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Mai multe detalii cu privire la CEPD se pot găsi pe site-ul nostru, la adresa edpb.europa.eu. 
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Comitetul european pentru protecția datelor (CEDP) este un 
organism european independent, instituit prin Regulamentul 
General privind Protecția datelor (RGPD), care își propune 
să asigure aplicarea consecventă a regulilor în materie de 
protecția datelor în întregul Spațiu Economic European 
(SEE). Comitetul realizează acest obiectiv prin promovarea 
cooperării dintre Autoritățile Naționale de Supraveghere (AS-
uri) și prin emiterea de orientări generale, la nivelul SEE cu 
privire la interpretarea și aplicarea normelor de protecție a 
datelor.

CEPD este format din șefii Autorităților de Supraveghere 
din UE și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor 
(AEPD). Autoritățile de Supraveghere din țările SEE (Islanda, 
Liechtenstein și Norvegia) sunt, de asemenea, membre ale 
CEPD, deși nu au drept de vot. Comisia Europeană și – în 

ceea ce privește chestiunile legate de RGPD – Autoritatea 
de Supraveghere a Asociație Europene a Liberului Schimb au 
dreptul de a participa la activitățile și reuniunile CEPD. Sediul 
CEPD este la Bruxelles.

CEPD are un Secretariat, care este asigurat de AEPD. Condițiile 
cooperării dintre CEPD și AEPD sunt stabilite printr-un 
memorandum de înțelegere.

https://edpb.europa.eu/edpb_ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32016R0679
https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/edpb-secretariat_ro
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1. MOMENTE MARCANTE 
ALE ANULUI 2021

1.1. ORIENTĂRI CA URMARE A 
HOTĂRÂRII SCHREMS II

Ca parte a documentelor sale de orientare care au urmat 
hotărârii în cauza C-311/18 Schrems II pronunțate de către 
Curtea Europeană de Justiție, CEPD a emis recomandări și 
un aviz comun împreună cu AEPD. Recomandările 01/2020  
actualizate privind măsurile care completează instrumentele 
de transfer pentru a asigura conformitatea cu nivelul UE de 
protecţie a datelor cu caracter personal în urma consultării 
publice completează și sunt în concordanță cu Clauzele 
Contractuale Standard (CCS) ale Comisiei Europene în materie 
de transferuri internaționale de date. Avizul comun AEPD-
CEPD nr. 02/2021 privind Clauzele Contractuale Standard 
pentru transferul de date cu caracter personal către țări terțe 
oferă orientare exportatorilor în legătură cu modul corect de 
aplicare al Clauzelor Contractuale Standard ținând seama de 
noile cerințe din cadrul RGPD și de hotărârea Schrems II.

1.2. AVIZUL COMUN AL CEPD-AEPD 
REFERITOR LA LEGEA PRIVIND 
INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ

În urma publicării propunerii de Regulament al Comisiei de 
stabilire a unor norme armonizate privind inteligența artificială 
(IA), CEPD și AEPD au adoptat Avizul comun 05/2021 privind 
propunerea de Regulament al Parlamentului European și 
al Consiliului de stabilire a unor norme armonizate privind 
inteligența artificială (Legea privind inteligența artificială). 
Avizul comun acoperă aspecte privind domeniul de aplicare 
al propunerii, abordarea bazată pe riscuri și alinierea 
la RGPD, precum și utilizările interzise ale inteligenței 
artificiale, sistemele de inteligență artificială cu grad ridicat 
de risc, guvernanța și Comitetul European pentru Inteligență 

Artificială, spațiile de testare în materie de reglementare și 
interacțiunea cu cadrul de protecție a datelor. 

