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Naujienos 

Savo 2020 m. liepos 16 d. Sprendimu Data Protection Commissioner prieš Facebook Ireland 
Limited ir Maximillian Schrems, C-311/18 („Schrems II“), Europos Sąjungos Teisingumo Teismas 
(ESTT) pripažino negaliojančiu Europos Komisijos sprendimą, kad ES ir JAV privatumo skydu 
užtikrinama tinkama apsauga perduodant asmens duomenis iš ES į JAV. Privatumo skydas – tai 
autosertifikavimo sistema, prie kurios JAV teisės subjektai gali prisijungti deklaravę, kad jie 
laikosi išsamių privatumo principais grindžiamų reikalavimų. Organizacijos galėtų remtis šia 
priemone norėdamos perduoti asmens duomenis į JAV privatumo skydu sertifikuotiems JAV 
subjektams. Neturėdamos galimybės remtis privatumo skydu, jos turėtų remtis kitais, 
sudėtingesniais perdavimo mechanizmais, pavyzdžiui, standartinėmis duomenų apsaugos 
sąlygomis. Tai, kad sprendimas dėl privatumo skydo tinkamumo buvo pripažintas negaliojančiu 
byloje „Schrems II“, reiškia, kad ES ir JAV privatumo skydo sistema nebėra galiojantis 
mechanizmas, kuriuo užtikrinama, kad perduodant asmens duomenis į JAV būtų laikomasi ES 
duomenų apsaugos reikalavimų.  

Savo sprendime ESTT taip pat išreiškė abejonių dėl to, kokiu mastu duomenų perdavimas gali 
būti įteisintas Komisijos standartinėmis sutarčių sąlygomis (iki BDAR galiojusiomis SSS) dėl 
asmens duomenų perdavimo į JAV ir pasauliniu mastu. ESTT teigimu, iki BDAR galiojusios SSS iš 
esmės tebegaliojo kaip perkėlimo mechanizmas, tačiau reikėtų atlikti papildomą darbą 
(pavyzdžiui, įvertinti trečiosios šalies teisę, kad būtų galima nustatyti, ar yra kokių nors veiksnių, 
galinčių pakenkti iki BDAR galiojusių SSS veiksmingumui, prireikus įgyvendinti papildomas 
priemones siekiant užtikrinti perduodamų duomenų apsaugą pagal ES standartus). SSS yra tam 
tikra „tinkama apsaugos priemonė“, kurią galima naudoti, kai nėra priimtas sprendimas dėl 
tinkamumo, kaip nustatyta BDAR 45 straipsnyje. Komisija priima sprendimą dėl tokių apsaugos 
priemonių, kaip nustatyta BDAR 46 straipsnyje, o organizacijos gali jomis naudotis 
perduodamos duomenis į ES/EEE nepriklausančias šalis, kurių apsaugos priemonių Komisija 
nėra pripažinusi tinkamomis.  

Atsižvelgdama į tai, kad iki BDAR galiojusios SSS tapo nebeaktualiomis ir kad įsigaliojus BDAR 
iškilo realus ir skubus poreikis jas atnaujinti (ypač priėmus sprendimą „Schrems II“), Komisija jau 
kurį laiką rengė projektą dėl naujųjų SSS. 2021 m. birželio 4 d. ji galiausiai paskelbė naująsias 
SSS (jas galima rasti čia) dėl asmens duomenų perdavimo trečiosioms šalims pagal BDAR. Nors 
naujosios SSS įsigalios 2021 m. birželio 27 d., organizacijos gali ir toliau taikyti iki BDAR 
galiojusias SSS iki 2022 m. gruodžio 27 d., nors gali prireikti papildomų priemonių, kad būtų 
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užtikrinta atitiktis „Schrems II“ reikalavimams. Iki BDAR galiojusios SSS bus panaikintos ir 
nebegalios nuo 2021 m. rugsėjo 27 d.  

2021 m. birželio 4 d. Komisija taip pat priėmė SSS (jas galima rasti čia), kurias duomenų 
valdytojai ir duomenų tvarkytojai gali taikyti siekdami laikytis BDAR 28 straipsnio ir ES duomenų 
apsaugos reglamento (Reglamento (ES) 2018/1725, kuriame nustatytos ES institucijų ir įstaigų 
duomenų apsaugos prievolės tvarkant asmens duomenis) 29 straipsnio nuostatų.  

Komisijos pranešimą spaudai dėl dviejų SSS rinkinių rasite čia.  
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