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Noutăți 

În hotărârea din 16 iulie 2020 în cauza Data Protection Commissioner împotriva Facebook 
Ireland Limited și Maximillian Schrems, C‑311/18 (cunoscută sub numele „ Schrems II”), Curtea 
de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a declarat ca fiind nevalidă Decizia Comisiei Europene 
conform căreia Scutul de confidențialitate Uniunea Europeană‑Statele Unite ale Americii 
asigura un nivel adecvat de protecție a datelor personale transferate din UE către Statele Unite. 
Scutul de confidențialitate este o schemă de autocertificare la care entitățile juridice din Statele 
Unite ale Americii pot adera declarându-se conforme cu un set detaliat de cerințe bazat pe 
principiile privind protecția vieții private. Organizațiile puteau recurge la acest instrument 
pentru transferul de date cu caracter personal către entități din SUA certificate în cadrul 
Scutului de confidențialitate. În cazul în care nu puteau recurge la Scutul de confidențialitate, 
organizațiile trebuiau să utilizeze alte mecanisme de transfer, mai împovărătoare, precum 
clauzele standard de protecție a datelor. Prin invalidarea, în cauza Schrems II, a deciziei privind 
caracterul adecvat al Scutului de confidențialitate, cadrul UE-SUA privind scutul de 
confidențialitate nu mai este un mecanism valid prin care se pot respecta cerințele UE privind 
protecția datelor cu caracter personal atunci când astfel de date sunt transferate către SUA.  

În hotărârea sa, CJUE a pus, de asemenea, sub semnul întrebării măsura în care transferurile 
puteau fi legitimate de clauzele contractuale standard de dinainte de RGPD ale Comisiei („CCS 
anterioare RGPD”) pentru transferurile de date cu caracter personal către SUA și la nivel 
mondial. Potrivit CJUE, CCS anterioare RGPD erau încă valabile ca mecanism de transfer în 
principiu, dar necesitau activități suplimentare (de exemplu, analiza legislației țării terțe 
respective pentru a se stabili dacă exista vreun element care ar putea avea un efect negativ 
asupra eficacității clauzelor contractuale standard, luarea unor măsuri suplimentare, după caz, 
pentru a se asigura protecția, la nivelul standardelor UE, a datelor transferate). CCS sunt 
o formă de „garanții adecvate” care pot fi utilizate atunci când nu există o decizie privind 
caracterul adecvat al nivelului de protecție în temeiul articolului 45 din RGPD. Comisia decide cu 
privire la acestea în conformitate cu dispozițiile articolului 46 din RGPD, iar organizațiile le pot 
utiliza pentru a transfera date către țări din afara UE/SEE pe care Comisia nu le-a recunoscut ca 
oferind o protecție adecvată.  

Având în vedere că CCS anterioare RGPD sunt depășite și că exista o nevoie reală și urgentă de 
a le revizui în urma intrării în vigoare a RGPD, în special după cauza Schrems II, Comisia lucrează 
de un anumit timp la elaborarea unor proiecte de noi clauze contractuale standard. La 
4 iunie 2021, Comisia a publicat în cele din urmă noile clauze contractuale standard, disponibile 
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aici, pentru transferul de date cu caracter personal către țări terțe în temeiul RGPD. Noile 
clauze vor intra în vigoare începând cu 27 iunie 2021, dar organizațiile pot continua să utilizeze, 
până la 27 decembrie 2022, CCS anterioare RGPD care sunt deja în vigoare, deși este posibil să 
fie necesare măsuri suplimentare pentru a se asigura conformitatea cu hotărârea Schrems II. 
CCS anterioare RGPD vor fi abrogate și vor deveni nevalide la 27 septembrie 2021.  

La 4 iunie 2021, Comisia a adoptat, de asemenea, clauzele contractuale standard (disponibile 
aici) care pot fi utilizate de operatorii de date și de persoanele împuternicite de operatori 
pentru a fi în conformitate cu articolul 28 din RGPD și cu articolul 29 din RPDUE (Regulamentul 
(UE) 2018/1725, care stabilește obligațiile în materie de protecție a datelor pe care trebuie să le 
respecte instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii atunci când prelucrează date cu 
caracter personal).  

Pentru a citi comunicatul de presă al Comisiei referitor la cele două seturi de clauze 
contractuale standard, faceți clic aici.  
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