1.3. DECIZIE OBLIGATORIE PRIVIND 
WHATSAPP IRLANDA ÎN TEMEIUL 
ARTICOLULUI 65 RGPD

CEPD a adoptat o decizie obligatorie în temeiul articolului 65 
alineatul (1) litera (a) din RGPD, care a urmărit să abordeze 
lipsa unui consens cu privire la anumite aspecte ale unui 
proiect de decizie emis de Autoritatea de Supraveghere din 
Irlanda ca Autoritate de Supraveghere Principală (ASP) cu 
privire la WhatsApp Ireland Ltd. (WhatsApp IE) și obiecțiile 
ulterioare exprimate de o serie de Autorități de Supraveghere 
Vizate (ASV-uri). CEPD a concluzionat că Autoritatea de 
Supraveghere irlandeză ar trebui să își modifice proiectul de 
decizie privind WhatsApp IE în ceea ce privește încălcările 
transparenței, perioada de asigurare a conformității 
operațiunilor de prelucrare și calcularea amenzii.

1.4. PRIMA DECIZIE OBLIGATORIE 
URGENTĂ ÎN TEMEIUL 
ARTICOLULUI 66 RGPD 

CEPD a adoptat prima decizie obligatorie urgentă în temeiul 
articolului  66 alineatul (2) din RGPD ca urmare a unei solicitări 
din partea Autorității de Supraveghere Hamburg care adoptase 
măsuri provizorii împotriva Facebook Ireland Ltd. (Facebook 
IE) în temeiul articolului 66 alineatul (1) din RGPD. Măsurile 
provizorii au interzis Facebook IE să prelucreze, timp de trei 
luni, datele rezidenților germani care utilizează WhatsApp în 
scopuri proprii ale Facebook IE, ca urmare a unei modificări a 
Termenilor de serviciu și a Politicii privind confidențialitatea 
aplicabile utilizatorilor europeni ai WhatsApp IE.

CEPD a decis că nu au fost îndeplinite condițiile pentru a 
dovedi existența unei încălcări a RGPD și necesitatea urgentă 
de a adopta măsuri finale, afirmând, prin urmare, că nu era 
nevoie ca Autoritatea de Supraveghere irlandeză să adopte 

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/recommendations/recommendations-012020-measures-supplement-transfer_ro
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/recommendations/recommendations-012020-measures-supplement-transfer_ro
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/recommendations/recommendations-012020-measures-supplement-transfer_ro
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/edpbedps-joint-opinion/edpb-edps-joint-opinion-22021-standard_ro
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/edpbedps-joint-opinion/edpb-edps-joint-opinion-22021-standard_ro
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/edpbedps-joint-opinion/edpb-edps-joint-opinion-22021-standard_ro
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/edpbedps-joint-opinion/edpb-edps-joint-opinion-52021-proposal_ro
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/edpbedps-joint-opinion/edpb-edps-joint-opinion-52021-proposal_ro
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/edpbedps-joint-opinion/edpb-edps-joint-opinion-52021-proposal_ro
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/edpbedps-joint-opinion/edpb-edps-joint-opinion-52021-proposal_ro
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măsuri finale împotriva Facebook IE. Cu toate acestea, CEPD 
a solicitat Autorității de Supraveghere irlandeze să efectueze, 
cu prioritate, o investigație; să stabilească dacă au avut loc 
sau nu astfel de activități de prelucrare și, în caz afirmativ, 
dacă au un temei juridic adecvat în temeiul articolului 5 
alineatul (1) litera (a) și al articolului 6 alineatul (1) din RGPD; 
și să investigheze în continuare rolul Facebook IE. 

1.5. AVIZELE CEPD PRIVIND PROIECTELE 
DE DECIZII PRIVIND CARACTERUL 
ADECVAT AL NIVELULUI DE 
PROTECȚIE DIN REGATUL UNIT

În 2021, CEPD a emis două avize cu privire la proiectele de 
decizii de punere în aplicare ale Comisiei Europene privind 
protecția adecvată a datelor cu caracter personal în Regatul 
Unit și recomandări privind criteriile de referință privind 
caracterul adecvat al nivelului de protecție în temeiul 
Directivei privind protecția datelor în materie de aplicare a 
legii .

