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Pareiškimas Nr. 04/2021 dėl tarptautinių susitarimų,
susijusių su duomenų perdavimu

Priimta 2021 m. balandžio 13 d.

Europos duomenų apsaugos valdyba priėmė šį pareiškimą:

EDAV ir (arba) nacionalinės priežiūros institucijos gauna klausimų apie valdžios institucijų keitimąsi
asmens duomenimis pagal esamus tarptautinius susitarimus įvairiose srityse, todėl EDAV ketina
priminti BDAR 96 straipsnio ir Teisėsaugos direktyvos 61 straipsnio reikalavimus. Pagal tas nuostatas
visi su asmens duomenų perdavimu trečiosioms šalims arba tarptautinėms organizacijoms susiję
tarptautiniai susitarimai, kuriuos ES valstybės narės sudarė iki 2016 m. gegužės 24 d. arba iki 2016 m.
gegužės 6 d. ir kurie atitinka Sąjungos teisę, taikytiną iki tos dienos, lieka galioti tol, kol bus iš dalies
pakeisti, pakeisti kitais arba panaikinti.

EDAV mano, jog siekiant užtikrinti, kad nebūtų pakenkta BDAR ir Teisėsaugos direktyvos užtikrinamam
fizinių asmenų apsaugos lygiui, kai asmens duomenys perduodami už Sąjungos ribų, reikėtų
apsvarstyti galimybę šiuos susitarimus suderinti su BDAR ir Teisėsaugos direktyvos reikalavimais dėl
duomenų perdavimo, jei tai dar nepadaryta.

Todėl EDAV prašo valstybių narių įvertinti ir prireikus peržiūrėti savo tarptautinius susitarimus, kurie
susiję su tarptautiniu asmens duomenų, kaip antai apmokestinimu (pvz., automatiniu keitimusi
asmens duomenimis mokesčių tikslais), socialine apsauga, savitarpio teisine pagalba, policijos
bendradarbiavimu ir pan., perdavimu ir kurie buvo sudaryti iki 2016 m. gegužės 24 d. (su BDAR
susijusių susitarimų atveju) arba iki 2016 m. gegužės 6 d. (su Teisėsaugos direktyva susijusių susitarimų
atveju). Šios peržiūros tikslas turėtų būti nustatyti, ar, siekiant svarbių viešųjų interesų, kuriems
taikomi šie susitarimai, gali prireikti papildomo suderinimo su galiojančiais Sąjungos teisės aktais ir
teismų praktika duomenų apsaugos srityje, įskaitant EDAV gaires.
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EDAV rekomenduoja, kad atlikdamos šią peržiūrą valstybės narės atsižvelgtų į BDAR ir Teisėsaugos
direktyvos principus, atitinkamas EDAV gaires dėl tarptautinio duomenų perdavimo, taip pat į Europos
Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką, įskaitant 2020 m. liepos 16 d. Sprendimą Schrems II1.

Visų pirma, Europos duomenų apsaugos valdyba 2020 m. gruodžio mėn. paskelbė gaires Nr. 2/2020
dėl Reglamento 2016/679 46 straipsnio 2 dalies a punkto ir 46 straipsnio 3 dalies b punkto, kurie
taikomi asmens duomenų perdavimui tarp EEE ir EEE nepriklausančių šalių valdžios institucijų ir
įstaigų2. Šiose gairėse įtvirtinamas BDAR nustatytas standartas dėl apsaugos priemonių, kurios turi būti
įtrauktos į teisiškai privalomus dokumentus arba viešųjų įstaigų administracinius susitarimus. EDAV į
savo 2021–2022 m. darbo programą3 taip pat įtraukė konkrečias gaires dėl apsaugos priemonių, kurios
turi būti įtrauktos į teisiškai privalomus aktus pagal Teisėsaugos direktyvos 37 straipsnio 1 dalies a
punktą. Šiame procese valstybėms narėms gali padėti nacionalinės priežiūros institucijos (BDAR 51
straipsnis ir Teisėsaugos direktyvos 41 straipsnis).

Europos duomenų apsaugos valdybos vardu
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12020 m. liepos 16 d. Teisingumo Teismo sprendimas Data Protection Commissioner prieš Facebook Ireland Ltd,
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/work-programme/edpb-work-programme-
20212022_en.


