Izjava o sodbi Sodišča Evropske unije v zadevi C-311/18 Data Protection Commissioner proti Facebook Ireland in
Maximillianu Schremsu
sprejeta 17. julija 2020
Evropski odbor za varstvo podatkov je sprejel naslednjo izjavo:
Evropski odbor za varstvo podatkov (v nadaljevanju: odbor) pozdravlja sodbo Sodišča Evropske unije,
v kateri je poudarjena temeljna pravica do zasebnosti pri prenosu osebnih podatkov v tretje države.
Sodba, ki jo je izreklo Sodišče Evropske unije, je zelo pomembna. Odbor se je seznanil z dejstvom, da
je Sodišče razveljavilo Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/1250 o ustreznosti varstva, ki ga zagotavlja
zasebnostni ščit EU-ZDA, in dejstvom, da Sodišče priznava veljavnost Sklepa Komisije 2010/87 o
standardnih pogodbenih klavzulah za prenos osebnih podatkov obdelovalcem s sedežem v tretjih
državah.
Odbor je o sodbi Sodišča razpravljal na svojem 34. plenarnem zasedanju 17. julija 2020.
Odbor glede zasebnostnega ščita poudarja, da bi v skladu s sodbo morale EU in ZDA vzpostaviti celovit
in učinkovit okvir, ki zagotavlja, da je raven varstva osebnih podatkov v ZDA v bistvu enakovredna tisti,
ki je zagotovljena v EU.
Odbor je že v preteklosti opozarjal na nekatere glavne pomanjkljivosti zasebnostnega ščita, s katerimi
je Sodišče utemeljilo svojo odločitev, da ga razglasi za neveljavnega.
Odbor je v svojih poročilih o letnih skupnih pregledih zasebnostnega ščita izrazil pomisleke glede
skladnosti z načeli varstva podatkov o nujnosti in sorazmernosti pri uporabi prava ZDA1.

Glej odbor, Zasebnostni ščit EU-ZDA – drugo letno poročilo o skupnem pregledu, https://edpb.europa.eu/ourwork-tools/our-documents/other/eu-us-privacy-shield-second-annual-joint-review-report-22012019_en;
in
odbor, Zasebnostni ščit EU-ZDA – tretje letno poročilo o skupnem pregledu https://edpb.europa.eu/our-worktools/our-documents/eu-us-privacy-shield-third-annual-joint-review-report-12112019_en
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Odbor namerava še naprej konstruktivno prispevati k zagotavljanju varnosti čezatlantskega prenosa
osebnih podatkov, ki koristi državljanom in organizacijam v EGP, ter je Evropski komisiji pripravljen
zagotoviti pomoč in smernice za oblikovanje novega okvira, ki bo v celoti skladen z zakonodajo EU o
varstvu podatkov.
Standardne pogodbene klavzule sicer še ostajajo veljavne, vendar Sodišče poudarja, da je treba
zagotoviti, da bodo te tudi v praksi ohranile raven varstva, ki je v osnovi enakovredna ravni varstva, ki
jo zagotavlja Splošna uredba o varstvu podatkov ob upoštevanju Listine EU o temeljnih pravicah. Za
oceno, ali države, ki so jim podatki poslani, zagotavljajo ustrezno varstvo, sta odgovorna zlasti izvoznik
in uvoznik pri odločanju o tem, ali naj skleneta standardne pogodbene klavzule. Pri taki predhodni
oceni izvoznik (po potrebi s pomočjo uvoznika) upošteva vsebino standardnih pogodbenih klavzul,
posebne okoliščine prenosa in pravno ureditev, ki se uporablja v državi uvoznika. Slednje se preuči
glede na neizčrpne dejavnike, ki so določeni v členu 45(2) Splošne uredbe o varstvu podatkov.
Če je rezultat te ocene ta, da država uvoznika ne zagotavlja bistveno enakovredne ravni varstva, bo
moral izvoznik morda premisliti o uvedbi dodatnih ukrepov poleg tistih, ki so že zajeti v standardnih
pogodbenih klavzulah. Odbor podrobneje preučuje, kateri bi lahko bili ti dodatni ukrepi.
Sodba Sodišča prav tako opozarja na pomen, ki ga ima izvoznikovo in uvoznikovo izpolnjevanje
obveznosti, določenih v standardnih pogodbenih klavzulah, zlasti obveznosti glede obveščanja o
spremembah zakonodaje v državi uvoznika. Če te pogodbene obveznosti niso izpolnjene ali jih ni
mogoče izpolniti, je izvoznik v skladu s standardnimi pogodbenimi klavzulami dolžan prekiniti prenos
podatkov ali odstopiti od standardnih pogodbenih klavzul ali obvestiti svoj pristojni nadzorni organ, če
namerava prenos podatkov nadaljevati.
Odbor je seznanjen z dolžnostmi pristojnih nadzornih organov, da začasno ustavijo ali prepovejo
prenos podatkov v tretjo državo v skladu s standardnimi pogodbenimi klavzulami, če po mnenju
pristojnega nadzornega organa in ob upoštevanju vseh okoliščin tega prenosa te klavzule niso ali ne
morejo biti izpolnjene v navedeni tretji državi, varstva prenesenih podatkov pa ni mogoče zagotoviti z
drugimi sredstvi, zlasti kadar upravljavec ali obdelovalec podatkov njihovega prenosa ni že sam
začasno ali dokončno ustavil.
Odbor opozarja na to, da je izdal smernice v zvezi s členom 49 Splošne uredbe o varstvu podatkov2 in
da je treba taka odstopanja uporabljati za vsak primer posebej.
Odbor bo podrobneje preučil sodbo Sodišča ter deležnikom zagotovil dodatna pojasnila in smernice
glede uporabe instrumentov za prenos osebnih podatkov v tretje države v skladu s sodbo.
Odbor in njegovi evropski nadzorni organi so pripravljeni, kot je navedlo Sodišče, zagotoviti doslednost
na vsem območju EGP.
Za Evropski odbor za varstvo podatkov
Predsednica
(Andrea Jelinek)

Smernice odbora št. 2/2018 o odstopanjih iz člena 49 v skladu z Uredbo (EU) 2016/679, sprejete
25. maja 2018,
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines_2_2018_derogations_sl.pdf, str. 3.
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