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Praktinė informacija

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos (IMCO) komiteto koordinatorių prašymu 2019 m. 
lapkričio 6 d. IMCO komitetas rengia teisėkūros kontrolei skirtą sesiją Reglamento dėl laisvo 
ne asmens duomenų judėjimo įgyvendinimo padėties tema1.

Į narius kreipsis Ryšių tinklų, turinio ir technologijų generalinio direktorato (CNECT GD) 
Debesijos kompiuterijos ir programinės įrangos skyriaus vadovas Pierre Chastanet, po to vyks 
diskusija su nariais.

Bendroji informacija apie reglamentą

Svarbiausias Reglamento dėl laisvo duomenų judėjimo tikslas buvo išnaudoti ES duomenų 
rinkos potencialą sukuriant konkurencingesnę ir labiau integruotą duomenų saugojimo ir kitų 
duomenų tvarkymo paslaugų vidaus rinką. Teisės akto esmė – draudimas taikyti duomenų 
vietos priemones. Tai reiškia, kad valstybių narių vyriausybėms ar valdžios institucijoms 
draudžiama nustatyti reikalavimus, kad duomenys būtų tam tikroje Sąjungos teritorijoje, 

1 Reglamentas (ES) 2018/1807 dėl laisvo ne asmens duomenų judėjimo Europos Sąjungoje pagrindų.
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išskyrus atvejus, kai tai pateisinama su visuomenės saugumu susijusiomis priežastimis. 

Teisės aktu taip pat nustatyta, kad negalima atsisakyti suteikti kompetentingoms institucijoms 
prieigos prie duomenų tuo pagrindu, kad duomenys saugomi ar tvarkomi kitoje valstybėje 
narėje. Pagal jį duomenų paslaugų teikėjai taip pat skatinami parengti ES lygmens elgesio 
taisyklių sąvadus, kuriuose būtų aprašyta geriausia praktika tais atvejais, kai profesionalieji 
naudotojai pasirenka kitus duomenų saugojimo paslaugų teikėjus. 

Daugiau informacijos apie šio reglamento koncepciją ir su juo susijusį teisėkūros procesą 
galima rasti šiame 2019 m. sausio mėn. EPRS informaciniame pranešime.

Teisėkūros kontrolės sesijos turinys

Teisėkūros kontrolės sesijos tikslas yra tikrinti, kaip Komisija įgyvendina Laisvo ne asmens 
duomenų judėjimo reglamentą, kuris buvo pradėtas taikyti 2019 m. gegužės 28 d. Yra keletas 
klausimų, dėl kurių Komisija galėtų atsiskaityti komitetui:

1. Reglamento įgyvendinimo padėtis valstybėse narėse

2. 2019 m. gegužės 29 d. Komisijos paskelbtos gairės dėl reglamento

3. Su duomenų perkėlimui skirtų elgesio taisyklių sąvadais susijusi padėtis.

1. Reglamento įgyvendinimo padėtis valstybėse narėse
Laisvo ne asmens duomenų judėjimo reglamentas įsigaliojo 2018 m. lapkričio mėn. ir buvo 
pradėtas taikyti 2019 m. gegužės 28 d. Nuo tos dienos valstybėms narėms draudžiama 
nustatyti reikalavimus, kad duomenys būtų tam tikroje Sąjungos teritorijoje, išskyrus 
atvejus, kai tai pateisinama su visuomenės saugumu susijusiomis priežastimis. Valstybės 
narės iki 2021 m. gegužės mėn. turi panaikinti visus galiojančius duomenų vietos 
reikalavimus arba pagrįsti, kodėl jų nepanaikino. Komisija privalo pateikti įgyvendinimo 
ataskaitą iki 2022 m. lapkričio mėn.

Praėjus vieniems metams nuo įsigaliojimo Komisijos atstovas galėtų pateikti ataskaitą dėl 
to, ar dar esama duomenų vietos reikalavimų, ir išdėstyti galimas įgyvendinimo problemas. 

2. 2019 m. gegužės 29 d. Komisijos paskelbtos gairės dėl reglamento
Pateikti 2019 m. gegužės 29 d. Komisijos paskelbtas gaires (COM (2019)250 final) 
reikalavo teisės aktų leidėjai pagal reglamento 8 straipsnio 3 dalį. Pagal 3 dalį Komisija 
privalėjo paskelbti gaires dėl šio reglamento ir Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 
sąveikos, „visų pirma kiek tai susiję su duomenų rinkiniais, kuriuos sudaro ir asmens, ir ne 
asmens duomenys“.

Komisija visų pirma pateikia gaires dėl:

 atitinkamų Laisvo ne asmens duomenų judėjimo reglamento ir Bendrojo duomenų 
apsaugos reglamento taikymo sričių, įskaitant duomenų rinkinius, kuriuose asmens ir 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/614628/EPRS_BRI(2017)614628_EN.pdf
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2019/EN/COM-2019-250-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
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ne asmens duomenys yra „neatsiejamai susiję“;

 skirtingų, tačiau vienas kitą papildančių požiūrių į laisvą judėjimą ir į duomenų vietos 
reikalavimų draudimą abiejuose reglamentuose;

 duomenų perkeliamumo koncepcijos pagal Laisvo ne asmens duomenų judėjimo 
reglamentą ir kitus savitvarkos reikalavimus pagal abu reglamentus.

Komisijos atstovas galėtų paaiškinti gaires dėl mišrių duomenų rinkinių ir kitus gairėse 
aptariamus klausimus. 

3. Duomenų perkėlimui skirtų elgesio taisyklių sąvadai
Pagal Laisvo ne asmens duomenų judėjimo reglamento 6 straipsnį duomenų paslaugų 
teikėjai skatinami parengti ES lygmens elgesio taisyklių sąvadus, kuriuose būtų aprašyta 
geriausia praktika tais atvejais, kai profesionalieji naudotojai pasirenka kitus duomenų 
saugojimo paslaugų teikėjus. Šie elgesio taisyklių kodeksai turi būti baigti rengti iki 2019 m. 
lapkričio 29 d. ir įgyvendinti iki 2020 m. gegužės 29 d.

Komisijos atstovas galėtų paaiškinti, kokia yra su ES lygmens elgesio kodeksais susijusi 
padėtis, ir pateikti informacijos apie kitus proceso etapus.


