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Θέμα: Νομοθετικός έλεγχος της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1807 με θέμα 
την «ελεύθερη ροή των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα» 

Πρακτικές ρυθμίσεις

Κατόπιν αιτήματος των συντονιστών της IMCO, η επιτροπή IMCO πραγματοποιεί συνεδρίαση 
νομοθετικού ελέγχου στις 6 Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την πρόοδο της εφαρμογής του 
κανονισμού για την «ελεύθερη ροή των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα»1.

Ο Pierre Chastanet, προϊστάμενος της μονάδας «Cloud and Software» στη ΓΔ CNECT, θα 
απευθυνθεί στα μέλη της επιτροπής IMCO και θα ακολουθήσει συζήτηση με τα μέλη.

Γενικές πληροφορίες για τον κανονισμό

Πρωταρχικός στόχος του κανονισμού για την ελεύθερη ροή των δεδομένων ήταν να 
αξιοποιηθεί το δυναμικό της αγοράς δεδομένων της ΕΕ με τη δημιουργία μιας πιο 
ανταγωνιστικής και ολοκληρωμένης εσωτερικής αγοράς για τις υπηρεσίες αποθήκευσης 
δεδομένων και για άλλες υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων. Ο νόμος εστιάζει στην 
απαγόρευση μέτρων τοπικοποίησης των δεδομένων. Τούτο σημαίνει ότι οι κυβερνήσεις ή οι 

1 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1807 σχετικά με ένα πλαίσιο για την ελεύθερη ροή των δεδομένων 
μη προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
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διοικήσεις των κρατών μελών απαγορεύεται να θεσπίζουν απαιτήσεις, βάσει των οποίων τα 
δεδομένα θα πρέπει να φυλάσσονται σε συγκεκριμένο έδαφος της Ένωσης, εκτός εάν 
υφίστανται λόγοι δημόσιας ασφάλειας. 

Ο νόμος προβλέπει, επίσης, ότι δεν επιτρέπεται η άρνηση πρόσβασης των αρμόδιων αρχών σε 
δεδομένα με την αιτιολογία ότι τα εν λόγω δεδομένα αποθηκεύονται ή υποβάλλονται σε 
επεξεργασία σε άλλο κράτος μέλος. Επιπλέον, ενθαρρύνει τους παρόχους υπηρεσιών 
δεδομένων να αναπτύξουν κώδικες δεοντολογίας σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με τις βέλτιστες 
πρακτικές όσον αφορά τους επαγγελματίες χρήστες που αλλάζουν πάροχο αποθήκευσης 
δεδομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σχεδιασμό και την πορεία του κανονισμού στο 
πλαίσιο της νομοθετικής διαδικασίας, βλ. το ενημερωτικό σημείωμα της EPRS του Ιανουαρίου 
2019.

Αντικείμενο της συνεδρίασης νομοθετικού ελέγχου

Σκοπός της συνεδρίασης νομοθετικού ελέγχου είναι να ασκηθεί έλεγχος στην Επιτροπή 
σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού για την ελεύθερη ροή των δεδομένων, ο οποίος 
τέθηκε σε εφαρμογή στις 28 Μαΐου 2019. Υπάρχουν διάφοροι τομείς, σχετικά με τους οποίους 
η Επιτροπή αναμένεται να υποβάλει έκθεση στην επιτροπή:

1. Πρόοδος της εφαρμογής του κανονισμού στα κράτη μέλη

2. Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κανονισμό, τις οποίες εξέδωσε η Επιτροπή 
στις 29 Μαΐου 2019

3. Τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά τους κώδικες δεοντολογίας για τη μεταφορά 
δεδομένων

1. Πρόοδος της εφαρμογής του κανονισμού στα κράτη μέλη
Ο κανονισμός για την ελεύθερη ροή των δεδομένων τέθηκε σε ισχύ τον Νοέμβριο 2018 και 
άρχισε να εφαρμόζεται στις 28 Μαΐου 2019. Έκτοτε τα κράτη μέλη απαγορεύεται να 
καθορίζουν απαιτήσεις, βάσει των οποίων τα δεδομένα θα πρέπει να φυλάσσονται σε 
συγκεκριμένο έδαφος της Ένωσης, εκτός εάν υφίστανται λόγοι δημόσιας ασφάλειας. Τα 
κράτη μέλη πρέπει να καταργήσουν τυχόν υφιστάμενες απαιτήσεις τοπικοποίησης 
δεδομένων έως τον Μάιο 2021, ή να αιτιολογήσουν τους λόγους για τους οποίους δεν το 
έχουν πράξει. Η Επιτροπή υποχρεούται να δημοσιεύσει έκθεση εφαρμογής έως τον 
Νοέμβριο 2022.

Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής μπορεί να υποβάλει έκθεση σχετικά με την ύπαρξη απαιτήσεων 
τοπικοποίησης δεδομένων ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος, καθώς και να παρουσιάσει τυχόν 
προβληματικά σημεία όσον αφορά την εφαρμογή.

2. Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κανονισμό, τις οποίες εξέδωσε η Επιτροπή 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/614628/EPRS_BRI(2017)614628_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/614628/EPRS_BRI(2017)614628_EN.pdf
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στις 29 Μαΐου 2019
Οι νομοθέτες είχαν ζητήσει τις κατευθυντήριες γραμμές που εξέδωσε η Επιτροπή στις 29 
Μαΐου 2019 (COM(2019)250 final) στο άρθρο 8 παράγραφος 3 του κανονισμού. Στην εν 
λόγω παράγραφο θεμελιώνεται η υποχρέωση της Επιτροπής να δημοσιεύσει κατευθυντήριες 
γραμμές σχετικά με την αλληλεπίδραση μεταξύ του κανονισμού για την ελεύθερη ροή των 
δεδομένων και του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ), «ιδίως όσον 
αφορά τα σύνολα δεδομένων που αποτελούνται τόσο από δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
όσο και μη προσωπικού χαρακτήρα».

Η Επιτροπή παρέχει καθοδήγηση ιδίως όσον αφορά:

 το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού για την ελεύθερη ροή δεδομένων και του ΓΚΠΔ 
αντιστοίχως και όσον αφορά τον τρόπο αντιμετώπισης των μικτών συνόλων 
δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των συνόλων δεδομένων στα οποία τα δεδομένα 
προσωπικού και μη προσωπικού χαρακτήρα είναι «άρρηκτα συνδεδεμένα» μεταξύ 
τους.

 τις διαφορετικές αλλά συμπληρωματικές προσεγγίσεις όσον αφορά την ελεύθερη 
κυκλοφορία και την απαγόρευση των απαιτήσεων τοπικοποίησης δεδομένων στους 
δύο κανονισμούς.

 την έννοια της φορητότητας των δεδομένων βάσει του κανονισμού για την ελεύθερη 
ροή και άλλες απαιτήσεις αυτορρύθμισης βάσει αμφοτέρων των κανονισμών.

Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής μπορεί να εξηγήσει τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα 
μικτά σύνολα δεδομένων, καθώς και άλλα θέματα που θίγονται στο σημείωμά του σχετικά με 
τις κατευθυντήριες γραμμές. 

3. Κώδικες δεοντολογίας για τη μεταφορά δεδομένων
Το άρθρο 6 του κανονισμού για την ελεύθερη ροή δεδομένων υποχρεώνει την Επιτροπή να 
ενθαρρύνει τους παρόχους υπηρεσιών δεδομένων να αναπτύξουν κώδικες δεοντολογίας σε 
επίπεδο ΕΕ σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά τους επαγγελματίες χρήστες που 
αλλάζουν πάροχο αποθήκευσης δεδομένων. Οι εν λόγω κώδικες δεοντολογίας πρέπει να 
έχουν ολοκληρωθεί έως τις 29 Νοεμβρίου 2019 και να έχουν τεθεί σε εφαρμογή έως τις 29 
Μαΐου 2020.

Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής μπορεί να παρουσιάσει την κατάσταση όσον αφορά τους 
κώδικες δεοντολογίας σε επίπεδο ΕΕ και να παράσχει πληροφορίες σχετικά με τα επόμενα 
στάδια της διαδικασίας.

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2019/EL/COM-2019-250-F1-EL-MAIN-PART-1.PDF

