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Comitetul european pentru protecția datelor
având în vedere articolul 63, articolul 64 alineatul (1) litera (f) și articolul 47 din
Regulamentul 2016/679/UE al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind
protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind
libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare „RGPD”),
având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European (denumit în continuare „SEE”), în special
Anexa XI și Protocolul 37, astfel cum au fost modificate prin Decizia nr. 154/2018 a Comitetului mixt
al SEE din 6 iulie 20181,
având în vedere articolele 10 și 22 din Regulamentul său de procedură,
întrucât:
(1) Rolul principal al Comitetului european pentru protecția datelor (denumit în continuare „CEPD”)
este de a asigura aplicarea coerentă a RGPD pe întreg teritoriul SEE. În acest scop, conform
articolului 64 alineatul (1) litera (f) din RGPD, CEPD emite un aviz de fiecare dată când o autoritate de
supraveghere intenționează să aprobe reguli corporatiste obligatorii în sensul articolului 47 din
RGPD.
(2) CEPD salută și recunoaște eforturile depuse de întreprinderi pentru a respecta standardele RGPD
într-un mediu global. Pe baza experienței acumulate în temeiul Directivei 95/46/CE, CEPD afirmă
rolul important al regulilor corporatiste obligatorii în încadrarea transferurilor internaționale și
angajamentul său de a sprijini întreprinderile să stabilească propriile reguli corporatiste obligatorii.
Prezentul aviz urmărește atingerea acestui obiectiv și ia în considerare că RGPD a întărit nivelul de
protecție, astfel cum reiese din cerințele articolului 47 din RGPD, și a conferit CEPD sarcina de a
emite un aviz referitor la proiectul de decizie al autorității de supraveghere competente (autoritatea
de supraveghere principală pentru regulile corporatiste obligatorii) care vizează aprobarea regulilor
corporatiste obligatorii. Această sarcină a CEPD are scopul de a asigura aplicarea coerentă a RGPD,
inclusiv de către autoritățile de supraveghere, operatori și persoanele împuternicite de operatori.
(3) În conformitate cu articolul 46 alineatul (1) din RGPD, în absența unei decizii în temeiul
articolului 45 alineatul (3) din RGPD, operatorul sau persoana împuternicită de operator poate
transfera date cu caracter personal către o țară terță sau o organizație internațională numai dacă
operatorul sau persoana împuternicită de operator a oferit garanții adecvate și cu condiția să existe
drepturi opozabile și căi de atac eficiente pentru persoanele vizate. Un grup de întreprinderi sau un
grup de întreprinderi implicate într-o activitate economică comună poate oferi astfel de garanții prin
reguli corporatiste obligatorii din punct de vedere juridic, care conferă în mod expres drepturi
opozabile persoanelor vizate și îndeplinesc o serie de cerințe (articolul 46 din RGPD). Cerințele
specifice enumerate în RGPD sunt elementele minime care trebuie specificate în regulile corporatiste
obligatorii [articolul 47 alineatul (2) din RGPD]. Regulile corporatiste obligatorii trebuie aprobate de
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autoritatea de supraveghere competentă, conform mecanismului pentru asigurarea coerenței
prevăzut la articolul 63 și la articolul 64 alineatul (1) litera (f) din RGPD, cu condiția ca regulile
corporatiste obligatorii să îndeplinească condițiile menționate la articolul 47 din RGPD, împreună cu
cerințele prevăzute în documentele de lucru relevante ale Grupului de lucru „Articolul 29”2, aprobate
de CEPD.
(4) Prezentul aviz se referă numai la aprecierea CEPD potrivit căreia regulile corporatiste obligatorii
transmise pentru avizul necesar oferă garanții adecvate întrucât îndeplinesc toate cerințele de la
articolul 47 din RGPD și din documentul de lucru WP256 rev01 al Grupului de lucru „Articolul 29”,
astfel cum a fost aprobat de CEPD3. Prin urmare, prezentul aviz și evaluarea autorităților de
supraveghere nu abordează alte elemente și obligații din RGPD menționate în regulile corporatiste
obligatorii în cauză decât cele legate de articolul 47 din RGPD.
(5) Documentul de lucru WP 256 rev.01 al Grupului de lucru „Articolul 29”, așa cum a fost aprobat de
CEPD, prevede elementele necesare pentru regulile corporatiste obligatorii pentru operatori, inclusiv
Acordul privind societățile comerciale, dacă este cazul, și formularul de cerere. Documentul de lucru
WP 264 al Grupului de lucru „Articolul 29”, așa cum a fost aprobat de CEPD, prevede recomandări
adresate solicitanților pentru a-i ajuta să demonstreze cum îndeplinesc cerințele prevăzute la
articolul 47 din RGPD și în documentul de lucru WP 256 rev01. În plus, documentul de lucru WP 264
informează solicitanții că orice documentație transmisă face obiectul cererilor de acces la documente
în conformitate cu legislația națională a autorităților de supraveghere. În temeiul articolului 76
alineatul (2) din RGPD, CEPD este reglementat prin Regulamentul (CE) nr. 1049/20014.
(6) În funcție de caracteristicile specifice ale regulilor corporatiste obligatorii prevăzute la articolul 47
alineatele (1) și (2) din RGPD, fiecare cerere trebuie tratată individual și nu aduce atingere evaluării
altor reguli corporatiste obligatorii. CEPD reamintește că regulile corporatiste obligatorii trebuie
adaptate în funcție de structura grupului de întreprinderi la care se aplică, de prelucrarea pe care o
efectuează și de politicile și procedurile instituite de acestea pentru protecția datelor cu caracter
personal5.
(7) Avizul CEPD se adoptă, în temeiul articolului 64 alineatul (3) din RGPD, coroborat cu articolul 10
alineatul (2) din Regulamentul de procedură al CEPD, în termen de opt săptămâni după ce
președintele hotărăște că dosarul este complet. La decizia președintelui CEPD, această perioadă
poate fi prelungită cu șase săptămâni, în funcție de complexitatea chestiunii.

