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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΈΝΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΕ
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Στις 29 Μαρτίου 2017, το Ηνωμένο Βασίλειο γνωστοποίησε την πρόθεσή του να
αποχωρήσει από την Ένωση, βάσει του άρθρου 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι, αν δεν καθοριστεί συναφώς άλλη ημερομηνία με
κυρωμένη συμφωνία αποχώρησης1, το σύνολο του πρωτογενούς και του παράγωγου
δικαίου της Ένωσης θα παύσει να ισχύει ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο από την 30ή
Μαρτίου 2019, ώρα 00:00 Κεντρικής Ευρώπης («ημερομηνία αποχώρησης»)2. Εκείνη τη
χρονική στιγμή το Ηνωμένο Βασίλειο θα καταστεί «τρίτη χώρα»3.
Δεδομένης της σημαντικής αβεβαιότητας, ιδίως όσον αφορά το περιεχόμενο μιας
ενδεχόμενης συμφωνίας αποχώρησης, υπενθυμίζονται σε όλους τους ενδιαφερομένους
που επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ορισμένες έννομες συνέπειες τις
οποίες θα πρέπει να λάβουν υπόψη όταν το Ηνωμένο Βασίλειο καταστεί τρίτη χώρα4.
Υπό την επιφύλαξη τυχόν μεταβατικών ρυθμίσεων που ενδεχομένως θα συμπεριληφθούν
σε μια πιθανή συμφωνία αποχώρησης, από την ημερομηνία αποχώρησης και εφεξής,
εφαρμοστέοι θα είναι οι ενωσιακοί κανόνες για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα σε τρίτες χώρες. Πέραν της περίπτωσης έκδοσης «απόφασης επάρκειας», η
οποία επιτρέπει την ελεύθερη ροή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την ΕΕ χωρίς
ο ενωσιακός εξαγωγέας δεδομένων να υποχρεούται να εφαρμόσει πρόσθετες εγγυήσεις ή
να υπόκειται σε περαιτέρω όρους, οι ενωσιακοί κανόνες για την προστασία των
δεδομένων (τόσο αυτοί της οδηγίας 95/46 όσο και αυτοί του νέου γενικού κανονισμού
για την προστασία δεδομένων 2016/679 — ΓΚΠΔ, ο οποίος εφαρμόζεται από τις 25
Μαΐου 2018) επιτρέπουν τις διαβιβάσεις δεδομένων αν ο υπεύθυνος της επεξεργασίας ή
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Επί του παρόντος, βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο με σκοπό να
επιτευχθεί συμφωνία αποχώρησης.
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Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σε συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο, δύναται να αποφασίσει ομόφωνα ότι
οι Συνθήκες θα παύσουν να ισχύουν σε μεταγενέστερη ημερομηνία.
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Ως τρίτη χώρα νοείται χώρα που δεν είναι μέλος της ΕΕ.

4

Η Επιτροπή, με σκοπό να συνεχιστεί η εφαρμογή των ενωσιακών εγγυήσεων επί των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα που θα έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία ενόσω το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν
κράτος μέλος, έχει δημοσιεύσει ένα έγγραφο με βασικές αρχές στην ακόλουθη διεύθυνση:
https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-use-data-and-protection-informationobtained-or-processed-withdrawal-date_el.

ο εκτελών την επεξεργασία έχει παράσχει «κατάλληλες εγγυήσεις». Οι εγγυήσεις αυτές
μπορούν να παρέχονται μέσω:





Τυποποιημένων ρητρών προστασίας δεδομένων: η Επιτροπή έχει εκδώσει
τρεις δέσμες πρότυπων ρητρών, οι οποίες είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο
της Επιτροπής5.
Δεσμευτικών εταιρικών κανόνων: νομικά δεσμευτικών κανόνων προστασίας
των δεδομένων, εγκεκριμένων από την αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων, οι
οποίοι εφαρμόζονται εντός επιχειρηματικού ομίλου.
Εγκεκριμένων κωδίκων δεοντολογίας, από κοινού με δεσμευτικές και
εκτελεστές υποχρεώσεις του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την
επεξεργασία στην τρίτη χώρα.
Εγκεκριμένων μηχανισμών πιστοποίησης, από κοινού με δεσμευτικές και
εκτελεστές υποχρεώσεις του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την
επεξεργασία στην τρίτη χώρα.

Ελλείψει «απόφασης επάρκειας» ή «κατάλληλων εγγυήσεων», διαβίβαση ή σύνολο
διαβιβάσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί στη βάση «παρέκκλισης»: οι προβλεπόμενες
«παρεκκλίσεις» επιτρέπουν τις διαβιβάσεις δεδομένων σε ειδικές περιπτώσεις, για
παράδειγμα, βάσει συγκατάθεσης, για την εκτέλεση σύμβασης, για την άσκηση νομικών
αξιώσεων ή για σημαντικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος.
Τα μέσα αυτά είναι γνωστά στους επιχειρηματικούς φορείς στα κράτη μέλη, δεδομένου
ότι χρησιμοποιούνται ήδη για τις διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε
τρίτες χώρες.
Ο ΓΚΠΔ απλούστευσε τη χρήση των εν λόγω μέσων, μειώνοντας τις γραφειοκρατικές
διατυπώσεις σε σύγκριση με την οδηγία 95/46. Οι διαβιβάσεις που έχουν ως βάση
εγκεκριμένες τυποποιημένες ρήτρες προστασίας των δεδομένων ή δεσμευτικών
εταιρικών κανόνων δεν θα υπόκεινται πλέον σε περαιτέρω, ειδική άδεια εποπτικής
αρχής. Επιπλέον, ο ΓΚΠΔ εισήγαγε, υπό ορισμένους περαιτέρω όρους, τους κώδικες
δεοντολογίας και τους μηχανισμούς πιστοποίησης ως νέα μέσα για τη διαβίβαση
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Η προετοιμασία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου δεν αποτελεί ζήτημα μόνο
των αρχών της ΕΕ και των εθνικών αρχών, αλλά και των ιδιωτών. Όσον αφορά την
εφαρμογή του ΓΚΠΔ, και ιδίως των νέων μέσων για τις διαβιβάσεις δεδομένων προς
τρίτες χώρες (π.χ. των εγκεκριμένων κωδίκων δεοντολογίας και των εγκεκριμένων
μηχανισμών πιστοποίησης που περιλαμβάνουν δεσμευτικές υποχρεώσεις των υπευθύνων
επεξεργασίας και των εκτελούντων την επεξεργασία οι οποίοι λαμβάνουν τα δεδομένα
στην τρίτη χώρα), η Επιτροπή (ΓΔ Δικαιοσύνης) εργάζεται από κοινού με τα
ενδιαφερόμενα μέρη και τις αρχές προστασίας δεδομένων με σκοπό να διασφαλιστεί η
βέλτιστη δυνατή χρήση των εν λόγω νέων μέσων. Επιπλέον, η Επιτροπή έχει
συγκροτήσει ομάδα ενδιαφερομένων αποτελούμενη από εκπροσώπους της
επιχειρηματικής κοινότητας, της κοινωνίας των πολιτών και της πανεπιστημιακής
κοινότητας, στο πλαίσιο της οποίας θα συζητηθεί περαιτέρω το ζήτημα.
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https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contractstransfer-personal-data-third-countries_el
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