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Kaj je novega 

Sodišče Evropske unije (SEU) je s svojo sodbo z dne 16. julija 2020 v zadevi Data Protection 
Commissioner proti Facebook Ireland Limited in Maximillianu Schremsu, C-311/18 (znani kot 
Schrems II) razveljavilo sklep Evropske komisije, da je varstvo, ki ga zagotavlja zasebnostni ščit 
EU-ZDA, ustrezno za prenos osebnih podatkov iz EU v ZDA. Zasebnostni ščit je shema za 
samocertificiranje, ki ji lahko sledijo pravni subjekti v ZDA, in sicer tako, da razglasijo, da 
delujejo v skladu s podrobnim sklopom zahtev, ki temeljijo na načelih zasebnosti. Organizacije 
so ta instrument lahko uporabljale za prenos osebnih podatkov v ZDA ameriškim subjektom, 
certificiranim v okviru zasebnostnega ščita. Če se ne bi mogle zanašati na zasebnostni ščit, bi 
morale uporabljati druge mehanizme za prenos, ki so zahtevnejši, npr. standardne klavzule o 
varstvu podatkov. Zaradi razveljavitve sklepa o ustreznosti zasebnostnega ščita s sodbo v zadevi 
Schrems II okvir zasebnostnega ščita EU-ZDA ni več veljaven mehanizem za zagotavljanje 
skladnosti z zahtevami EU glede varstva podatkov pri prenosu osebnih podatkov v ZDA.  

Poleg tega SEU v svoji sodbi dvomi, koliko je mogoče prenose legitimizirati s standardnimi 
pogodbenimi klavzulami Komisije za prenos osebnih podatkov (standardne pogodbene klavzule 
iz obdobja pred začetkom veljavnosti Splošne uredbe o varstvu podatkov) v ZDA in drugam po 
svetu. Po navedbah SEU so standardne pogodbene klavzule iz obdobja pred začetkom 
veljavnosti Splošne uredbe o varstvu podatkov načeloma še vedno veljavne kot mehanizem za 
prenos, vendar bi bilo potrebno dodatno delo (npr. ocena zakonov tretje države za zagotovitev, 
da veljavnost standardnih pogodbenih klavzul ne bo omejena, po potrebi izvajanje dopolnilnih 
ukrepov za zagotovitev, da se podatki varujejo na ravni standardov EU). Standardne pogodbene 
klavzule so oblika ustreznih zaščitnih ukrepov, ki se lahko uporablja, kadar ni sklepa o 
ustreznosti v skladu s členom 45 Splošne uredbe o varstvu podatkov. Komisija jih določi v skladu 
s členom 46 Splošne uredbe o varstvu podatkov, organizacije pa jih lahko uporabljajo za prenos 
podatkov v države izven EU/EGP, za katere Komisija ne priznava, da zagotavljajo ustrezno 
varstvo.  

Ker so standardne pogodbene klavzule iz obdobja pred začetkom veljavnosti Splošne uredbe o 
varstvu podatkov zastarele in ker je potreba po njihovi prenovi po začetku veljavnosti Splošne 
uredbe o varstvu podatkov, in še posebej po sodbi v zadevi Schrems II, resnična in nujna, je 
Komisija dolgo pripravljala osnutek novih standardnih pogodbenih klavzul. 4. junija 2021 je 
končno objavila nove standardne pogodbene klavzule za prenos osebnih podatkov v tretje 
države v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (na voljo na tej povezavi). Nove 
standardne pogodbene klavzule bodo sicer začele veljati 27. junija 2021, organizacije pa lahko 
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standardne pogodbene klavzule iz obdobja pred začetkom veljavnosti Splošne uredbe o varstvu 
podatkov uporabljajo do 27. decembra 2022 – vendar bodo morda potrebni dodatni ukrepi za 
zagotovitev skladnosti s sodbo v zadevi Schrems II. Standardne pogodbene klavzule iz obdobja 
pred začetkom veljavnosti Splošne uredbe o varstvu podatkov bodo razveljavljene 
27. septembra 2021.  

Komisija je 4. junija 2021 sprejela tudi standardne pogodbene klavzule (na voljo na tej 
povezavi), ki jih lahko uporabljajo upravljavci in obdelovalci podatkov, da bi delovali v skladu s 
členom 28 Splošne uredbe o varstvu podatkov in členom 29 Uredbe o varstvu posameznikov pri 
obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem 
pretoku takih podatkov (Uredba (EU) 2018/1725, v kateri so določene obveznosti institucij in 
organov EU v zvezi z obdelavo osebnih podatkov).  

Sporočilo Komisije za medije o dveh sklopih standardnih pogodbenih klavzul je na voljo na tej 
povezavi.  
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