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Δήλωση σχετικά με την αποχώρηση του Ηνωμένου
Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Εκδόθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020
Επικαιροποιήθηκε στις 13 Ιανουαρίου 2021

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων εξέδωσε την ακόλουθη δήλωση:

- Το ΕΣΠΔ επιθυμεί να υπενθυμίσει σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη ότι η αποχώρηση του
Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2021,
όταν το Ηνωμένο Βασίλειο έπαυσε κατ’ ουσία να είναι κράτος μέλος της ΕΕ.

- Ωστόσο, η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο κατέληξαν σε συμφωνία («συμφωνία εμπορίου και
συνεργασίας ΕΕ-ΗΒ» ή «συμφωνία») στις 24 Δεκεμβρίου 20201, η οποία έχει τεθεί
προσωρινά σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2021 και εκκρεμεί
η κύρωσή της από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ. Η συμφωνία
προβλέπει ότι, για μέγιστη περίοδο έξι μηνών από την έναρξη ισχύος της — δηλαδή έως τις
30 Ιουνίου 2021 το αργότερο — και υπό την προϋπόθεση ότι το ισχύον καθεστώς προστασίας
δεδομένων του Ηνωμένου Βασιλείου παραμένει σε ισχύ, όλες οι ροές δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ των ενδιαφερομένων που υπόκεινται στον ΓΚΠΔ και των
οργανισμών του Ηνωμένου Βασιλείου δεν θα θεωρούνται διαβιβάσεις σε τρίτη χώρα.

- Αυτό σημαίνει ότι οι οργανισμοί που υπόκεινται στον ΓΚΠΔ θα μπορούν να συνεχίσουν να
διαβιβάζουν δεδομένα σε οργανισμούς του Ηνωμένου Βασιλείου χωρίς να χρειάζεται είτε να
θέσουν σε εφαρμογή εργαλείο διαβίβασης δυνάμει του άρθρου 46 του ΓΚΠΔ είτε να κάνουν
χρήση παρέκκλισης βάσει του άρθρου 49 του ΓΚΠΔ. Ειδικές οδηγίες διατίθενται στον
ιστότοπο του ΕΣΠΔ
(https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_informationnote_20201215_trans
ferstoukaftertransitionperiod_updated20210113_en.pdf).

- Το ΕΣΠΔ επιθυμεί επίσης να υπενθυμίσει τις συνέπειες ως προς την κανονιστική εποπτεία
των εν εξελίξει διασυνοριακών πράξεων επεξεργασίας και των συναφών καταγγελιών, για τις
οποίες ο ΓΚΠΔ προβλέπει τον μηχανισμό μίας στάσης (OSS). Σύμφωνα με τον μηχανισμό μίας
στάσης, μία μόνο εποπτική αρχή (ΕΑ) είναι αρμόδια για τις υποθέσεις διασυνοριακής

1 Η συμφωνία υπεγράφη στις 30 Δεκεμβρίου 2020.



2
εκδόθηκε

επεξεργασίας, η οποία, σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, είναι η εποπτική αρχή της κύριας ή της μόνης
εγκατάστασης του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία στον ΕΟΧ
(επικεφαλής εποπτική αρχή).

- Από την 1η Ιανουαρίου 2021, ο μηχανισμός μίας στάσης δεν εφαρμόζεται πλέον στο
Ηνωμένο Βασίλειο, με αποτέλεσμα το Γραφείο Επιτρόπου Πληροφοριών του Ηνωμένου
Βασιλείου (ICO) να μην εντάσσεται πλέον σε αυτόν. Το ΕΣΠΔ βρίσκεται σε επαφή με το ICO
τους τελευταίους μήνες, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ομαλή μετάβαση σε αυτή τη νέα
κατάσταση, διασφαλίζοντας ότι οι αρμόδιες αρχές του ΕΟΧ ακολουθούν κοινή και
αποτελεσματική προσέγγιση στην εξέταση των υφιστάμενων καταγγελιών και των
διασυνοριακών υποθέσεων στις οποίες εμπλέκεται το ICO και ελαχιστοποιώντας παράλληλα
τις καθυστερήσεις και τις πιθανές δυσκολίες για τους θιγόμενους καταγγέλλοντες.

- Το ΕΣΠΔ επιθυμεί να τονίσει ότι εναπόκειται στους μεμονωμένους υπευθύνους
επεξεργασίας και εκτελούντες την επεξεργασία να λάβουν την απόφαση να επωφεληθούν
από τον ενιαίο δίαυλο επικοινωνίας (επικεφαλής εποπτική αρχή) σε υποθέσεις
διασυνοριακής επεξεργασίας, σύμφωνα με τον μηχανισμό μίας στάσης. Για τον σκοπό αυτό
μπορούν να αποφασίσουν εάν θα δημιουργήσουν νέα κύρια εγκατάσταση στον ΕΟΧ
σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 4 παράγραφος 16 του ΓΚΠΔ.

- Το ΕΣΠΔ υπενθυμίζει εν προκειμένω ότι οι υπεύθυνοι επεξεργασίας και οι εκτελούντες την
επεξεργασία που δεν είναι εγκατεστημένοι στον ΕΟΧ, αλλά των οποίων οι δραστηριότητες
επεξεργασίας υπόκεινται στην εφαρμογή του ΓΚΠΔ βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 2 του
ΓΚΠΔ, υποχρεούνται να ορίσουν εκπρόσωπο στην Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 27 του ΓΚΠΔ.
Οι εποπτικές αρχές και τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να απευθύνονται στον
εκπρόσωπο για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες επεξεργασίας,
προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ.

Για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων

Η Πρόεδρος

(Andrea Jelinek)