Grupul de lucru pentru protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter
personal instituit prin articolul 29 din Directiva 95/46/CE.
3
Grupul de lucru „Articolul 29”, Document de lucru de stabilire a unui tabel cu elementele și principiile care
trebuie menționate în regulile corporatiste obligatorii, așa cum a fost revizuit ultima dată și adoptat la 6
februarie 2018, WP 256 rev.01.
4
Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul
public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei.
5
Acest punct de vedere a fost exprimat de Grupul de lucru „Articolul 29” în Documentul de lucru de stabilire a
unui cadru pentru structura regulilor corporatiste obligatorii, adoptat la 24 iunie 2008, Documentul de lucru
WP 154.
2

Adoptat

4

ADOPTĂ URMĂTORUL AVIZ:

1 EXPUNEREA SUMARĂ A FAPTELOR
1.

În conformitate cu procedura de cooperare prevăzută în documentul de lucru WP 263 rev.01,
proiectul de reguli corporatiste obligatorii pentru operatori al Grupului Iberdrola a fost evaluat de
autoritatea de supraveghere din Spania (Agencia Española de Protección de Datos) în calitate de
autoritate de supraveghere principală (denumită în continuare „autoritatea de supraveghere
principală pentru regulile corporatiste obligatorii”).

2.

La 25 septembrie 2020, autoritatea de supraveghere principală pentru regulile corporatiste
obligatorii a transmis proiectul său de decizie privind proiectul de reguli corporatiste obligatorii
pentru operatori al Grupului Iberdrola, solicitând un aviz din partea CEPD în temeiul articolului 64
alineatul (1) litera (f) din RGPD. Decizia privind caracterul complet al dosarului a fost luată la 9
octombrie 2020.

2 EVALUARE
3.

Proiectul de reguli corporatiste obligatorii pentru operatori al Grupului Iberdrola acoperă prelucrarea
datelor cu caracter personal transferate, direct sau indirect, de la o întreprindere din grup care are
sediul în SEE către o societate din grup care nu are sediul într-o țară din SEE, incluzând atât
transferurile inițiale, cât și transferurile ulterioare.

