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(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 27ης ∆εκεµβρίου 2001
σχετικά µε τις τυποποιηµένες συµβατικές ρήτρες για τη διαβίβαση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα σε
εκτελούντες επεξεργασία εγκατεστηµένους σε τρίτες χώρες, βάσει της οδηγίας 95/46/ΕΚ
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2001) 4540]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2002/16/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών (1), και ιδίως το άρθρο 26 παράγραφος 4,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

∆υνάµει της οδηγίας 95/46/EΚ, τα κράτη µέλη πρέπει να προβλέπουν ότι η διαβίβαση δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα προς τρίτη χώρα επιτρέπεται µόνον εάν η εν λόγω τρίτη χώρα εξασφαλίζει
ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας των δεδοµένων και οι νόµοι των κρατών µελών που συνάδουν µε τις
λοιπές διατάξεις της εν λόγω οδηγίας έχουν τηρηθεί πριν από τη διαβίβαση.

(2)

Ωστόσο, το άρθρο 26 παράγραφος 2 της οδηγίας 95/46/EΚ ορίζει ότι τα κράτη µέλη µπορούν να
επιτρέπουν, τηρουµένων ορισµένων εγγυήσεων, µία ή πλείονες διαβιβάσεις δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα προς τρίτη χώρα η οποία δεν εξασφαλίζει ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας, εφόσον παρέχονται ορισµένες εγγυήσεις. Οι εν λόγω εγγυήσεις µπορούν ιδίως να απορρέουν από κατάλληλες συµβατικές
ρήτρες.

(3)

Σύµφωνα µε την οδηγία 95/46/EΚ, το επίπεδο προστασίας των δεδοµένων πρέπει να σταθµίζεται και να
αξιολογείται λαµβανοµένων υπόψη όλων των περιστάσεων που επηρεάζουν µια διαβίβαση ή κατηγορία
διαβιβάσεων δεδοµένων. Η οµάδα εργασίας για την προστασία των προσώπων έναντι της επεξεργασίας
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, που συστάθηκε βάσει της εν λόγω οδηγίας (2), έχει εκδώσει
κατευθυντήριες γραµµές προκειµένου να διευκολύνει την αξιολόγηση αυτή (3).

(1) ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.
(2) Η διεύθυνση της οµάδας εργασίας στο ∆ιαδίκτυο είναι η ακόλουθη:
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/dataprot/wpdocs/index.htm.
(3) WP 4 (5020/97): «Αρχικοί προσανατολισµοί για τη διαβίβαση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα προς τρίτες χώρες —
∆υνατοί τρόποι εκτίµησης της επάρκειας της προστασίας», έγγραφο συζήτησης που εκδόθηκε από την οµάδα εργασίας στις
26 Ιουνίου 1997.
WP 7 (5057/97): «Έγγραφο εργασίας: Εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας των πράξεων αυτορρύθµισης του τοµέα: πότε
συµβάλλουν ουσιαστικά στο επίπεδο προστασίας δεδοµένων µιας τρίτης χώρας;», εκδόθηκε από την οµάδα εργασίας στις 14
Ιανουαρίου 1998.
WP 9 (5005/98): «Έγγραφο εργασίας: Προκαταρκτικές απόψεις για τη χρήση συµβατικών διατάξεων κατά τη διαβίβαση
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες», εκδόθηκε από την οµάδα εργασίας στις 22 Aπριλίου 1998.
WP 12: «∆ιαβίβαση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες: εφαρµογή των άρθρων 25 και 26 της οδηγίας της
ΕΕ για την προστασία των δεδοµένων», εκδόθηκε από την οµάδα εργασίας στις 24 Ιουλίου 1998 και διατίθεται στον
ιστοχώρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/dataprot/wpdocs/wp12en.htm.
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(4)

Οι τυποποιηµένες συµβατικές ρήτρες αφορούν µόνο την προστασία των δεδοµένων. Ο εξαγωγέας των
δεδοµένων και ο εισαγωγέας των δεδοµένων είναι ελεύθεροι να συµπεριλάβουν οποιεσδήποτε άλλες ρήτρες
για επιχειρηµατικά ζητήµατα τις οποίες θεωρούν κατάλληλες για τη σύµβαση, εφόσον οι ρήτρες αυτές δεν
αντιφάσκουν µε τις τυποποιηµένες συµβατικές ρήτρες.

