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Актуално 

В своето решение от 16 юли 2020 г. Data Protection Commissioner срещу Facebook Ireland и 
Maximillian Schrems C-311/18 (известно като „Schrems II“), Съдът на Европейския съюз 
обяви за невалидно решението на Европейската комисия, според което Щитът за личните 
данни в отношенията между ЕС и САЩ предоставя адекватно ниво на защита при 
предаването на лични данни от ЕС на САЩ. Щитът за личните данни е схема за 
самосертифициране, която юридическите лица от САЩ могат да използват, като 
декларират, че отговарят изцяло на определен набор изисквания, основаващи се на 
принципите за неприкосновеност на личния живот. Дружествата могат да използват този 
инструмент, за да предават лични данни на американски дружества в САЩ, 
сертифицирани да използват Щита за личните данни. Ако не могат да прилагат Щита за 
личните данни, те трябва да разчитат на други, по-усложнени механизми за предаване на 
данни, например стандартните клаузи за защита на данните. С „Schrems II“ се обявява за 
недействително решението относно адекватността на защитата, осигурявана от Щита за 
личните данни. Това означава, че рамката на Щита за личните данни, прилагана от ЕС 
и САЩ, вече не е валиден механизъм за спазване на изискванията на ЕС за защита на 
данните при предаването на лични данни на САЩ.  

В решението си Съдът на ЕС също така поставя под съмнение степента, до която 
предаването на данни може да бъде легитимирано от стандартните договорни клаузи 
(СДК) на Комисията („СДК преди ОРЗД“) за предаване на лични данни към САЩ 
и в световен мащаб. Според Съда на ЕС СДК преди ОРЗД все още са валидни като 
механизъм за предаване на данни по принцип, но при тях би била необходима 
допълнителна работа (напр. оценка на правото на третата държава, за да се прецени дали 
нещо би могло да засегне ефективността на СДК, прилагане на допълнителни мерки при 
необходимост, за да се гарантира, че предадените данни са защитени в съответствие със 
стандартите на ЕС). СДК са форма на „надеждна защита“, която може да се използва, 
когато няма решение относно адекватното ниво на защита съгласно член 45 от Общия 
регламент за защита на данните (ОРЗД). Комисията взема решение по тях, както е 
предвидено съгласно член 46 от ОРЗД, и организациите могат да ги използват за 
предаване на данни на държави извън ЕС/ЕИП, за които Комисията не счита, че 
предоставят адекватна защита.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:62018CJ0311&qid=1623915701461
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1623916087193&uri=CELEX%3A32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1623916087193&uri=CELEX%3A32016R0679
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Като се има предвид, че СДК преди ОРЗД са морално остарели и че е имало реална 
и неотложна необходимост от тяхното преработване след влизането в сила на ОРЗД, 
особено след решението „Schrems II“, Комисията работи напоследък върху нов проект на 
СДК. На 4 юни 2021 г. тя публикува нови СДК относно предаването на лични данни на 
трети държави съгласно ОРЗД, които могат да бъдат разгледани тук. Въпреки че новите 
СДК ще влязат в сила от 27 юни 2021 г., организациите могат да продължат да използват 
СДК преди ОРЗД, които понастоящем са в сила до 27 декември 2022 г., но е възможно да 
се изискват допълнителни мерки, за да се гарантира спазването на „Schrems II“. СДК 
преди ОРЗД ще бъдат отменени и ще станат невалидни на 27 септември 2021 г.  

На 4 юни 2021 г. Комисията прие също така СДК (публикувани тук), които 
администраторите на данни и обработващите лични данни могат да използват с цел 
спазване на член 28 от ОРЗД и член 29 от Регламент относно защитата на физическите 
лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите 
и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни (Регламент (EC) 
2018/1725, в който се определят задълженията на институциите и органите на ЕС във 
връзка със защитата на данните при обработването от тяхна страна на лични данни).  

Публикуваното от Комисията съобщение за пресата относно двете групи СДК можете да 
намерите тук.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32021D0914#ntr9-L_2021199EN.01003701-E0009
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32021D0915
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32018R1725&qid=1623917155282
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32018R1725&qid=1623917155282
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2847

