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AVIZ CĂTRE PĂRȚILE INTERESATE
RETRAGEREA REGATULUI UNIT DIN UNIUNE ȘI NORMELE UE ÎN DOMENIUL
PROTECȚIEI DATELOR

La 29 martie 2017, Regatul Unit a notificat intenția sa de a se retrage din Uniune în
temeiul articolului 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Prin urmare, cu excepția
cazului în care se stabilește o altă dată printr-un acord de retragere ratificat1, întreaga
legislație primară și secundară a Uniunii va înceta să se aplice Regatului Unit începând
cu data de 30 martie 2019, ora 00:00 (CET) (denumită în continuare „data retragerii”)2.
Regatul Unit va deveni în acel moment o „țară terță”3.
Având în vedere gradul considerabil de incertitudine, în special în ceea ce privește
conținutul unui eventual acord de retragere, tuturor părților interesate care prelucrează
date cu caracter personal li se amintesc consecințele juridice care vor trebui luate în
considerare la momentul în care Regatul Unit va deveni o țară terță4.
Sub rezerva unor dispoziții tranzitorii care ar putea fi prevăzute într-un eventual acord de
retragere, de la data retragerii se aplică normele UE privind transferul datelor cu caracter
personal către țări terțe. Pe lângă „decizia privind caracterul adecvat al nivelului de
protecție”, care permite fluxul liber de date cu caracter personal dinspre UE fără ca
exportatorul de date din UE să fie nevoit să pună în aplicare garanții suplimentare sau să
îndeplinească alte condiții, normele UE privind protecția datelor (atât în temeiul
Directivei 95/46/EC, cât și în temeiul noului Regulament general 2016/679 privind
protecția datelor, „RGPD” - care se aplică începând din 25 mai 2018) permit transferul
datelor dacă operatorul sau persoana împuternicită de către operator a oferit „garanții
adecvate”. Aceste garanții pot fi oferite prin:
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Sunt în curs de desfășurare negocieri cu Regatul Unit în vederea ajungerii la un acord de retragere.
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În plus, în conformitate cu articolul 50 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană, Consiliul
European, de comun acord cu Regatul Unit, poate decide în unanimitate că tratatele încetează să se
aplice de la o dată ulterioară.
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O țară terță este o țară care nu este membră a UE.
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Pentru aplicarea în continuare a garanțiilor UE în cazul datelor cu caracter personal prelucrate în
perioada în care Regatul Unit a fost stat membru, Comisia a publicat un document privind principiile
esențiale, disponibil la adresa: https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-use-dataand-protection-information-obtained-or-processed-withdrawal-date_en.






clauze standard de protecție a datelor: Comisia a adoptat trei seturi de modele
de clauze care sunt disponibile pe site-ul web al Comisiei5;
reguli corporatiste obligatorii: reguli privind protecția datelor, obligatorii din
punct de vedere juridic și aprobate de autoritatea competentă în materie de
protecție a datelor, care se aplică în cadrul unui grup de întreprinderi;
coduri de conduită aprobate, precum și angajamente cu caracter obligatoriu și
executoriu asumate de operator sau de persoana împuternicită de către operator în
țara terță;
mecanisme de certificare aprobate, precum și angajamente cu caracter
obligatoriu și executoriu asumate de operator sau de persoana împuternicită de
către operator în țara terță.

În lipsa unei „decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protecție” sau a unor
„garanții adecvate”, un transfer sau o serie de transferuri se poate efectua în baza
așa-numitelor „derogări”: acestea permit efectuarea transferurilor în anumite cazuri
specifice, cum ar fi pe baza consimțământului, pentru executarea unui contract, pentru
exercitarea unei acțiuni în justiție sau din motive importante de interes public.
Actorii economici din statele membre cunosc bine aceste instrumente, dat fiind că le
folosesc în prezent pentru transferurile de date cu caracter personal către țări din afara
UE.
RGPD a simplificat utilizarea acestor instrumente, reducând birocrația comparativ cu
actuala Directivă 95/46. Transferurile realizate în baza clauzelor standard de protecție a
datelor aprobate sau a regulilor corporatiste obligatorii nu vor face obiectul unei
autorizații specifice suplimentare din partea unei autorități de supraveghere. De
asemenea, RGPD a introdus, în anumite condiții, codurile de conduită și mecanismele de
certificare ca noi instrumente pentru transferul datelor cu caracter personal.
Pregătirea pentru retragere este o chestiune care prezintă interes nu doar pentru UE și
pentru autoritățile naționale, ci și pentru entitățile din sectorul privat. În ceea ce privește
punerea în aplicare a RGPD și, în special, noile instrumente pentru transferurile către țări
terțe (de exemplu, codurile de conduită aprobate și mecanismele de certificare aprobate
care implică asumarea de angajamente obligatorii de către operatorii și persoanele
împuternicite de către operatori care primesc date într-o țară terță), Comisia (DG JUST)
colaborează cu părțile interesate și cu autoritățile pentru protecția datelor pentru a asigura
o utilizare optimă a acestor noi instrumente. De asemenea, Comisia a instituit un grup al
părților interesate alcătuit din reprezentanți ai sectorului de profil, ai societății civile și ai
mediului academic, în cadrul căruia se va discuta acest subiect.
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https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contractstransfer-personal-data-third-countries_en
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