(5)

Η παρούσα απόφαση δεν θίγει τις εθνικές άδειες που δύνανται να χορηγούν τα κράτη µέλη σύµφωνα µε
εθνικές διατάξεις εφαρµογής του άρθρου 26 παράγραφος 2 της οδηγίας 95/46/EΚ. Η µόνη συνέπεια της
παρούσας απόφασης είναι ότι απαιτεί από τα κράτη µέλη να µην αρνούνται να αναγνωρίζουν ότι οι
τυποποιηµένες συµβατικές ρήτρες που περιγράφονται σ’ αυτήν παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις και, εποµένως,
δεν έχει καµία συνέπεια σε τυχόν άλλες συµβατικές ρήτρες.

(6)

Το πεδίο εφαρµογής της παρούσας απόφασης περιορίζεται στη διαπίστωση ότι οι ρήτρες του παραρτήµατος µπορούν να χρησιµοποιηθούν από έναν υπεύθυνο επεξεργασίας που είναι εγκατεστηµένος στην
Κοινότητα προκειµένου να υπάρξουν επαρκείς εγγυήσεις, κατά την έννοια του άρθρου 26 παράγραφος 2
της οδηγίας 95/46/ΕΚ, για τη διαβίβαση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα σε εκτελούντα επεξεργασία
εγκατεστηµένο σε τρίτη χώρα.

(7)

Η παρούσα απόφαση υλοποιεί την υποχρέωση που προβλέπεται στο άρθρο 17 παράγραφος 3 της οδηγίας
και δεν προδικάζει το περιεχόµενο µιας τέτοιας σύµβασης ή άλλης δικαιοπραξίας που έχει συνταχθεί βάσει
αυτής της διατάξεως. Ωστόσο, ορισµένες από τις τυποποιηµένες συµβατικές ρήτρες, ιδίως οι σχετικές µε τις
υποχρεώσεις του εξαγωγέα των δεδοµένων, πρέπει να περιληφθούν προκειµένου να υπάρξει µεγαλύτερη
σαφήνεια όσον αφορά τις διατάξεις οι οποίες µπορούν να περιέχονται σε σύµβαση µεταξύ ενός υπεύθυνου
επεξεργασίας και ενός εκτελούντος επεξεργασία.

(8)

Οι αρχές ελέγχου των κρατών µελών διαδραµατίζουν καθοριστικό ρόλο στα πλαίσια αυτού του συµβατικού
µηχανισµού µεριµνώντας ώστε τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα να προστατεύονται επαρκώς µετά τη
διαβίβαση. Στις εξαιρετικές περιπτώσεις που οι εξαγωγείς των δεδοµένων αρνούνται ή δεν είναι σε θέση να
καθοδηγήσουν δεόντως τον εισαγωγέα των δεδοµένων, οι τυποποιηµένες συµβατικές ρήτρες πρέπει να
επιτρέπουν στις αρχές ελέγχου να ελέγχουν τους εισαγωγείς των δεδοµένων και ενδεχοµένως να λαµβάνουν
αποφάσεις δεσµευτικές για τους εισαγωγείς των δεδοµένων. Οι αρχές ελέγχου πρέπει να έχουν το δικαίωµα
να απαγορεύουν ή να αναστέλλουν µια διαβίβαση ή µια κατηγορία διαβιβάσεων δεδοµένων που βασίζεται
στις τυποποιηµένες συµβατικές ρήτρες στις εξαιρετικές περιπτώσεις στις οποίες αποδεικνύεται ότι µια
διαβίβαση που πραγµατοποιείται σε συµβατική βάση ενδέχεται να έχει σηµαντικό αρνητικό αντίκτυπο στις
εγγυήσεις και τις υποχρεώσεις που παρέχουν ικανοποιητική προστασία στο πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα.

