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Friss hírek 

A C-311/18. sz., „Adatvédelmi biztos kontra Facebook Ireland Ltd és Maximillian Schrems” 
(Schrems II) ügyben 2020. július 16-án hozott ítéletében az Európai Unió Bírósága (EUB) 
érvénytelenítette az Európai Bizottság arra vonatkozó határozatát, hogy EU–USA adatvédelmi 
pajzs megfelelő védelmet nyújt a személyes adatoknak az Európai Unióból az Egyesült 
Államokba történő továbbítása esetén. Az adatvédelmi pajzs egy öntanúsítási rendszer, amelyet 
az Egyesült Államok jogi személyei használhatnak, amennyiben magukat bizonyos adatvédelmi 
elveken alapuló részletes követelményeknek megfelelőnek nyilvánítják. A szervezetek erre az 
eszközre támaszkodva továbbíthattak személyes adatokat az Egyesült Államokba az 
adatvédelmi pajzs keretében hitelesített egyesült államokbeli szervezeteknek. Az adatvédelmi 
pajzs igénybevétele nélkül más, több teherrel járó adattovábbítási mechanizmusokra, például 
az általános adatvédelmi kikötésekre kellett volna támaszkodniuk. Az adatvédelmi pajzs 
megfelelőségét kimondó határozatnak a Schrems II ítélettel való érvénytelenítése azt jelenti, 
hogy az EU–USA adatvédelmi pajzs keretrendszere többé nem érvényes mechanizmus a 
személyes adatok Egyesült Államokba történő továbbítására vonatkozó uniós adatvédelmi 
követelmények teljesítéséhez. 

Ítéletében az EUB azzal kapcsolatban is kétségeinek adott hangot, hogy a személyes adatok 
Egyesült Államokba és világviszonylatban bárhova történő továbbítására vonatkozóan a 
Bizottság által előírt általános szerződési feltételek („általános adatvédelmi rendelet előtti 
általános szerződési feltételek”) milyen mértékben legitimálhatják az adattovábbításokat. Az 
EUB szerint az általános adatvédelmi rendelet előtti általános szerződési feltételek elvben még 
mindig érvényes adattovábbítási mechanizmusnak minősülnek, de alkalmazásukhoz további 
lépéseket kell tenni (pl. értékelni, hogy a harmadik ország jogszabályai befolyásolják-e az 
általános szerződési feltételek eredményességét, illetve szükség esetén kiegészítő 
intézkedéseket bevezetni annak biztosítására, hogy a továbbított adatok az uniós előírásoknak 
megfelelő védelemben részesüljenek). Az általános szerződési feltételek a „megfelelő garancia” 
egy olyan formájának tekinthetőek, amelyeket az általános adatvédelmi rendelet 45. cikke 
szerinti megfelelőségi határozat hiányában alkalmazni lehet. Erről a Bizottság az általános 
adatvédelmi rendelet 46. cikkében előírtak szerint dönt, és az egyes szervezetek 
felhasználhatják ezeket az általános szerződési feltételeket az Unión, illetve az Európai 
Gazdasági Térségen kívüli olyan országokba történő adattovábbításhoz, amelyekről a Bizottság 
nem ismerte el, hogy megfelelő védelmet nyújtanak. 
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Annak fényében, hogy az általános adatvédelmi rendelet előtti általános szerződési feltételek 
elavultak, és az általános adatvédelmi rendelet hatálybalépését követően – különösen a 
Schrems II ügyben hozott ítélet után – ténylegesen és sürgősen szükségessé vált a szerződési 
feltételek átdolgozása, a Bizottság hosszasan dolgozott az általános szerződési feltételek új 
tervezetén. Végül 2021. június 4-én olyan új általános szerződési feltételeket tett közzé, 
amelyek lehetővé teszik, hogy a személyes adatokat az általános adatvédelmi rendelettel 
összhangban továbbítsák harmadik országokba. Az új általános szerződési feltételek 2021. 
június 27-től lesznek érvényesek, de a szervezetek 2022. december 27-ig továbbra is 
alkalmazhatják az általános adatvédelmi rendelet előtti általános szerződési feltételek meglévő 
változatát, bár a Schrems II ítéletnek való megfelelés biztosítása érdekében kiegészítő 
intézkedésekre lehet szükség. Az általános költségvetési rendelet előtti általános szerződési 
feltételek 2021. szeptember 27-én hatályukat és érvényüket vesztik. 

2021. június 4-én a Bizottság elfogadta azokat az általános szerződési feltételeket is, amelyeket 
az adatkezelők és -feldolgozók alkalmazhatnak az általános adatvédelmi rendelet 28. cikkének 
és – az uniós intézmények és szervek személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos 
adatvédelmi kötelezettségeit rögzítő – uniós adatvédelmi rendelet (az (EU) 2018/1725 
rendelet) 29. cikkének való megfelelés érdekében. 

A két általános szerződési feltételcsomagról szóló bizottsági sajtóközlemény megtekinthető a 
Bizottság weboldalán. 
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