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Щитът за личните данни вече не е годен инструмент за 

трансфер на данни към трети страни  

На 16 юли 2020 г. Съдът на Европейския съюз обяви решението, признаващо осигуряването на адекватно 

ниво на защита на личните данни от Щита за личните данни (privacy shield) в отношенията между ЕС и 

САЩ, за невалидно. Щитът започна да действа през 2016 г., като целта му беше да осигури адекватно 

ниво на защита на основните права на всяко лице в ЕС, чиито лични данни се обменят между Съюза и 

сертифицирани дружества в САЩ с търговска цел. По силата на решението на Съда компаниите, които 

прехвърлят данни от ЕС към САЩ, вече не могат да аргументират законността на прехвърлянето чрез Щита 

и ще трябва да преминат към други процедури за гарантиране на защита на данните. 
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Какви бяха основните мотиви на Съда? 

Едно от основните съображения на Съда се отнася до неоправданата намеса в основните права на 

субектите на данни от страна на американските публични органи. Макар че признатите в чл. 7 и 8 от 

Хартата на основните права на ЕС (защита на личния и семейния живот и защита на личните данни) 

права не са абсолютни, налагането на ограничения върху тях е възможно само, ако е необходимо и е в 

съответствие с принципа на пропорционалност. 

В конкретния случай Съдът счита, че правната уредба на САЩ, която регулира режима на програмите за 

наблюдения за целите на външното разузнаване (като например PRISM и UPSTREAM), не съдържа в себе 

си достатъчно ограничения за тяхното прилагане и не предоставя гаранции за лицата, които не са 

американски граждани, а са обхванати от тези програми. Поради тази причина Съдът определя, че 

програмите за наблюдения не съответстват на минималните изисквания, свързани с принципа на 

пропорционалност, и приложението им не е ограничено до строго необходимото. 

Съдът обосновава решението си и с липсата на ефективни правни средства за защита и на справедлив 

съдебен процес, които трябва да бъдат осигурени на европейските граждани пред американските 

съдилища. За обстоятелството, че европейските граждани не разполагат с ефективен способ за съдебна 

защита във връзка с намесата от програмите за разузнаване, беше намерено решение в Щита чрез 

създаването на механизма на омбудсмана към Щита за личните данни. Съдът обаче намира, че институтът 

на омбудсмана не поправя установените ограничения в правото на съдебна защита, тъй като прякото 

подчинение на омбудсмана на държавния секретар на САЩ и фактът, че назначаването и 

освобождаването му от длъжност не са обвързани с конкретни гаранции, представлява пречка пред 

неговата независимост от изпълнителната власт. Освен това, омбудсманът не е оправомощен да взима 

обвързващи решения спрямо американските разузнавателни структури, поради което той не отговаря на 

изискванията от чл. 47 от Хартата на основните права н ЕС за „независим и безпристрастен съд“. 

Какво е бъдещето на предаването на данни от ЕС към САЩ? 

Решението на Съда разгледа и друг важен механизъм за предаване на данните към трети за Съюза 

държави – стандартните клаузи за защита на данните. Съдът постанови, че Решението на Комисията 

относно стандартните договорни клаузи при предаването към обработващи в трети страни остава 

валидно. Той внася допълнителна яснота към организациите и органите, които разчитат на този 

механизъм, че следва да имат в предвид допълнителни гаранции при предаване на данни в трети страни. 

Поради договорния си характер стандартните договорни клаузи не могат да обвържат публичните органи 

на трети държави, „може да се окаже необходимо да се допълнят гаранциите, съдържащи се в тези 

стандартни клаузи за защита на данните“, като администраторът или обработващият в третата държава 

има възможност да предприеме допълнителни мерки, осигуряващи спазването на необходимото ниво на 

защита. Ако такива мерки не могат да бъдат въведени, администраторът или компетентният надзорен 

орган трябва да прекратят предаването на лични данни към тази трета държава. Европейският борд по 

защита на данните в „често задавани въпроси “ от 23 юли 20201 дава указание, че в случай че 

предаването на данни няма да бъде прекратено, въпреки че нивото на защита не може да бъде спазено, 

компетентният надзорен орган следва да бъде уведомен.   

Тъй като стандартните договорни клаузи са потвърдени като ефективен механизъм за защита, те остават 

на разположение за компаниите, които допреди са били сертифицирани чрез Щита за личните данни. Към 

тях, обаче, вероятно трябва да се прибавят допълнителни гаранции, чието съдържание зависи от 

контекста на всеки отделен случай. Необходимо е компаниите да извършват внимателен анализ на 

правната уредба на третата държава и съответствието й с гарантираната от Съюза защита на данните, 

като този анализ трябва да е не само първоначален, но и консистентно продължаващ през времето. Също 

така, основни ще бъдат отново ролята и подходът на съответните надзорни органи, някои от които са се 

произнесли доста рестриктивно към трансфера на данни към САЩ (като например надзорните органи на 

Германия – Берлин и Хамбург), а други „валидират“ предаването на данни посредством стандартните 

                                                
1 https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/20200724_edpb_faqoncjeuc31118.pdf 
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договорни клаузи, като например надзорните органи на Франция и Великобритания, надзорният орган на 

Румъния и Полша. 

Относно останалите механизми за трансфер на данни към САЩ и други трети страни: те остават валидни 

и в сила. При използване на Задължителните фирмени правила като механизъм, подобно на договорните 

клаузи, следва да се направи подобен анализ на прехвърлянето на данни и допълнително предприетите 

мерки от участниците в процеса. Съдът подчертава отговорността и водещата роля на администратора и 

обработващия да направят преценка относно нивото на защита, което се изисква от законодателството на 

ЕС и това, което се постига с определения механизъм за трансфер в дадена трета страна. При липса на 

адекватно ниво, страните следва да прибавят допълнителни гаранции за защита, чието съдържание 

следва да се преценява във всеки конкретен случай – дали с допълнителните мерки може да се постигне 

адекватно ниво на защита и дали законодателството на съответната трета страна няма да осуети 

ефективното прилагане на тези мерки.  

Решението на Съда няма негативен отзвук върху дерогациите в особени случаи по чл. 49 ОРЗД, които 

остават валидни. Все пак следва да се отбележи, че дерогациите имат доста лимитирано приложение и са 

по-скоро изключение от изискванията при трансгранично предаване на данни към трети страни.   

Междувременно европейският комисар по правосъдието заяви, че Комисията ще работи с американските 

власти за разработването на по-добър и траен механизъм за предаване на данни. 

Автори: адв. Ралица Янчовичина и Йоана Вълова 
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