(9)

Η Επιτροπή δύναται επίσης να εξετάζει στο µέλλον αν και κατά πόσον τυποποιηµένες συµβατικές ρήτρες
για τη διαβίβαση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα σε εκτελούντες επεξεργασία εγκατεστηµένους σε
τρίτες χώρες οι οποίες δεν παρέχουν ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας των δεδοµένων, ρήτρες που
υποβάλλονται από επιχειρηµατικές οργανώσεις ή άλλα ενδιαφερόµενα µέρη, παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις,
κατά την έννοια του άρθρου 26 παράγραφος 2 της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

(10)

Η κοινολόγηση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα σε εκτελούντα επεξεργασία εγκατεστηµένο εκτός της
Κοινότητας συνιστά διεθνή διαβίβαση η οποία προστατεύεται βάσει του κεφαλαίου IV της οδηγίας
95/46/ΕΚ. Κατά συνέπεια η παρούσα απόφαση δεν καλύπτει τη διαβίβαση δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα από υπεύθυνους επεξεργασίας εγκατεστηµένους στην Κοινότητα προς υπεύθυνους επεξεργασίας
εγκατεστηµένους εκτός της Κοινότητας οι οποίοι εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της απόφασης 2001/
497/ΕΚ της Επιτροπής, της 15ης Ιουνίου 2001, σχετικά µε τις τυποποιηµένες συµβατικές ρήτρες για τη
διαβίβαση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα προς τρίτες χώρες δυνάµει του άρθρου 26 παράγραφος 4
της οδηγίας 95/46/ΕΚ (1).

(11)

Οι τυποποιηµένες συµβατικές ρήτρες πρέπει να προβλέπουν τα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα ασφαλείας τα
οποία πρέπει να εφαρµόζει ένας εκτελών επεξεργασία δεδοµένων εγκατεστηµένος σε τρίτη χώρα η οποία δεν
παρέχει ικανοποιητική προστασία, ούτως ώστε να διασφαλίζεται το ενδεδειγµένο επίπεδο ασφάλειας έναντι
των κινδύνων που συνεπάγεται η επεξεργασία και η φύση των προς προστασία δεδοµένων. Τα συµβαλλόµενα µέρη πρέπει να προβλέπουν στη σύµβαση εκείνα τα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα τα οποία,
λαµβανοµένου υπόψη του εφαρµοστέου δικαίου προστασίας των δεδοµένων, του τεχνολογικού επιπέδου
και του κόστους εφαρµογής τους, είναι απαραίτητα προκειµένου να προστατεύονται τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα από την τυχαία ή παράνοµη καταστροφή ή την τυχαία απώλεια, αλλοίωση, άνευ αδείας
κοινολόγηση ή πρόσβαση ή από οποιαδήποτε άλλη παράνοµη µορφή επεξεργασίας.

(12)

Για να διευκολυνθούν οι ροές δεδοµένων από την Κοινότητα, είναι ευκταίο οι εκτελούντες επεξεργασία οι
οποίοι παρέχουν υπηρεσίες επεξεργασίας δεδοµένων σε διάφορους υπεύθυνους επεξεργασίας δεδοµένων
στην Κοινότητα να έχουν το δικαίωµα να λαµβάνουν τα ίδια τεχνικά και οργανωτικά µέτρα ασφαλείας
ανεξαρτήτως του κράτους µέλους από το οποίο γίνεται η διαβίβαση των δεδοµένων, ιδίως στις περιπτώσεις
στις οποίες ο εισαγωγέας των δεδοµένων λαµβάνει δεδοµένα για περαιτέρω επεξεργασία από διάφορες
εγκαταστάσεις του εξαγωγέα των δεδοµένων στην Κοινότητα, οπότε πρέπει να εφαρµόζεται το δίκαιο του
αναφερόµενου στις συµβατικές ρήτρες κράτους µέλους εγκατάστασης.

(1) ΕΕ L 181 της 4.7.2001, σ. 19.
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(13)

Πρέπει να καθοριστούν τα ελάχιστα πληροφοριακά στοιχεία τα οποία οφείλουν να προσδιορίζουν τα
συµβαλλόµενα µέρη στη σύµβαση που διέπει τη διαβίβαση. Τα κράτη µέλη πρέπει να διατηρούν το
δικαίωµα να εξειδικεύουν τα πληροφοριακά στοιχεία τα οποία απαιτείται να παρέχουν τα συµβαλλόµενα
µέρη. Η εφαρµογή της παρούσας απόφασης πρέπει να αναθεωρηθεί µε βάση την πείρα που θα αποκτηθεί.

