaments vairākkārt pieprasīja atcelt lēmumu par ASV „drošības zonu”, 
tostarp tā 2014. gada 12. marta rezolūcijā1. 

Eiropas Savienības Tiesa 2015. gada 6. oktobrī pieņēma spriedumu, ar ko lēmumu par ASV „drošības 
zonu” pasludināja par spēkā neesošu, pamatojoties uz to, ka Eiropas iedzīvotāju dati pēc to 
pārsūtīšanas uz ASV netiek pietiekami aizsargāti.  

Kādus pasākumus Komisija gatavojas veikt, lai ņemtu vērā EST spriedumu un ātri novērstu lielo 
juridisko nenoteiktību un drošības un garantiju trūkumu attiecībā uz Eiropas Savienības iedzīvotāju 
datiem, kas ir pārsūtīti uz ASV? 

Kā Komisija ir paredzējusi šobrīd notiekošajās sarunās par pārskatītu „drošības zonu” vienošanos 
novērst EST konstatētos nopietnos trūkumus un Eiropas Savienības iedzīvotāju tiesību pārkāpumus? 
Vai tā ir paredzējusi jebkādus citus juridiskus risinājumus, kas transatlantiskajās datu plūsmās 
garantētu datu aizsardzības augstāku līmeni? 

Kādu nekavējošu rīcību Komisija apsver, lai novērstu Eiropas Savienības tirgus sadrumstalotību, ko 
rada dažādu režīmu vienlaicīga pastāvēšana Eiropā, un dažādus skaidrojumus par to, kā būtu jāglabā 
un jāizmanto Eiropas Savienības iedzīvotāju dati, kas kaitē Eiropas Savienības patērētājiem un 
uzņēmumiem? Vai tā ir pārdomājusi iespēju paredzēt instrukcijas uzņēmumiem, kas darbojas 
„drošības zonas” apstākļos, par to, kā šā brīža juridiskajā vakuumā veikt svarīgo ikdienas 
komercdarbību? 
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1  Eiropas Parlamenta 2014. gada 12. marta rezolūcija par ASV Nacionālās drošības aģentūras novērošanas 

programmu, novērošanas struktūrām dažādās dalībvalstīs un ietekmi uz ES pilsoņu pamattiesībām un 
transatlantisko sadarbību tieslietu un iekšlietu jomā (2013/2188(INI)). 


