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Изявление относно решението на Съда на Европейския
съюз по дело C-311/18 — Data Protection

Commissioner/Facebook Ireland и Maximillian Schrems

Прието на 17 юли 2020 г.

Европейският комитет по защита на данните прие следното изявление:

ЕКЗД приветства решението на Съда на Европейския съюз, в което се подчертава основното
право на личен живот при предаването на лични данни на трети държави. Решението на Съда
на Европейския съюз е от голямо значение. Европейският комитет по защита на данните (ЕКЗД)
взе под внимание факта, че Съдът на Европейския съюз обявява за невалидно Решение
2016/1250 относно адекватността на защитата, осигурявана от Щита за личните данни в
отношенията между ЕС и САЩ, както и факта, че според него Решение 2010/87 на Комисията
относно стандартните договорни клаузи (СДК) при предаването на лични данни към лицата,
които ги обработват, установени в трети държави, е валидно.

ЕКЗД обсъди решението на Съда по време на своето 34-то пленарно заседание от 17 юли 2020
г.

По отношение на Щита за личните данни ЕКЗД отбелязва, че ЕС и САЩ трябва да изготвят пълна
и ефективна рамка, в съответствие с взетото решение, която да гарантира, че предоставеното в
САЩ ниво на защита на личните данни по същество е равностойно на осигуреното в ЕС.

В миналото, ЕКЗД установи някои от основните пропуски на Щита за личните данни, на които
Съдът на Европейския съюз основава решението си за обявяването му за невалиден.
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В своите доклади относно извършените годишни съвместни прегледи на Щита за личните данни
ЕКЗД постави под въпрос спазването на принципите на необходимост и пропорционалност при
прилагането на правото на САЩ1.

ЕКЗД възнамерява да продължи да играе конструктивна роля за постигането на
трансатлантическо предаване на лични данни, което да е от полза за гражданите и
организациите в ЕИП и има готовност да предостави на Европейската комисия съдействие и
насоки, които да ѝ помогнат да изгради заедно със САЩ нова рамка, която да е в пълно
съответствие с правото на ЕС за защита на данните.

Въпреки че СДК остават валидни, Съдът на Европейския съюз подчертава необходимостта да се
гарантира, че те на практика запазват ниво на защита, което по същество е равностойно на
гарантираното от ОРЗД в съответствие с Хартата на ЕС. Оценката дали държавите, на които се
изпращат данни, предоставят достатъчна степен на защита е отговорност преди всичко на
износителя и вносителя при вземането на решение дали да сключат СДК. Когато извършва
такава предварителна оценка, износителят (при необходимост със съдействието на вносителя)
следва да вземе предвид съдържащата се в СДК уредба, конкретните обстоятелства на
предаването, както и правната уредба, която се прилага в държавата на вносителя. Проверката
на последната се извършва с оглед на неизчерпателно изброените в член 45, параграф 2 от ОРЗД
елементи.

Ако в резултат на тази оценка се установи, че държавата на вносителя не предоставя
равностойно по същество ниво на защита, може да е необходимо износителят да обмисли
въвеждането на допълнителни мерки към включените в СДК. ЕКЗД проучва по-подробно в какво
могат да се изразяват тези допълнителни мерки.

В решението на Съда на Европейския съюз се припомня също, че е важно износителят и
вносителят да спазват задълженията си, включени в СДК, по-специално, задълженията за
предоставяне на информация при промяна на законодателството в държавата на вносителя.
Когато тези договорни задължения не са или не могат да бъдат спазени, износителят е длъжен
съгласно СДК да спре предаването или да прекрати СДК, или да уведоми компетентния си
надзорен орган, ако възнамерява да продължи да предава данни.

ЕКЗД отбелязва задълженията на компетентните надзорни органи (НО) да спрат или забранят
предаването на данни на трета държава, основаващо се на СДК, когато с оглед на всички
обстоятелства във връзка с това предаване компетентният НО счита, че тези клаузи не са или не
могат да бъдат спазени в тази трета държава, и когато защитата на предаваните данни не може
да бъде осигурена с други средства, по-специално, когато самият администратор или
обработващ лични данни все още не е спрял или прекратил предаването.

1 Вж. ЕКЗД, EU-U.S. Privacy Shield - Second Annual Joint Review report, https://edpb.europa.eu/our-work-
tools/our-documents/other/eu-us-privacy-shield-second-annual-joint-review-report-22012019_en; и ЕКЗД,
EU-U.S. Privacy Shield - Third Annual Joint Review report https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-
documents/eu-us-privacy-shield-third-annual-joint-review-report-12112019_en
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ЕКЗД напомня, че е издал насоки относно дерогациите по член 49 от ОРЗД2, както и че такива
дерогации трябва да се прилагат според конкретния случай.

ЕКЗД ще направи по-подробна оценка на решението и ще предостави допълнителни разяснения
за заинтересованите страни, както и насоки за използването на инструментите за предаването
на лични данни на трети държави в съответствие с решението.

ЕКЗД и неговите европейски НО имат готовност, както посочва Съдът на Европейския съюз, да
осигурят съгласуваност в цялото ЕИП.

За Европейския комитет по защита на данните

Председател

(Андреа Йелинек)

2 Насоки № 2/2018 на ЕКЗД относно дерогациите по член 49 на Регламент 2016/679, приети на 25 май
2018 г., https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines_2_2018_derogations_en.pdf,
стр.3


