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Τελευταία νέα 

Με την απόφασή του της 16ης Ιουλίου 2020 στην υπόθεση C-311/18, Data Protection 
Commissioner κατά Facebook Ireland και Maximillian Schrems, (γνωστή ως «Schrems II»), το 
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) κήρυξε ανίσχυρη την απόφαση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής σχετικά με την επάρκεια της προστασίας που παρέχεται από την ασπίδα 
προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ-ΗΠΑ κατά τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
από την ΕΕ προς τις ΗΠΑ. Η ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής βασίζεται σε ένα σύστημα 
αυτοπιστοποίησης στο οποίο μπορούν να συμμετέχουν νομικές οντότητες των ΗΠΑ 
δηλώνοντας ότι συμμορφώνονται με ένα λεπτομερές σύνολο απαιτήσεων που απορρέουν από 
τις αρχές της προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Οργανισμοί της ΕΕ μπορούσαν να βασίζονται στο 
εν λόγω πλαίσιο για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις ΗΠΑ, προς 
οντότητες πιστοποιημένες στο πλαίσιο της ασπίδας προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Εάν δεν 
μπορούσαν να βασιστούν στην ασπίδα προστασίας, θα έπρεπε να βασιστούν σε άλλους, 
επαχθέστερους μηχανισμούς για τη διαβίβαση τέτοιων δεδομένων, όπως οι τυποποιημένες 
ρήτρες προστασίας δεδομένων. Η απόφαση στην υπόθεση Schrems II, με την οποία κηρύχθηκε 
ανίσχυρη η απόφαση σχετικά με την επάρκεια της προστασίας, συνεπάγεται ότι το πλαίσιο της 
ασπίδας προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ-ΗΠΑ δεν αποτελεί πλέον έγκυρο μηχανισμό για τη 
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της ΕΕ όσον αφορά την προστασία των δεδομένων κατά τη 
διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς τις ΗΠΑ.  

Στην απόφασή του, το ΔΕΕ έθεσε επίσης εν αμφιβόλω τον βαθμό στον οποίο οι τυποποιημένες 
συμβατικές ρήτρες της Επιτροπής («ΤΣΡ που ίσχυαν προ του ΓΚΠΔ») μπορούν να αποτελέσουν 
νόμιμη βάση για τέτοιες διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς τις ΗΠΑ και τον 
υπόλοιπο κόσμο. Σύμφωνα με το ΔΕΕ, οι ΤΣΡ που ίσχυαν προ του ΓΚΠΔ παραμένουν κατ’ αρχήν 
σε ισχύ ως μηχανισμός για τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων, υπό την προϋπόθεση 
ορισμένων πρόσθετων ενεργειών (π.χ. αξιολόγηση της νομοθεσίας της τρίτης χώρας 
προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει κάτι που θα μπορούσε να επηρεάσει την 
αποτελεσματικότητα των ΤΣΡ, λήψη συμπληρωματικών μέτρων, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, 
για τη διασφάλιση της προστασίας των διαβιβαζόμενων δεδομένων σύμφωνα με τα ενωσιακά 
πρότυπα). Οι ΤΣΡ αποτελούν μια μορφή «κατάλληλων εγγυήσεων» που μπορεί να 
χρησιμοποιείται ελλείψει απόφασης επάρκειας, σύμφωνα με το άρθρο 45 του ΓΚΠΔ. Η 
Επιτροπή λαμβάνει τη σχετική με τις ΤΣΡ απόφαση βάσει των οριζόμενων στο άρθρο 46 του 
ΓΚΠΔ, και οι οργανισμοί μπορούν να τις χρησιμοποιούν για τη διαβίβαση δεδομένων σε χώρες 
εκτός της ΕΕ / του ΕΟΧ που η Επιτροπή δεν έχει αναγνωρίσει ότι εγγυώνται επαρκές επίπεδο 
προστασίας.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:62018CJ0311&qid=1623915701461
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679&qid=1623916087193
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Δεδομένου ότι οι ΤΣΡ προ του ΓΚΠΔ είναι παρωχημένες και ότι, μετά τη θέση σε ισχύ του ΓΚΠΔ, 
και ιδίως μετά την έκδοση της απόφασης στην υπόθεση Schrems II, υπήρχε πραγματική και 
επείγουσα ανάγκη αναμόρφωσής τους, το τελευταίο διάστημα η Επιτροπή επεξεργαζόταν νέα 
σχέδια ΤΣΡ. Εν τέλει, στις 4 Ιουνίου 2021, δημοσίευσε νέες τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες, 
οι οποίες είναι διαθέσιμες εδώ, για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς 
τρίτες χώρες σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ. Οι νέες ΤΣΡ θα τεθούν σε ισχύ στις 27 Ιουνίου 2021, αλλά 
οι οργανισμοί μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τις ήδη εφαρμοζόμενες ΤΣΡ που 
ίσχυαν προ του ΓΚΠΔ έως τις 27 Δεκεμβρίου 2022. Ενδεχομένως, ωστόσο, να απαιτηθεί η 
λήψη πρόσθετων μέτρων, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με την απόφαση 
Schrems II. Οι προ του ΓΚΠΔ τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες θα καταργηθούν και θα 
παύσουν να ισχύουν στις 27 Σεπτεμβρίου 2021.  

Στις 4 Ιουνίου 2021 η Επιτροπή ενέκρινε επίσης ΤΣΡ (διαθέσιμες εδώ) που μπορούν να 
χρησιμοποιούνται από υπεύθυνους επεξεργασίας και εκτελούντες την επεξεργασία στο 
πλαίσιο της συμμόρφωσης με το άρθρο 28 του ΓΚΠΔ και το άρθρο 29 του EUDPR 
(κανονισμός (EE) 2018/1725, ο οποίος καθορίζει τις υποχρεώσεις των θεσμικών και λοιπών 
οργάνων και οργανισμών της ΕΕ όσον αφορά την προστασία των δεδομένων κατά την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα).  

Το δελτίο Τύπου της Επιτροπής σχετικά με τις δύο δέσμες ΤΣΡ είναι διαθέσιμο εδώ.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32021D0914#ntr9-L_2021199EN.01003701-E0009
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32021D0915
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1725
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_2847

