
12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg 
T +352 4398-1  E eca-info@eca.europa.eu  eca.europa.eu 

 
 
 

Kas jauns? 

Eiropas Savienības Tiesa (EST) 2020. gada 16. jūlija spriedumā lietā C-311/18 Data Protection 
Commissioner/Facebook Ireland un Maximillian Schrems (turpmāk tekstā – “Schrems II“) atzina 
par spēkā neesošu Eiropas Komisijas lēmumu, ka ES un ASV privātuma vairogs nodrošina 
pienācīgu aizsardzību, pārsūtot personas datus no ES uz ASV. Privātuma vairogs ir 
pašsertifikācijas sistēma, ko ASV juridiskās personas var izmantot, apliecinot savu atbilstību sīki 
izstrādātam prasību kopumam, kura pamatā ir privātuma principi. Organizācijas varēja paļauties 
uz šo instrumentu, lai nosūtītu personas datus ar privātuma vairogu sertificētajām 
ASV personām. Ja šīs organizācijas nevarētu paļauties uz privātuma vairogu, tām būtu 
jāpaļaujas uz citiem apgrūtinošākiem pārsūtīšanas mehānismiem, piemēram, standarta datu 
aizsardzības klauzulām. Privātuma vairoga aizsardzības pietiekamības līmeņa atzīšana par 
nederīgu Schrems II lietā nozīmē, ka ES un ASV privātuma vairoga regulējums vairs nav derīgs 
mehānisms, lai izpildītu ES datu aizsardzības prasības, nosūtot personas datus uz ASV.  

Savā spriedumā EST arī pauda šaubas par to, cik lielā mērā pārsūtīšanu varētu leģitimizēt ar 
Komisijas līguma standartklauzulām (”standartklauzulas, kas bija spēkā pirms Vispārīgās datu 
aizsardzības regulas (VDAR)“) attiecībā uz personas datu nosūtīšanu uz ASV un citur pasaulē. 
Saskaņā ar EST sniegto informāciju standartklauzulas, kas bija spēkā pirms VDAR, principā 
joprojām bija derīgas kā pārsūtīšanas mehānisms, taču tām būtu nepieciešamas papildu 
garantijas (piemēram, izvērtējot trešās valsts tiesību aktus, lai noskaidrotu, vai kāds apstāklis 
varētu apdraudēt standartklauzulu efektivitāti, kā arī vajadzības gadījumā īstenojot papildu 
pasākumus, lai nodrošinātu pārsūtīto datu aizsardzību atbilstoši ES standartiem). 
Standartklauzulas ir “atbilstošu garantiju” veids, ko var izmantot, ja nav pieņemts lēmums par 
aizsardzības līmeņa pietiekamību saskaņā ar VDAR 45. pantu. Komisija par šīm garantijām lemj, 
kā noteikts VDAR 46. pantā, un organizācijas var tās izmantot, lai nosūtītu datus uz 
ES/EEZ neietilpstošām valstīm, kuras saskaņā ar Komisijas ieskatiem nenodrošina pienācīgu 
aizsardzību.  

Ņemot vērā to, ka standartklauzulas, kas bija spēkā pirms VDAR, ir novecojušas, un pēc 
VDAR stāšanās spēkā, jo īpaši pēc sprieduma Schrems II lietā, radās reāla, neatliekama 
nepieciešamība tās pārskatīt, Komisija labu laiku izstrādāja jaunas standartklauzulas. Visbeidzot, 
2021. gada 4. jūnijā Komisija publicēja jaunas standartklauzulas (pieejamas šeit), lai personas 
dati varētu tikt nosūtīt uz trešām valstīm saskaņā ar VDAR. Lai gan jaunās standartklauzulas būs 
spēkā no 2021. gada 27. jūnija, organizācijas drīkst joprojām izmantot esošās standartklauzulas 
līdz 2022. gada 27. decembrim, lai gan var būt nepieciešami papildu pasākumi, lai nodrošinātu 
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atbilstību Schrems II spriedumam. Standartklauzulas, kas bija spēkā pirms VDAR, 2021. gada 
27. septembrī tiks atceltas un kļūs nederīgas.  

Komisija 2021. gada 4. jūnijā pieņēma arī standartklauzulas (pieejamas šeit), ko pārziņi un 
apstrādātāji var izmantot, lai nodrošinātu VDAR 28. panta un ESDPR 29. panta prasību izpildi 
(Regula (ES) 2018/1725, kurā noteikti ES iestāžu un struktūru datu aizsardzības pienākumi, 
apstrādājot personas datus).  

Komisijas preses relīze par abiem standartklauzulu kopumiem ir pieejama šeit.  
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