Avizul 14/2021 se referă la caracterul adecvat al protecției 
datelor cu caracter personal în Regatul Unit în temeiul RGPD. 
În acest aviz, se prezintă o evaluare a aspectelor generale 
privind protecția datelor în cadrul juridic al Regatului Unit. 
Tot în acest aviz se examinează și accesul autorităților publice 
din Regatul Unit la datele cu caracter personal transferate 
din SEE în Regatul Unit, în scopul aplicării legii și al securității 
naționale. Avizul 15/2021  se referă de asemenea la caracterul 
adecvat al protecției datelor cu caracter personal dar în 
temeiul Directivei privind protecția datelor în materie de 
aplicare a legii. Acesta analizează proiectului de decizie privind 
caracterul adecvat al nivelului de protecție ținând cont de 
Recomandările 01/2021, precum și a jurisprudenței relevante 
reflectată în Recomandările 02/2020 privind garanțiile 
esențiale europene pentru măsuri de supraveghere. Acesta a 
fost primul proiect de decizie de punere în aplicare cu privire 
la caracterul adecvat al nivelului de protecție dintr-o țară 
terță în temeiul Directivei privind protecția datelor în materie 

de aplicare a legii prezentat vreodată de Comisia Europeană 
și evaluat de CEPD. Recomandările 01/2021 cu privire la 
criteriile de referință privind caracterul adecvat al nivelului 
de protecție în temeiul Directivei privind protecția datelor în 
materie de aplicare a legii oferă Comisiei Europene orientare 
cu privire la nivelul de protecție a datelor în țările terțe și 
în cadrul organizațiilor internaționale în temeiul Directivei 
privind protecția datelor în materie de aplicare a legii.

2.             ACTIVITĂȚILE COMITETULUI 
EUROPEAN PENTRU PROTECȚIA 
DATELOR ÎN 2021 

În vederea asigurării unei aplicări consecvente a RGPD în SEE, 
CEPD emite orientări generale pentru a clarifica legislația 
europeană în materie de protecție a datelor. În 2021, CEPD a 
adoptat 14 orientări și recomandări privind subiecte precum 
notificările privind încălcarea securității datelor, codurile 
de conduită ca instrumente de transfer al datelor, stocarea 
datelor aferente cărților de credit, asistenții vocali virtuali 
și semnificația anumitor termeni din RGPD. Printre aceste 
orientări și recomandări, CEPD a mai adoptat șase documente 
în urma consultării publice.

De asemenea, CEPD a adoptat 15 consultări sau declarații 
legislative adresate legiuitorului UE sau statelor membre.

CEPD a emis avize privind coerența în vederea asigurării 
unei aplicări consecvente a RGPD de către Autoritățile de 
Supraveghere Naționale. În 2021, au emis 35 de avize în 
temeiul articolului 64 din RGPD. În principal, aceste avize au 
vizat proiecte de decizii privind Reguli Corporatiste Obligatorii, 
proiecte de cerințe de acreditare pentru un organism de 
monitorizare a codului de conduită sau un organism de 
certificare, precum și proiecte de Clauze Contractuale 
Standard.

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/opinion-art-70/opinion-142021-regarding-european-commission-draft_en
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/opinion-led/opinion-152021-regarding-european-commission-draft_en
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/recommendations/recommendations-012021-adequacy-referential-under-law_ro
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/recommendations/recommendations-022020-european-essential-guarantees_ro
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/recommendations/recommendations-022020-european-essential-guarantees_ro
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/recommendations/recommendations-012021-adequacy-referential-under-law_ro
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/recommendations/recommendations-012021-adequacy-referential-under-law_ro
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/recommendations/recommendations-012021-adequacy-referential-under-law_ro
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/recommendations/recommendations-012021-adequacy-referential-under-law_ro
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/publication-type/guidelines_ro
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/publication-type/recommendations_en
https://edpb.europa.eu/positions-edpb-legislative-proposals_en
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/publication-type/statements_en
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/publication-type/statements_en
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3.             ACTIVITĂȚILE AUTORITĂȚILOR 
DE SUPRAVEGHERE ÎN 2021

