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Paziņojums Nr. 04/2021 par starptautiskiem nolīgumiem,
tostarp nosūtīšanu

Pieņemts 2021. gada 13. aprīlī

Eiropas Datu aizsardzības kolēģija ir pieņēmusi šādu paziņojumu.

Tā kā EDAK / valstu uzraudzības iestādes ir saņēmušas jautājumus par personas datu apmaiņu starp
publiskām iestādēm saskaņā ar spēkā esošiem starptautiskajiem nolīgumiem dažādās jomās, EDAK
vēlas atgādināt Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) 96. panta un Tiesībaizsardzības direktīvas
(TAD) 61. panta prasības. Saskaņā ar minētajiem noteikumiem visi starptautiskie nolīgumi, kuri ietver
personas datu nosūtīšanu trešām valstīm vai starptautiskām organizācijām un kurus ES dalībvalstis
noslēgušas attiecīgi pirms 2016. gada 24. maija vai 2016. gada 6. maija, un kuri atbilst Savienības
tiesību aktiem, kas bija piemērojami pirms minētās dienas, paliek spēkā līdz grozījumu izdarīšanai,
aizstāšanai vai atsaukšanai.

EDAK uzskata, ka, lai nodrošinātu, ka, nosūtot personas datus ārpus Savienības, netiek apdraudēts ar
VDAR un TAD garantētais fizisko personu aizsardzības līmenis, būtu jāapsver mērķis saskaņot šos
nolīgumus ar VDAR un TAD prasībām attiecībā uz datu nosūtīšanu, ja tas vēl nav izdarīts.

Tāpēc EDAK aicina dalībvalstis izvērtēt un vajadzības gadījumā pārskatīt savus starptautiskos
nolīgumus, kas ietver personas datu starptautisku nosūtīšanu, piemēram, tos, kas attiecas uz nodokļu
uzlikšanu (piemēram, personas datu automātisku apmaiņu nodokļu vajadzībām), sociālo
nodrošinājumu, savstarpējo tiesisko palīdzību, policijas sadarbību u. c., kas noslēgti pirms 2016. gada
24. maija (attiecībā uz nolīgumiem, kas attiecas uz VDAR) vai 2016. gada 6. maija (attiecībā uz
nolīgumiem, kas attiecas uz Tiesībaizsardzības direktīvu). Šī pārskatīšana būtu jāveic, lai noteiktu, vai,
īstenojot svarīgās sabiedrības intereses, uz kurām attiecas nolīgumi, varētu būt nepieciešama
turpmāka saskaņošana ar spēkā esošajiem Savienības tiesību aktiem un judikatūru datu aizsardzības
jomā, kā arī EDAK norādījumi.
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EDAK iesaka dalībvalstīm šajā pārskatīšanā ņemt vērā VDAR un TAD, attiecīgās EDAK pamatnostādnes,
kas piemērojamas starptautiskai nosūtīšanai, kā arī Eiropas Savienības Tiesas judikatūru, tostarp
2020. gada 16. jūlija spriedumu Schrems II lietā1.

Konkrētāk, EDAK 2020. gada decembrī izdeva Pamatnostādnes 2/2020 par Regulas 2016/679
46. panta 2. punkta a) apakšpunktu un 46. panta 3. punkta b) apakšpunktu attiecībā uz personas datu
nosūtīšanu starp EEZ publiskajām iestādēm un struktūrām un EEZ nepiederīgām publiskajām iestādēm
un struktūrām2. Šajās pamatnostādnēs ir noteikts standarts saskaņā ar VDAR attiecībā uz aizsardzības
pasākumiem, kas jāiekļauj juridiski saistošos instrumentos un administratīvajās vienošanās starp
publiskām struktūrām. EDAK savā 2021.–2022. gada darba programmā3 ir iekļāvusi arī konkrētus
norādījumus par aizsardzības pasākumiem, kas jāiekļauj juridiski saistošos instrumentos saskaņā ar
TAD 37. panta 1. punkta a) apakšpunktu. Valstu uzraudzības iestādes (VDAR 51. pants un TAD
41. pants) ir pieejamas, lai palīdzētu dalībvalstīm šajā procesā.

Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas vārdā —

priekšsēdētāja

(Andrea Jelineka)

1Eiropas Savienības Tiesas 2020. gada 16. jūlija spriedums Data Protection Commissioner / 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


