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Изявление 04/2021 относно международните
споразумения, включващи предаването на данни

Прието на 13 април 2021 г.

Европейският комитет по защита на данните (ЕКЗД) прие следното изявление:

Тъй като ЕКЗД/националните надзорни органи получават въпроси относно обмена на лични
данни между публичните органи съгласно действащите международни споразумения в
различни области, ЕКЗД би искал да припомни изискванията на член 96 от Общия регламент
относно защитата на данните (ОРЗД) и член 61 от Директивата относно правоприлагането в
областта на защитата на данните (ДПЗД). Съгласно тези разпоредби всички международни
споразумения, включващи предаването на лични данни на трети държави или международни
организации, които са сключени от държавите — членки на ЕС, съответно преди 24 май 2016 г.
или преди 6 май 2016 г. и които са в съответствие с правото на Съюза, приложимо преди тази
дата, остават в сила, докато не бъдат изменени, заменени или отменени.

ЕКЗД счита, че с цел да се гарантира, че нивото на защита на физическите лица, заложено в ОРЗД
и ДПЗД, не се подкопава при предаването на лични данни извън Съюза, следва да се помисли
за привеждането на тези споразумения в съответствие с изискванията на ОРЗД и ДПЗД, ако това
все още не е направено.

Поради това, ЕКЗД приканва държавите членки да оценят и при необходимост да преразгледат
своите международни споразумения, включващи международно предаване на лични данни,
като тези, свързани с данъчното облагане (например- автоматичния обмен на лични данни за
данъчни цели), социалната сигурност, правната взаимопомощ, полицейското сътрудничество и
т.н., сключени преди 24 май 2016 г. (за споразуменията, свързани с ОРЗД) или преди 6 май
2016 г. (за споразуменията, свързани с ДПЗД). Този преглед следва да се извърши, за да се
определи дали е необходимо по-нататъшно привеждане в съответствие с действащото
законодателство на Съюза и със съдебната практика в областта на защитата на данните, както и
с насоките на ЕКЗД, като същевременно продължат да се преследват важните обществени
интереси, обхванати от споразуменията.
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ЕКЗД препоръчва при този преглед държавите членки да вземат предвид самите ОРЗД и ДПЗД,
съответните насоки на Комитета, приложими за международното предаване на данни, както и
съдебната практика на Съда на Европейския съюз, включително решението по дело Schrems II
от 16 юли 2020 г.1

По-специално, ЕКЗД издаде през декември 2020 г. Насоки 2/2020 относно член 46, параграф 2,
буква а) и член 46, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕС) 2016/679 за предаване на лични данни
между публични органи от ЕИП и публични органи извън ЕИП2. В тези насоки се определя
стандартът съгласно ОРЗД относно гаранциите, които трябва да бъдат включени в правно
обвързващи инструменти или административни договорености между публични органи.
Комитетът също така включи в работната си програма за 2021—2022 г.3 конкретни насоки
относно гаранциите, които трябва да бъдат заложени в правно обвързващите инструменти
съгласно член 37, параграф 1, буква а) от ДПЗД. Националните надзорни органи (член 51 от
ОРЗД и член 41 от ДПЗД) са на разположение, за да окажат подкрепа на държавите членки в
този процес.

За Европейския комитет по защита на данните

Председател

(Andrea Jelinek)

1 Решение на Съда от 16 юли 2020 г., Data Protection Commissioner/Facebook Ireland Ltd. и Maximillian
Schrems (C-311/18).
2https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines_202002_art46guidelines_internationaltr
ansferspublicbodies_v2_en.pdf.
3https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/strategy-work-programme/edpb-work-programme-
20212022_bg.