(14)

Ο εισαγωγέας των δεδοµένων πρέπει να επεξεργάζεται τα διαβιβαζόµενα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα
µόνο για λογαριασµό του εξαγωγέα των δεδοµένων και σύµφωνα µε τις οδηγίες του και τις υποχρεώσεις
που περιέχονται στις ρήτρες. Ειδικότερα, ο εισαγωγέας των δεδοµένων δεν θα πρέπει να αποκαλύπτει τα
δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους, παρά µόνο σύµφωνα µε ορισµένους όρους. Ο εξαγωγέας των
δεδοµένων, καθ’ όλη τη διάρκεια των υπηρεσιών επεξεργασίας των δεδοµένων, θα πρέπει να υποδεικνύει
στον εισαγωγέα των δεδοµένων να επεξεργάζεται τα δεδοµένα σύµφωνα µε τις οδηγίες του, το εφαρµοστέο
δίκαιο περί προστασίας των δεδοµένων και τις υποχρεώσεις που περιέχονται στις ρήτρες. Η διαβίβαση
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα σε εκτελούντες επεξεργασία εγκατεστηµένους εκτός της Κοινότητας δεν
επηρεάζει το γεγονός ότι οι δραστηριότητες επεξεργασίας πρέπει να διέπονται σε κάθε περίπτωση από το
εφαρµοστέο δίκαιο περί προστασίας των δεδοµένων.

(15)

Τις τυποποιηµένες συµβατικές ρήτρες πρέπει να µπορούν να επικαλούνται όχι µόνο οι φορείς που είναι
συµβαλλόµενα µέρη, αλλά και τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδοµένα, ιδίως όταν τα πρόσωπα
αυτά υφίστανται ζηµία συνεπεία παραβίασης της σύµβασης.

(16)

Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα πρέπει να δικαιούται να εναγάγει και, ενδεχοµένως, να
λάβει αποζηµίωση από τον εξαγωγέα των δεδοµένων που είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των διαβιβαζοµένων δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Κατ’ εξαίρεση, το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα
πρέπει επίσης να δικαιούται να εναγάγει και ενδεχοµένως να λάβει αποζηµίωση από τον εισαγωγέα των
δεδοµένων στις περιπτώσεις που ανακύπτουν από τη µη εκπλήρωση εκ µέρους του εισαγωγέα δεδοµένων
κάποιας από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη δεύτερη παράγραφο της ρήτρας 3, όταν ο
εξαγωγέας των δεδοµένων έπαυσε να υφίσταται πραγµατικά ή νοµικά ή κατέστη αφερέγγυος.

(17)

Σε περίπτωση που µεταξύ του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα, που επικαλείται τη ρήτρα
δικαιούχου τρίτου, και του εισαγωγέα των δεδοµένων, ανακύπτει διαφορά που δεν επιλύεται µε φιλικό
διακανονισµό, ο εισαγωγέας των δεδοµένων συµφωνεί να παράσχει στο πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα
δεδοµένα την επιλογή µεταξύ διαµεσολάβησης, διαιτησίας ή παραποµπής στα δικαστήρια. Ο βαθµός στον
οποίο το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα θα έχει πραγµατική επιλογή εξαρτάται από την
ύπαρξη αξιόπιστων και αναγνωρισµένων συστηµάτων διαµεσολάβησης και διαιτησίας. Η διαµεσολάβηση
των αρχών ελέγχου προστασίας δεδοµένων του κράτους µέλους στο οποίο είναι εγκατεστηµένος ο
εξαγωγέας των δεδοµένων πρέπει να συγκαταλέγεται µεταξύ των εναλλακτικών επιλογών, όταν οι εν λόγω
αρχές παρέχουν τέτοια υπηρεσία.

(18)

Η σύµβαση πρέπει να διέπεται από το δίκαιο του κράτους µέλους στο οποίο είναι εγκατεστηµένος ο
εξαγωγέας των δεδοµένων και το οποίο επιτρέπει σε δικαιούχο τρίτο να επικαλεσθεί τη σύµβαση. Τα
πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδοµένα πρέπει να έχουν το δικαίωµα να εκπροσωπούνται από ένωση
ή άλλους φορείς εάν το επιθυµούν και εφόσον αυτό επιτρέπεται από το εθνικό δίκαιο.

