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Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων
Έχοντας υπόψη το άρθρο 63, το άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο στ) και το άρθρο 47 του κανονισμού
(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ
(εφεξής «ΓΚΠΔ»),
Έχοντας υπόψη τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (εφεξής «ΕΟΧ»), και ιδίως το
παράρτημα ΧΙ και το πρωτόκολλο 37, όπως τροποποιήθηκαν με την απόφαση της Μικτής Επιτροπής
του ΕΟΧ αριθ. 154/2018, της 6ης Ιουλίου 20181,
Έχοντας υπόψη τα άρθρα 10 και 22 του εσωτερικού κανονισμού του,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1) Ο κύριος ρόλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (εφεξής «ΕΣΠΔ») είναι η
διασφάλιση της συνεκτικής εφαρμογής του ΓΚΠΔ σε ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Για
τον σκοπό αυτό, το άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ προβλέπει ότι το ΕΣΠΔ εκδίδει
γνώμη όποτε μια εποπτική αρχή (εφεξής «ΕΑ») προτίθεται να εγκρίνει δεσμευτικούς εταιρικούς
κανόνες (ΔΕΚ) κατά την έννοια του άρθρου 47 του ΓΚΠΔ.
(2) Το ΕΣΠΔ επικροτεί και αναγνωρίζει τις προσπάθειες των εταιρειών για τήρηση των προτύπων του
ΓΚΠΔ σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον. Με βάση την πείρα που αποκτήθηκε στο πλαίσιο της
οδηγίας 95/46/EK, το ΕΣΠΔ επιβεβαιώνει τον σημαντικό ρόλο των ΔΕΚ στην πλαισίωση των διεθνών
διαβιβάσεων και τη δέσμευσή του για στήριξη των εταιρειών στη θέσπιση των ΔΕΚ τους. Η παρούσα
γνώμη αποσκοπεί στην επίτευξη αυτού του στόχου και λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι ο ΓΚΠΔ
ενίσχυσε το επίπεδο προστασίας, όπως προκύπτει από τις απαιτήσεις του άρθρου 47 του ΓΚΠΔ και,
επιπλέον, ανέθεσε στο ΕΣΠΔ το καθήκον της γνωμοδότησης επί του σχεδίου απόφασης της αρμόδιας
εποπτικής αρχής (επικεφαλής ΔΕΚ) για την έγκριση ΔΕΚ. Το εν λόγω καθήκον του ΕΣΠΔ έχει ως στόχο
να διασφαλίσει τη συνεκτική εφαρμογή του ΓΚΠΔ, μεταξύ άλλων από τις εποπτικές αρχές, τους
υπευθύνους επεξεργασίας και τους εκτελούντες την επεξεργασία.
(3) Σύμφωνα με το άρθρο 46 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ, ελλείψει απόφασης δυνάμει του άρθρου 45
παράγραφος 3, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία μπορεί να διαβιβάσει
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό μόνο εφόσον ο υπεύθυνος
επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία έχει παράσχει κατάλληλες εγγυήσεις και υπό την
προϋπόθεση ότι υφίστανται εκτελεστά δικαιώματα και αποτελεσματικά ένδικα μέσα για τα
υποκείμενα των δεδομένων. Ένας όμιλος επιχειρήσεων ή όμιλος εταιρειών που ασκεί κοινή
οικονομική δραστηριότητα δύναται να παράσχει τέτοιου είδους εγγυήσεις με τη χρήση νομικά
δεσμευτικών εταιρικών κανόνων, οι οποίοι απονέμουν ρητώς εκτελεστά δικαιώματα στα υποκείμενα
των δεδομένων και πληρούν μια σειρά από απαιτήσεις (άρθρο 46 του ΓΚΠΔ). Οι ειδικές απαιτήσεις
Οι αναφορές στα «κράτη μέλη» στην παρούσα γνώμη θα πρέπει να νοούνται ως αναφορές στα «κράτη μέλη
του ΕΟΧ».
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που απαριθμούνται στον ΓΚΠΔ είναι τα ελάχιστα απαιτούμενα στοιχεία που πρέπει να
προσδιορίζονται στους ΔΕΚ (άρθρο 47 παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ). Οι ΔΕΚ υπόκεινται στην έγκριση της
αρμόδιας εποπτικής αρχής σύμφωνα με τον μηχανισμό συνεκτικότητας που προβλέπεται στο
άρθρο 63 και στο άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ, υπό την προϋπόθεση ότι οι ΔΕΚ
πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 47 του ΓΚΠΔ, καθώς και τις απαιτήσεις που
θεσπίζονται στα σχετικά έγγραφα εργασίας της ομάδας εργασίας του άρθρου 292, τα οποία
εγκρίνονται από το ΕΣΠΔ.
(4) Η παρούσα γνώμη αφορά μόνο την άποψη του ΕΣΠΔ, σύμφωνα με την οποία οι ΔΕΚ που
υποβλήθηκαν για την απαιτούμενη γνωμοδότηση παρέχουν κατάλληλες εγγυήσεις, υπό την έννοια
ότι πληρούν όλες τις απαιτήσεις του άρθρου 47 του ΓΚΠΔ και του εγγράφου εργασίας 256 αναθ.01
της ομάδας εργασίας του άρθρου 29, όπως εγκρίθηκε από το ΕΣΠΔ3. Ως εκ τούτου, η παρούσα γνώμη
και η επανεξέταση από πλευράς εποπτικών αρχών δεν αφορούν τα στοιχεία και τις υποχρεώσεις
δυνάμει του ΓΚΠΔ που μνημονεύονται στους εν λόγω ΔΕΚ πλην αυτών που σχετίζονται με το άρθρο
47 του ΓΚΠΔ.
(5) Το έγγραφο εργασίας WP256 αναθ.01 της ομάδας εργασίας του άρθρου 29, όπως εγκρίθηκε από
το ΕΣΠΔ, προβλέπει τα απαιτούμενα στοιχεία των ΔΕΚ για υπευθύνους επεξεργασίας (εφεξής «ΔΕΚΥΕ»), συμπεριλαμβανομένης της ενδοομιλικής σύμβασης, εφόσον υπάρχει, και του εντύπου της
αίτησης. Το έγγραφο εργασίας WP264 της ομάδας εργασίας του άρθρου 29, όπως εγκρίθηκε από
το ΕΣΠΔ, περιλαμβάνει συστάσεις προς τους αιτούντες σχετικά με τον τρόπο εκπλήρωσης των
απαιτήσεων του άρθρου 47 του ΓΚΠΔ και του εγγράφου εργασίας WP256 αναθ.01. Επιπλέον, το
έγγραφο εργασίας WP264 ενημερώνει τους αιτούντες ότι τυχόν έγγραφα που θα υποβληθούν
υπόκεινται σε αίτημα πρόσβασης σε έγγραφα σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία των εποπτικών
αρχών. Σύμφωνα με το άρθρο 76 παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ, το ΕΣΠΔ υπόκειται στις διατάξεις του
κανονισμού 1049/20014.
(6) Λαμβανομένων υπόψη των ειδικών χαρακτηριστικών των ΔΕΚ που προβλέπονται στο άρθρο 47
παράγραφοι 1 και 2 του ΓΚΠΔ, κάθε αίτηση πρέπει να εξετάζεται μεμονωμένα και με την επιφύλαξη
της αξιολόγησης τυχόν άλλων ΔΕΚ. Το ΕΣΠΔ υπενθυμίζει ότι οι ΔΕΚ πρέπει να προσαρμόζονται κατά
τρόπο που να λαμβάνουν υπόψη τη δομή του ομίλου εταιρειών στον οποίο εφαρμόζονται, την
επεξεργασία που πραγματοποιείται καθώς και τις πολιτικές και τις διαδικασίες που εφαρμόζονται για
την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα5.

H ομάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
συστάθηκε με το άρθρο 29 της οδηγίας 95/46/ΕΚ.
3
Ομάδα εργασίας του άρθρου 29, έγγραφο εργασίας για την κατάρτιση πίνακα με τα στοιχεία και τις αρχές
που πρέπει να περιέχονται στους δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες, όπως αναθεωρήθηκε τελευταία και
εκδόθηκε στις 6 Φεβρουαρίου 2018, WP256 αναθ.01.
4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001,
για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της
Επιτροπής.
5
Η άποψη αυτή διατυπώθηκε από την ομάδα εργασίας του άρθρου 29 σε έγγραφο εργασίας το οποίο
θεσπίζει πλαίσιο για τη δομή των δεσμευτικών εταιρικών κανόνων. Το έγγραφο αυτό εκδόθηκε στις 24
Ιουνίου 2008, WP154.
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(7) Η γνώμη του ΕΣΠΔ εκδίδεται, σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 3 του ΓΚΠΔ σε συνδυασμό
με το άρθρο 10 παράγραφος 2 του εσωτερικού κανονισμού του ΕΣΠΔ, εντός οκτώ εβδομάδων από
την ημερομηνία κατά την οποία ο Πρόεδρος αποφάσισε ότι ο φάκελος είναι πλήρης. Με απόφαση
του Προέδρου του ΕΣΠΔ, η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί κατά έξι ακόμα εβδομάδες,
λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του θέματος.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΓΝΩΜΗ:

