DECLARAŢIA GRUPULUI DE LUCRU ARTICOLUL 29 CU PRIVIRE LA
CONSECINŢELE DECIZIEI SCHREMS
Bruxelles, 3 februarie 2016
În perioada 2-3 februarie 2016 a avut loc reuniunea Grupului de Lucru Articolul 29
(WP29) în cadrul căreia au fost analizate consecinţele deciziei CJUE în cauza
Schrems asupra transferurilor internaţionale.
WP29 salută faptul că au fost încheiate negocierile dintre UE şi S.U.A. referitoare la
introducerea „Protecţiei confidenţialităţii U.E. – S.U.A.”, care respectă termenul
prevăzut de WP29 în declaraţia sa din 16 octombrie. Se aşteaptă cu nerăbdare
primirea documentelor relevante pentru a se cunoaşte exact conţinutul şi caracterul
obligatoriu din punct de vedere legal al acordului şi pentru a evalua dacă acestea
într-adevăr răspund preocupărilor ridicate de decizia Schrems în ceea ce priveşte
transferurilor internaţionale de date cu caracter personal.
Aşa cum a fost anunţat în declaraţia sa, WP29 a analizat în ultimele săptămâni
eficienţa celorlalte instrumente de transfer ţinând cont de motivarea Curţii. Prin
urmare, au fost evaluate practicile şi cadrul legal actual al serviciilor de informaţii
din S.U.A., precum şi condiţiile în care este permisă orice interferenţă nejustificată
asupra dreptului European la viaţă privată şi la protecţia datelor.
Pentru a avea o înţelegere mai clară şi deplin cuprinzătoare a situaţiei şi impactului
asupra transferurilor de date personale din U.E. către S.U.A., WP29 a organizat audieri şi
discuţii cu cadre universitare, reprezentanţi ai mediului de afaceri, funcţionari ai
guvernului şi societatea civilă atât din Statele Unite, cât şi din Uniunea Europeană.
WP29 a realizat evaluarea având în vedere jurisprudenţa europeană privind drepturile
fundamentale care stabileşte 4 garanţii esenţiale pentru activităţile serviciilor de
informaţii:
A. Prelucrarea se bazează pe reguli clare, precise şi accesibile: acest lucru
înseamnă că orice persoană ce este informată în mod rezonabil ar trebui să
fie capabilă să anticipeze ce se poate întâmpla cu datele sale atunci când
sunt transferate;
B. Necesitatea şi proporţionalitatea cu privire la scopurile legitime urmărite
trebuie demonstrate: trebuie să existe un echilibru între scopul pentru care
datele sunt colectate şi accesate (în general securitatea naţională) şi
drepturile persoanei;
C. Trebuie să existe un mecanism independent de supraveghere care să fie
atât eficient, cât şi imparţial: acest mecanism poate fi reprezentat de un
judecător sau de un alt organism independent, atâta timp cât deţine o
abilitate suficientă în a efectua verificările necesare;

D. Individul trebuie să dispună de căi de atac eficiente: orice persoană ar
trebui să aibă dreptul de a-şi apăra drepturile înaintea oricărui organism
independent.
WP29 subliniază faptul că aceste 4 garanţii ar trebui respectate atunci când datele cu
caracter personal sunt transferate din U.E. către Statele Unite şi către alte state terţe,
precum şi de Statele Membre U.E.
Cu toate că WP29 recunoaşte cu siguranţă eforturile depuse de S.U.A. în 2014 şi 2015
pentru a îmbunătăţi protecţia datelor cu caracter personal ale persoanelor ce nu sunt din
S.U.A., încă mai are îngrijorări privind cadrul legal american actual în ceea ce priveşte
cele 4 garanţii esenţiale, în special în legătură cu domeniul de aplicare şi căile de atac.
După conferinţa de presă a Comisiei Europene „Protecţia confidenţialităţii U.E. – S.U.A”
din data de 2 februarie 2016, WP29 este pregătit să analizeze rezultatul negocierilor
ţinând cont de garanţiile esenţiale prezentate anterior. Va trebui să aibă în vedere în
special dacă îngrijorările sale privind cadrul legal din S.U.A. pot fi diminuate după
introducerea Protecţiei confidenţialităţii U.E. – S.U.A. De asemenea, WP29 va analiza în
ce măsură acest aranjament va oferi certitudinea juridică pentru celelalte instrumente de
transfer. WP29 va examina dacă dispoziţiile respectă atribuţiile autorităţilor pentru
protecţia datelor, aşa cum sunt prevăzute în art. 28 din Directiva 95/46/CE.
WP29 reaminteşte faptul că, după hotărârea Schrems, transferurile către S.U.A. nu pot
avea loc în baza decizie Safe Harbour invalidate. Aşadar, autorităţile pentru protecţia
datelor din U.E. vor analiza cazurile şi plângerile conexe de la caz la caz.
WP29 invită Comisia să comunice toate documentele referitoare la noul acord până
la sfârşitul lunii februarie. WP29 va fi în măsură să finalizeze evaluarea pentru
toate transferurile de date cu caracter personal către S.U.A. în cadrul unei reuniuni
extraordinare ce va fi organizată în săptămânile următoare. După această perioada,
WP29 va analiza dacă mecanismele de transfer, cum ar fi clauzele contractuale
standard şi regulile corporatiste obligatorii – BCRs, mai pot fi utilizate pentru
transferurile de date cu caracter personal în S.U.A. Între timp, WP29 consideră că
mecanismele de transfer existente sunt valabile.

