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Paziņojums par Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas
Savienības

Pieņemts 2020. gada 15. decembrī
Atjaunināts 2021. gada 13. janvārī

Eiropas Datu aizsardzības kolēģija (EDAK) ir pieņēmusi šādu paziņojumu.

- EDAK vēlas atgādināt visām ieinteresētajām personām, ka Apvienotās Karalistes izstāšanās no
Eiropas Savienības stājās spēkā 2021. gada 1. janvārī, kad Apvienotā Karaliste attiecībā uz
visiem nodomiem un nolūkiem dēļ vairs nebija ES dalībvalsts.

- Tomēr ES un Apvienotā Karaliste 2020. gada 24. decembrī1 panāca vienošanos (“ES un
Apvienotās Karalistes tirdzniecības un sadarbības nolīgumu” jeb “nolīgumu”), kas provizoriski
stājās spēkā 2021. gada 1. janvārī līdz 2021. gada 28. februārim, gaidot, kad to ratificēs Eiropas
Parlaments un ES Padome.  Nolīgumā paredzēts, ka laikposmā, kas nepārsniedz sešus mēnešus
no tā stāšanās spēkā, t. i., vēlākais līdz 2021. gada 30. jūnijam, un ar nosacījumu, ka Apvienotās
Karalistes pašreizējais datu aizsardzības režīms paliek spēkā, visas personas datu plūsmas
starp ieinteresētajām personām, uz kurām attiecas VDAR, un Apvienotās Karalistes
organizācijām netiks uzskatītas par nosūtīšanu uz trešo valsti.

- Tas nozīmē, ka organizācijas, uz kurām attiecas VDAR, varēs pārsūtīt datus Apvienotās
Karalistes organizācijām bez nepieciešamības vai nu ieviest nosūtīšanas instrumentu saskaņā
ar VDAR 46. pantu, vai paļauties uz VDAR 49. pantā paredzēto atkāpi. Īpaši norādījumi ir
pieejami EDAK tīmekļa vietnē
(https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_informationnote_20201215_trans
ferstoukaftertransitionperiod_updated20210113_en.pdf).

- EDAK vēlas arī atgādināt par sekām attiecībā uz regulatīvo uzraudzību attiecībā uz notiekošo
pārrobežu apstrādi un saistītajām sūdzībām, attiecībā uz kurām VDAR ir paredzēts vienas
pieturas aģentūras (OSS) mehānisms. Ar OSS mehānismu paredz, ka ir viena uzraudzības
iestāde (UI), kas ir kompetenta pārrobežu apstrādes lietās un kas ir pārziņa vai apstrādātāja
galvenās vai vienīgās uzņēmējdarbības vietas EEZ (vadošā uzraudzības iestāde) uzraudzības
iestāde saskaņā ar VDAR.

1 Nolīgumu parakstīja 2020. gada 30. decembrī.
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- No 2021. gada 1. janvāra OSS mehānisms Apvienotajai Karalistei vairs nav piemērojams, tāpēc
Apvienotās Karalistes Informācijas komisāra birojs (ICO) vairs nav tā daļa. EDAK pēdējo
mēnešu laikā ir sadarbojusies ar ICO, lai nodrošinātu netraucētu pāreju uz šo jauno situāciju,
nodrošinot, ka EEZ iestādes ievēro kopīgu un efektīvu pieeju, izskatot esošās sūdzības un
pārrobežu lietas, kurās iesaistīts ICO, vienlaikus līdz minimumam samazinot kavējumus un
iespējamās neērtības skartajiem sūdzību iesniedzējiem.

- EDAK vēlas uzsvērt, ka lēmums izmantot vienoto mijiedarbību (vadošo uzraudzības iestādi),
ko pārrobežu apstrādes lietās nodrošina OSS mehānisms, ir jāpieņem atsevišķiem pārziņiem
un apstrādātājiem, kuri šajā nolūkā var izlemt, vai izveidot jaunu galveno uzņēmējdarbības
vietu EEZ saskaņā ar VDAR 4. panta 16. punkta noteikumiem.

- Šajā sakarībā EDAK atgādina, ka pārziņiem un apstrādātājiem, kas neveic uzņēmējdarbību EEZ,
bet kuru apstrādes darbībām piemēro VDAR saskaņā ar VDAR 3. panta 2. punktu, ir jāieceļ
pārstāvis Savienībā saskaņā ar VDAR 27. pantu. Uzraudzības iestādes un datu subjekti var
vērsties pie pārstāvja visos jautājumos, kas saistīti ar apstrādes darbībām, lai nodrošinātu
atbilstību VDAR.

Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas vārdā

priekšsēdētāja
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