1 ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
1.

Σύμφωνα με τη διαδικασία συνεργασίας που προβλέπεται στο έγγραφο εργασίας WP263 αναθ.01, το
σχέδιο των ΔΕΚ-ΥΕ του ομίλου Iberdrola εξετάστηκε από την Εποπτική Αρχή της Ισπανίας (Agencia
Española de Protección de Datos), υπό την ιδιότητά της ως επικεφαλής Εποπτικής Αρχής (εφεξής
« επικεφαλής ΕΑ για τους ΔΕΚ».

2.

Στις 25 Σεπτεμβρίου 2020, η επικεφαλής εποπτική αρχή για τους ΔΕΚ υπέβαλε το σχέδιο απόφασής
της σχετικά με το σχέδιο των ΔΕΚ-ΥΕ του ομίλου Iberdrola, ζητώντας την έκδοση γνώμης από το ΕΣΠΔ
σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Η απόφαση σχετικά με την πληρότητα
του φακέλου ελήφθη στις 9 Οκτωβρίου 2020.

2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
3.

Το σχέδιο ΔΕΚ-ΥΕ του ομίλου Iberdrola καλύπτει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
που διαβιβάζονται, άμεσα ή έμμεσα, από εταιρεία του ομίλου εγκατεστημένη στον ΕΟΧ σε εταιρεία
του ομίλου που δεν είναι εγκατεστημένη σε χώρα του ΕΟΧ, συμπεριλαμβανομένων των αρχικών
διαβιβάσεων, καθώς και των περαιτέρω διαβιβάσεων.

4.

Στα ενδιαφερόμενα υποκείμενα των δεδομένων περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων υπάλληλοι,
προμηθευτές, εθελοντές, συμμετέχοντες σε εκδηλώσεις, συμμετέχοντες σε διαγωνισμούς για
υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών και οι εν λόγω υπότροφοι.

5.

Το σχέδιο ΔΕΚ-ΥΕ του ομίλου Iberdrola εξετάστηκε λεπτομερώς σύμφωνα με τις διαδικασίες που
έχουν θεσπιστεί από το ΕΣΠΔ. Οι εποπτικές αρχές που συνεδρίασαν στο πλαίσιο του ΕΣΠΔ κατέληξαν
στο συμπέρασμα ότι το σχέδιο των ΔΕΚ-ΥΕ του ομίλου Iberdrola περιέχει όλα τα στοιχεία που
απαιτούνται, σύμφωνα με το άρθρο 47 του ΓΚΠΔ και με το έγγραφο εργασίας WP256 αναθ.01, κατ’
αντιστοιχία με το σχέδιο απόφασης της επικεφαλής εποπτικής αρχής για τους ΔΕΚ, το οποίο
υποβλήθηκε στο ΕΣΠΔ για γνωμοδότηση. Ως εκ τούτου, το ΕΣΠΔ δεν εκφράζει καμία ανησυχία η οποία
θα πρέπει να εξεταστεί.