(19)

Η οµάδα εργασίας για την προστασία των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα, που συστάθηκε βάσει του άρθρου 29 της οδηγίας 95/46/EΚ, εξέδωσε γνωµοδότηση σχετικά µε
το επίπεδο προστασίας που παρέχουν οι τυποποιηµένες συµβατικές ρήτρες που επισυνάπτονται στην
παρούσα απόφαση, γνωµοδότηση η οποία ελήφθη υπόψη κατά την εκπόνιση της παρούσας απόφασης (1).

(20)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής που
συστάθηκε βάσει του άρθρου 31 της οδηγίας 95/46/EΚ,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Οι τυποποιηµένες συµβατικές ρήτρες που παρατίθενται στο παράρτηµα της παρούσας απόφασης θεωρείται ότι
παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των θεµελιωδών δικαιωµάτων και
ελευθεριών των ατόµων και για την άσκηση των σχετικών δικαιωµάτων, όπως επιβάλλει το άρθρο 26 παράγραφος
2 της οδηγίας 95/46/EΚ.
(1) Γνωµοδότηση αριθ. 7/2001, που εκδόθηκε από την οµάδα εργασίας στις 13 Σεπτεµβρίου 2001 (Γ∆ MARKT …)· διατίθεται
στον ιστοχώρο «Europa» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
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Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αφορά µόνο το ικανοποιητικό επίπεδο της προστασίας που παρέχουν οι τυποποιηµένες
συµβατικές ρήτρες που παρατίθενται στο παράρτηµα για τη διαβίβαση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα σε
εκτελούντες επεξεργασία δεδοµένων. ∆εν επηρεάζει την εφαρµογή άλλων εθνικών διατάξεων εφαρµογής της
οδηγίας 95/46/ΕΚ που αφορούν την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στα κράτη µέλη.
Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται στη διαβίβαση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από υπεύθυνους επεξεργασίας εγκατεστηµένους στην Κοινότητα προς αποδέκτες εγκατεστηµένους εκτός της Κοινότητας οι οποίοι ενεργούν
αποκλειστικά ως εκτελούντες επεξεργασία.
Άρθρο 3
Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης:
α) εφαρµόζονται οι ορισµοί της οδηγίας 95/46/EΚ·
β) ως «ειδικές κατηγορίες δεδοµένων» νοούνται τα δεδοµένα που αναφέρονται στο άρθρο 8 της οδηγίας
95/46/EΚ·
γ) ως «αρχή ελέγχου» νοείται η αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 28 της οδηγίας 95/46/EΚ·
δ) ως «εξαγωγέας των δεδοµένων» νοείται ο υπεύθυνος επεξεργασίας ο οποίος διαβιβάζει τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα·
ε) ως «εισαγωγέας των δεδοµένων» νοείται ο εκτελών επεξεργασία που είναι εγκατεστηµένος σε τρίτη χώρα και ο
οποίος συµφωνεί να παραλάβει από τον εξαγωγέα των δεδοµένων δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που
προορίζονται, µετά τη διαβίβαση, για επεξεργασία για λογαριασµό του εξαγωγέα των δεδοµένων, σύµφωνα µε
τις οδηγίες του και τους όρους της παρούσας απόφασης, και ο οποίος δεν υπόκειται σε σύστηµα τρίτης
χώρας που διασφαλίζει ικανοποιητική προστασία·
στ) ως «εφαρµοστέο δίκαιο περί προστασίας των δεδοµένων» νοείται η νοµοθεσία που προστατεύει τα θεµελιώδη
δικαιώµατα και ελευθερίες των φυσικών προσώπων, και ιδίως το δικαίωµα προστασίας της ιδιωτικής τους ζωής
από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, η οποία εφαρµόζεται στον υπεύθυνο επεξεργασίας
