Declarație cu privire la hotărârea Curții de Justiție Europene
în cauza C-311/18 - Data Protection Commissioner împotriva
Facebook Ireland și Maximillian Schrems
Adoptată la 17 iulie 2020
Comitetul european pentru protecția datelor a adoptat următoarea declarație:
CEPD salută hotărârea CJUE, care subliniază dreptul fundamental la viață privată în contextul
transferului de date cu caracter personal către țări terțe. Hotărârea CJUE are o importanță deosebită.
Comitetul european pentru protecția datelor (CEPD) a luat act de faptul că Curtea de Justiție
invalidează Decizia 2016/1250 privind caracterul adecvat al protecției oferite de Scutul de
confidențialitate UE-SUA și de faptul că aceasta consideră că Decizia Comisiei 2010/87 privind clauzele
contractuale standard pentru transferul de date cu caracter personal către persoanele împuternicite
de către operator stabilite în țări terțe este validă.
CEPD a discutat hotărârea Curții în a 34-a ședință plenară din 17 iulie 2020.
În ceea ce privește Scutul de confidențialitate, CEPD subliniază că UE și SUA ar trebui să realizeze un
cadru complet și eficace care să garanteze că nivelul de protecție acordat datelor cu caracter personal
în SUA este, în esență, echivalent cu cel garantat în UE, conform hotărârii.
CEPD a identificat în trecut câteva din principalele neajunsuri ale Scutului de confidențialitate, pe care
CJUE își întemeiază decizia de declarare a nevalidității.
În rapoartele sale cu privire la examinările anuale comune ale Scutului de confidențialitate, CEPD a
pus la îndoială respectarea principiilor necesității și proporționalității în materie de protecție a datelor
în aplicarea legislației SUA1.

Vezi CEPD, Scutul de confidențialitate UE-SUA — Al doilea raport anual de examinare comună,
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/other/eu-us-privacy-shield-second-annual-jointreview-report-22012019_en; și CEPD, Scutul de confidențialitate UE-SUA — Al treilea raport anual de examinare
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CEPD are intenția să joace în continuare un rol constructiv în asigurarea unui transfer transatlantic de
date cu caracter personal care să aducă beneficii cetățenilor și organizațiilor din SEE și este pregătit să
ofere Comisiei Europene asistență și consiliere pentru a contribui la construirea, împreună cu SUA, a
unui nou cadru care să respecte pe deplin legislația UE în materie de protecție a datelor.
Deși clauzele contractuale standard rămân valabile, CJUE subliniază necesitatea de a se asigura că
acestea mențin, în practică, un nivel de protecție care este, în esență, echivalent cu cel garantat de
RGPD în lumina Cartei UE. Evaluarea măsurii în care țările cărora li se transmit datele oferă protecție
adecvată este în primul rând responsabilitatea exportatorului și a importatorului, atunci când
analizează posibilitatea de a intra în clauzele contractuale standard. Când efectuează această evaluare
prealabilă, exportatorul (dacă este necesar, cu sprijinul importatorului) ia în considerare conținutul
clauzelor contractuale standard, circumstanțele specifice ale transferului, precum și regimul juridic
aplicabil în țara importatorului. Examinarea acestuia din urmă se efectuează ținând seama de factorii
neexhaustivi prevăzuți la articolul 45 alineatul (2) din RGPD.
Dacă rezultatul acestei evaluări este că țara importatorului nu oferă o protecție în esență echivalentă,
exportatorul trebuie să aibă în vedere instituirea de măsuri suplimentare față de cele incluse în
clauzele contractuale standard. CEPD analizează în continuare în ce ar putea consta aceste măsuri
suplimentare.
De asemenea, hotărârea CJUE reamintește că este important ca exportatorul și importatorul să-și
respecte obligațiile incluse în clauzele contractuale standard, în special obligațiile de informare în
legătură cu schimbarea legislației în țara importatorului. În cazul în care aceste obligații contractuale
nu sunt sau nu pot fi respectate, exportatorul are obligația de a suspenda transferul, de a rezilia
clauzele contractuale standard sau de a informa autoritatea sa de supraveghere competentă dacă
intenționează să continue să transfere date.
CEPD ia notă de obligațiile autorităților de supraveghere competente de a suspenda sau de a interzice
transferul de date către o țară terță în temeiul clauzelor contractuale standard dacă, în opinia
autorității de supraveghere competente și având în vedere toate circumstanțele acestui transfer,
aceste clauze nu sunt sau nu pot fi respectate în țara terță respectivă, iar protecția datelor transferate
nu poate fi asigurată prin alte mijloace, în special în cazul în care operatorul sau o persoană
împuternicită de operator nu a suspendat deja sau nu încetat transferul.
CEPD reamintește că a publicat orientări privind derogările prevăzute la articolul 49 din RGPD2 și că
aceste derogări trebuie aplicate de la caz la caz.
CEPD va evalua hotărârea în detaliu și va oferi părților interesate clarificări suplimentare și indicații
privind utilizarea instrumentelor pentru transferul de date cu caracter personal către țări terțe în
temeiul hotărârii.
CEPD și autoritățile sale europene de supraveghere sunt pregătite, așa cum a declarat CJUE, să asigure
coerența în cadrul SEE.

comună,
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/eu-us-privacy-shield-third-annual-jointreview-report-12112019_en
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Orientările 2/2018 privind derogările prevăzute la articolul 49 din Regulamentul 2016/679, adoptate la 25
mai 2018, https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines_2_2018_derogations_ro.pdf,
p.3

2

Pentru Comitetul european pentru protecția datelor
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