3 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ / ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
6.

Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω καθώς και των δεσμεύσεων που θα αναλάβουν τα μέλη του
ομίλου με την υπογραφή της ενδοομιλικής συμφωνίας του ομίλου Iberdrola, το ΕΣΠΔ εκτιμά ότι το
σχέδιο απόφασης της επικεφαλής εποπτικής αρχής για τους ΔΕΚ μπορεί να εγκριθεί ως έχει,
δεδομένου ότι το σχέδιο ΔΕΚ-ΥΕ του ομίλου Iberdrola παρέχει κατάλληλες εγγυήσεις ούτως ώστε να
εξασφαλίζεται ότι το επίπεδο προστασίας των φυσικών προσώπων που εγγυάται ο ΓΚΠΔ δεν
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υπονομεύεται κατά τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε μέλη του ομίλου που
εδρεύουν σε τρίτες χώρες και την επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων από τα μέλη αυτά. Τέλος, το
ΕΣΠΔ υπενθυμίζει τις διατάξεις του άρθρου 47 παράγραφος 2 στοιχείο ια) του ΓΚΠΔ και του εγγράφου
εργασίας WP256 αναθ.01, που θεσπίζουν τους όρους τροποποίησης ή επικαιροποίησης των ΔΕΚ από
τον αιτούντα, συμπεριλαμβανομένης της επικαιροποίησης του καταλόγου των μελών του ομίλου που
υπόκεινται στους ΔΕΚ.
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4 ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
7.

Η παρούσα γνώμη απευθύνεται στην επικεφαλής ΕΑ για τους ΔΕΚ και δημοσιοποιείται σύμφωνα με
το άρθρο 64 παράγραφος 5 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ.

8.

Σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφοι 7 και 8 του ΓΚΠΔ, η επικεφαλής ΕΑ για τους ΔΕΚ πρέπει να
ανακοινώσει στην πρόεδρο την απάντησή της σχετικά με την παρούσα γνώμη εντός δύο εβδομάδων
από την παραλαβή της.

9.

Σύμφωνα με το άρθρο 70 παράγραφος 1 στοιχείο κε) του ΓΚΠΔ, η επικεφαλής ΕΑ για τους ΔΕΚ
κοινοποιεί την τελική απόφαση στο ΕΣΠΔ προκειμένου να συμπεριληφθεί στο μητρώο των
αποφάσεων που έχουν εξεταστεί στο πλαίσιο του μηχανισμού συνεκτικότητας.

10.

Σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης C-311/1876, αποτελεί ευθύνη
του εξαγωγέα των δεδομένων από το κράτος μέλος, εάν χρειαστεί και με τη βοήθεια του εισαγωγέα,
να αξιολογεί κατά πόσον τηρείται το επίπεδο προστασίας που απαιτείται από το ενωσιακό δίκαιο
στην τρίτη χώρα, προκειμένου να καθορίζει κατά πόσον είναι πρακτικά δυνατή η συμμόρφωση με τις
εγγυήσεις που προβλέπονται στους ΔΕΚ, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν παρεμβάσεις του δικαίου της
τρίτης χώρας στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Εάν αυτό δεν ισχύει, ο εξαγωγέας των
δεδομένων από το κράτος μέλος, εάν χρειαστεί και με τη βοήθεια του εισαγωγέα δεδομένων, πρέπει
να αξιολογούν κατά πόσον μπορούν να λάβουν συμπληρωματικά μέτρα για να εξασφαλιστεί ένα
ουσιαστικά ισοδύναμο επίπεδο προστασίας με εκείνο που προβλέπεται στην ΕΕ.

Για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων
Η Πρόεδρος

(Andrea Jelinek)

ΔΕΕ, Data Protection Commissioner κατά Facebook Ireland Limited και Maximillian Schrems, της 16ης Ιουλίου
2020, C-311/18.
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