4.

Printre persoanele vizate se numără candidații, angajații, furnizorii, voluntarii, participanții la
evenimente și participanții la concursurile de burse de masterat și beneficiarii acestora.

5.

Proiectul de reguli corporatiste obligatorii pentru operatori al Grupului Iberdrola a fost examinat în
raport cu procedurile instituite de CEPD. Autoritățile de supraveghere reunite în cadrul CEPD au
concluzionat că proiectul de reguli corporatiste obligatorii pentru operatori al Grupului Iberdrola
conține toate elementele obligatorii în temeiul articolului 47 din RGPD și al documentului de lucru
WP 256 rev.01, în conformitate cu proiectul de decizie al autorității de supraveghere principale
pentru regulile corporatiste obligatorii transmis la CEPD în vederea emiterii unui aviz. Prin urmare,
CEPD nu are motive de îngrijorare pe care trebuie să le abordeze.

3 CONCLUZII/RECOMANDĂRI
6.

Având în vedere cele de mai sus și angajamentele pe care membrii grupului și le vor asuma prin
semnarea Acordului intra-grup, CEPD consideră că proiectul de decizie al autorității de supraveghere
principale pentru regulile corporatiste obligatorii poate fi adoptat ca atare, întrucât proiectul de
reguli corporatiste obligatorii pentru operatori al Grupului Iberdrola prevede garanții adecvate
pentru a asigura că nivelul de protecție a persoanelor fizice garantat prin RGPD nu este subminat
atunci când datele cu caracter personal vor fi transferate și prelucrate de membrii grupului cu sediul
în țări terțe. În sfârșit, CEPD reamintește și dispozițiile menționate la articolul 47 alineatul (2) litera (k)
din RGPD și în documentul de lucru WP 256 rev.01, care prevăd condițiile în care solicitantul poate
modifica sau actualiza regulile corporatiste obligatorii, inclusiv lista membrilor grupului cărora li se
aplică regulile corporatiste obligatorii.
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4 OBSERVAȚII FINALE
7.

Prezentul aviz se adresează autorității de supraveghere principale pentru regulile corporatiste
obligatorii și va fi publicat în temeiul articolului 64 alineatul (5) litera (b) din RGPD.

8.

În conformitate cu articolul 64 alineatele (7) și (8) din RGPD, autoritatea de supraveghere principală
pentru regulile corporatiste obligatorii comunică președintelui răspunsul la acest aviz, în termen de
două săptămâni de la primirea avizului.

9.

În temeiul articolului 70 alineatul (1) litera (y) din RGPD, autoritatea de supraveghere principală
pentru regulile corporatiste obligatorii comunică CEPD decizia finală în vederea includerii în registrul
deciziilor care au făcut obiectul mecanismului pentru asigurarea coerenței.

10.

În conformitate cu hotărârea pronunțată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în cauza C311/1876, este responsabilitatea exportatorului de date dintr-un stat membru (cu ajutorul
importatorului de date, dacă este necesar) să evalueze dacă nivelul de protecție impus de
legislația UE este respectat în țara terță respectivă pentru a stabili dacă garanțiile oferite de regulile
corporatiste obligatorii pot fi respectate în practică, luând în considerare posibilele ingerințe în
drepturile fundamentale, create de legislația țării terțe. În caz contrar, exportatorul de date dintr-un
stat membru (cu ajutorul importatorului de date, dacă este necesar) trebuie să evalueze dacă poate
să prevadă măsuri suplimentare pentru a asigura un nivel de protecție echivalent în esență cu cel
prevăzut în UE.

Pentru Comitetul european pentru protecția datelor
Președinte

(Andrea Jelinek)

CJUE, Data Protection Commissioner împotriva Facebook Ireland Ltd și Maximillian Schrems, 16 iulie 2020, C311/18.
6

Adoptat

6