δεδοµένων στο κράτος µέλος στο οποίο είναι εγκατεστηµένος ο εξαγωγέας των δεδοµένων·
ζ) ως «τεχνικά και οργανωτικά µέτρα ασφαλείας» νοούνται τα µέτρα που αποσκοπούν στην προστασία των
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από την τυχαία ή παράνοµη καταστροφή ή την τυχαία απώλεια, αλλοίωση,
άνευ αδείας κοινοποίηση ή πρόσβαση, ιδίως όταν η επεξεργασία συνεπάγεται τη διαβίβαση δεδοµένων µέσω
δικτύου, καθώς και στην προστασία από κάθε άλλη παράνοµη µορφή επεξεργασίας.
Άρθρο 4
1.
Με την επιφύλαξη των εξουσιών τους να αναλαµβάνουν δράση προκειµένου να εξασφαλίζουν την τήρηση
των εθνικών διατάξεων που εκδίδονται σύµφωνα µε τα κεφάλαια II, III, V και VI της οδηγίας 95/46/ΕΚ, οι
αρµόδιες αρχές των κρατών µελών δύνανται να ασκούν τις υφιστάµενες εξουσίες τους για να απαγορεύουν ή να
αναστέλλουν τη ροή δεδοµένων προς τρίτες χώρες προκειµένου να προστατεύουν τα φυσικά πρόσωπα από την
επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν στις περιπτώσεις κατά τις οποίες:
α) είναι αποδεδειγµένο ότι η νοµοθεσία στην οποία υπόκειται ο εισαγωγέας των δεδοµένων του επιβάλλει
υποχρεώσεις παρέκκλισης από το εφαρµοστέο δίκαιο προστασίας των δεδοµένων οι οποίες υπερβαίνουν το
αναγκαίο σε µια δηµοκρατική κοινωνία µέτρο, όπως ορίζεται στο άρθρο 13 της οδηγίας 95/46/EΚ, υποχρεώσεις που ενδέχεται να έχουν σηµαντικό αρνητικό αντίκτυπο στις εγγυήσεις που παρέχονται από το εφαρµοστέο
δίκαιο προστασίας των δεδοµένων και τις τυποποιηµένες συµβατικές ρήτρες, ή
β) αρµόδια αρχή απέδειξε ότι ο εισαγωγέας των δεδοµένων δεν τήρησε τις συµβατικές ρήτρες του παραρτήµατος
ή
γ) υπάρχει σοβαρή πιθανότητα ότι οι τυποποιηµένες συµβατικές ρήτρες του παραρτήµατος δεν τηρούνται ή δεν
θα τηρηθούν και ότι η συνέχιση της διαβίβασης δηµιουργεί άµεσο κίνδυνο πρόκλησης σοβαρής ζηµίας στα
πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδοµένα.
2.
Η απαγόρευση ή η αναστολή, βάσει της παραγράφου 1, αίρονται αµέσως µόλις παύσουν να υφίστανται οι
λόγοι της αναστολής ή της απαγόρευσης.
3.
Τα κράτη µέλη, όταν λαµβάνουν µέτρα σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2, ενηµερώνουν, χωρίς
καθυστέρηση, την Επιτροπή, η οποία διαβιβάζει την πληροφορία αυτή στα υπόλοιπα κράτη µέλη.
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Άρθρο 5

Η Επιτροπή αξιολογεί την εφαρµογή της παρούσας απόφασης βάσει των διαθέσιµων πληροφοριών τρία έτη µετά
την κοινοποίησή της στα κράτη µέλη. Υποβάλει έκθεση για τα σχετικά πορίσµατά της στην επιτροπή που
συστάθηκε βάσει του άρθρου 31 της οδηγίας 95/46/ΕΚ. Η έκθεση συµπεριλαµβάνει κάθε στοιχείο το οποίο
µπορεί να επηρεάσει την εκτίµηση σχετικά µε την επάρκεια των τυποποιηµένων συµβατικών ρητρών του παραρτήµατος, καθώς και κάθε στοιχείο περί του ότι η απόφαση εφαρµόζεται κατά τρόπο που επιφέρει διακρίσεις.
Άρθρο 6
Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται από τις 3 Απριλίου 2002.
Άρθρο 7
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 27 ∆εκεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Frederik BOLKESTEIN

Μέλος της Επιτροπής
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