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PRANEŠIMAS SUINTERESUOTOSIOMS ŠALIMS
JUNGTINĖS KARALYSTĖS IŠSTOJIMAS IŠ SĄJUNGOS IR ES DUOMENŲ APSAUGOS
TAISYKLĖS

2017 m. kovo 29 d. Jungtinė Karalystė pranešė apie savo ketinimą išstoti iš Sąjungos
pagal Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnį. Tai reiškia, kad jei ratifikuotame
susitarime dėl išstojimo1 nebus nustatyta kita data, nuo 2019 m. kovo 30 d. (išstojimo
dienos) 00.00 val. Vidurio Europos laiku Jungtinei Karalystei nebebus taikoma Sąjungos
pirminė ir antrinė teisė2. Tuomet Jungtinė Karalystė taps trečiąja šalimi3.
Atsižvelgiant į didelį netikrumą, visų pirma susijusį su galimo susitarimo dėl išstojimo
turiniu, visoms asmens duomenis tvarkančioms suinteresuotosioms šalims primenamos
teisinės pasekmės, į kurias reikės atsižvelgti Jungtinei Karalystei tapus trečiąja šalimi4.
Atsižvelgiant į visas pereinamojo laikotarpio priemones, kurios gali būti įtrauktos į
galimą susitarimą dėl išstojimo, nuo išstojimo dienos Jungtinei Karalystei taikomos ES
asmens duomenų perdavimo trečiosioms šalims taisyklės. Be „sprendimo dėl
tinkamumo“, kuriuo sudaromos sąlygos laisvam asmens duomenų judėjimui iš ES, ES
duomenų eksportuotojui neprivalant įgyvendinti jokių papildomų apsaugos priemonių ar
papildomų sąlygų, ES duomenų apsaugos taisyklėmis (ir pagal Direktyvą 95/45/EB, ir
pagal naująjį Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (ES) 2016/679 (BDAR),
įsigaliosiantį 2018 m. gegužės 25 d.) leidžiama perduoti duomenis, jei valdytojas ar
tvarkytojas numato „tinkamas apsaugos priemones“. Šios apsaugos priemonės gali būti
nustatytos:


standartinėse duomenų apsaugos sąlygose: Komisija parengė tris pavyzdinių
sąlygų rinkinius, kurie skelbiami Komisijos svetainėje5;
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Šiuo metu vyksta derybos su Jungtine Karalyste dėl susitarimo dėl išstojimo sudarymo.
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Be to, pagal Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnio 3 dalį Europos Vadovų Taryba, susitarusi su
Jungtine Karalyste, gali vieningai nuspręsti, kad Sutartys nustos galioti vėliau.
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Trečioji šalis –šalis, kuri nėra ES narė.
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Dėl ES asmens duomenų, tvarkomų Jungtinei Karalystei dar esant valstybe nare, apsaugos priemonių
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https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-use-data-and-protection-informationobtained-or-processed-withdrawal-date_en.
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https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contractstransfer-personal-data-third-countries_en





įmonei privalomose taisyklėse: kompetentingos duomenų apsaugos institucijos
patvirtintose teisiškai privalomose duomenų apsaugos taisyklėse, kurios taikomos
įmonių grupėje;
patvirtintuose elgesio kodeksuose kartu su trečiojoje šalyje esančio duomenų
valdytojo ar tvarkytojo privalomais ir vykdytinais įsipareigojimais;
patvirtintuose sertifikavimo mechanizmuose kartu su trečiojoje šalyje esančio
duomenų valdytojo ar tvarkytojo privalomais ir vykdytinais įsipareigojimais.

Nesant „sprendimo dėl tinkamumo“ ar „tinkamų apsaugos priemonių“, duomenų
perdavimas ar perdavimų seka gali būti atliekama remiantis vadinamosiomis „nukrypti
leidžiančiomis nuostatomis“: jomis leidžiama perduoti duomenis konkrečiais atvejais,
kaip antai gavus sutikimą, vykdant sutartį, teisėtus reikalavimus ar dėl kitų svarbių
bendrojo intereso priežasčių.
Šios priemonės gerai žinomos valstybių narių ūkio subjektams, nes jos jau šiandien
naudojamos perduodant asmens duomenis ES nepriklausančioms šalims.
BDAR supaprastinta galimybė naudotis šiomis priemonėmis, nes sumažinta biurokratinė
našta, palyginti su Direktyva 95/46/EB. Perduodant duomenis pagal patvirtintas
standartines duomenų apsaugos sąlygas ar įmonei privalomas taisykles nereikės gauti
papildomo, specialaus leidimo iš priežiūros institucijos. Be to, atsižvelgiant į papildomas
sąlygas, BDAR numatyti elgesio kodeksai ir sertifikavimo mechanizmai – naujos asmens
duomenų perdavimo priemonės.
Pasirengti išstojimui turi ne tik ES ir nacionalinės institucijos, bet ir privatūs subjektai.
Dėl BDAR įgyvendinimo ir visų pirma naujų duomenų perdavimo trečiosioms šalims
priemonių (pvz., patvirtintų elgesio kodeksų ir sertifikavimo mechanizmų, kuriuose
nustatyti privalomi duomenų valdytojų ir tvarkytojų, gaunančių duomenis trečiojoje
šalyje, įsipareigojimai) pažymėtina, kad Komisija (Teisingumo ir vartotojų reikalų GD)
bendradarbiauja su suinteresuotosiomis šalimis ir duomenų apsaugos institucijomis, kad
šiomis priemonėmis būtų kuo geriau pasinaudota. Be to, šiam klausimui apsvarstyti
Komisija sudarė suinteresuotųjų šalių grupę, kurią sudaro pramonės, pilietinės
visuomenės ir akademinės bendruomenės atstovai.
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