Autoritățile de Supraveghere Naționale sunt autorități publice 
independente care asigură aplicarea consecventă a legislației 
privind protecția datelor. Acestea joacă un rol esențial în 
protejarea drepturilor persoanelor fizice în materie de 
protecție a datelor, în special prin exercitarea competențelor 
corective. Site-ul CEPD include o selecție de acțiuni de control 
ale Autorităților de Supraveghere cu privire la asigurarea 
respectării RGPD la nivel național. De asemenea, CEPD ține 
un registru al deciziilor luate de către Autoritățile Naționale 
de Supraveghere, în conformitate cu procedura de cooperare 
pentru Ghișeul Unic (articolul 60 RGPD)

3. 1.        COOPERAREA TRANSFRONTALIERĂ

Una dintre sarcinile Autorităților de Supraveghere este de a 
coordona procesul decizional în cazurile transfrontaliere de 
prelucrare a datelor.

Între 1 ianuarie și 31 decembrie 2021, s-au înregistrat 506 
cazuri transfrontaliere în baza de date, din care 375 au fost 
inițiate ca urmare a unei plângeri , în timp ce 131 aveau alte 
origini, cum ar fi investigații, obligații juridice și/sau relatări 
din presă. 

Pentru ca mecanismul Ghișeului Unic să funcționeze este 
nevoie de cooperare între Autoritatea de Supraveghere 
Principală și Autoritățile de Supraveghere Vizate. Autoritatea 
de Supraveghere Principală conduce investigația și joacă 
un rol-esențial în ceea ce privește ajungerea la un consens 
între Autoritățile de Supraveghere Vizate, pe lângă faptul că 
depune eforturi în sensul adoptării unei decizii coordonate cu 
privire la operatorul de date sau la persoana împuternicită de 
către operator. Între 1 ianuarie 2021 și 31 decembrie 2021, 
s-au înregistrat 209 proiecte de decizii, care au dus la 141 
decizii finale.

Procedura de asistență reciprocă permite Autorităților de 
Supraveghere să solicite de la alte Autorități de Supraveghere 
informații sau luarea altor măsuri pentru o cooperare eficace, 
cum ar fi emiterea de autorizații prealabile sau derularea 
de investigații. Între 1 ianuarie 2021 și 31 decembrie 2021, 
Autoritățile de Supraveghere au inițiat 243 de proceduri de 
asistență reciprocă și 2418 proceduri de asistență reciprocă 
voluntară.

4.             CONSULTAREA PĂRȚILOR 
INTERESATE

CEPD a efectuat un sondaj în cadrul analizei anuale a 
activităților CEPD în temeiul articolului 71 alineatul (2) din 
RGPD. Întrebările s-au axat pe activitatea și rezultatele CEPD 
din 2021, cu accent pe orientările și recomandările sale, toate 
cu scopul de a înțelege măsura în care părțile interesate 
consideră că orientările CEPD sunt utile pentru interpretarea 
dispozițiilor RGPD și pentru identificarea unor modalități 
viitoare de a sprijini mai bine persoanele fizice și organizațiile 
în interacțiunea pe care acestea o au cu cadrul UE de protecție 
a datelor.

5.            STRATEGIE ȘI OBIECTIVE 
PENTRU 2022

Strategia CEPD pentru perioada 2021-2023 include patru 
piloni principali, precum și un set de trei acțiuni cheie pentru 
fiecare pilon pentru a contribui la realizarea acestor obiective. 
La începutul anului 2021, CEPD și-a adoptat programul de 
lucru pe doi ani pentru perioada 2021 2022, în conformitate 
cu Regulamentul de procedură al CEPD. Programul de lucru 
dă curs priorităților stabilite în strategie și le va transpune în 
practică. 

https://edpb.europa.eu/news/news_en?news_type=2&field_edpb_member_state_target_id=All
https://edpb.europa.eu/news/news_en?news_type=2&field_edpb_member_state_target_id=All
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/consistency-findings/register-for-article-60-final-decisions_ro
https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_strategy2021-2023_en.pdf
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/strategy-work-programme/edpb-work-programme-20212022_ro
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/strategy-work-programme/edpb-work-programme-20212022_ro
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DATE DE CONTACT

Adresă poștală:
Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles 

 
Adresa biroului:

Rue Montoyer 30, B-1000 Bruxelles


