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Ανακοίνωση Υπουργείου Εμπορίου σχετικά με Απόφαση ΔΕΕ για εμπορικές ροές 
προσωπικών δεδομένων μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ. 

Αναφορικά με την Απόφαση C 311 / 18 του ΔΕΕ, περί ανεπαρκούς βαθμού προστασίας, σε 
πλαίσιο α/νομοθεσίας Privacy Shield, προσωπικών δεδομένων που διακινούνται από την ΕΕ 
στις ΗΠΑ για εμπορικούς σκοπούς, εκδόθηκε, 16.7.2020, δήλωση του Α/Υπουργού Εμπορίου 
Ross “U.S Secretary of Commerce Wilbur Ross Statement on Schrems II Ruling and the 
Importance of EU-U.S. Data Flows”. 

Στην εν λόγω δήλωση εκφράζεται απογοήτευση των ΗΠΑ για την απόφαση του ΔΕΕ, οποία 
τελεί υπό εξέταση για πληρέστερη ανάλυση των πρακτικών επιπτώσεών της. Παράλληλα, 
αναφέρεται, θα συνεχισθεί η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (EDPB) προκειμένου να περιορισθούν οι αρνητικές 
συνέπειες στην μεγέθους $ 7,1 τρισ. διατλαντική οικονομία. Σημειώνεται ότι, καθόσον οι ροές 
δεδομένων έχουν ιδιαίτερη σημασία όχι μόνο για εταιρείες κλάδου τεχνολογίας αλλά και για 
άλλες εταιρείες σε όλους τους οικονομικούς τομείς, είναι απαραίτητη η απρόσκοπτη διακίνηση 
δεδομένων ιδίως προς στήριξη των οικονομιών των δύο πλευρών για αντιμετώπιση της κρίσης 
της πανδημίας του κορωνοϊού. Το Υπουργείο Εμπορίου (Υπηρεσία ΙΤΑ) θα συνεχίσει τη 
διαχείριση του προγράμματος Privacy Shield (PS), στο μητρώο του οποίου περιλαμβάνονται 
ήδη άνω των 5.300 εταιρειών, ενώ επισημαίνεται ότι η απόφαση του ΔΕΕ δεν απαλλάσσει τους 
συμμετέχοντες από τις υφιστάμενες υποχρεώσεις τους κατά το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (PS 
Framework). 

Συναφώς, σημειώνουμε ότι δημοσιεύθηκε, 17.7.2020, η σχετική έκθεση “EU Data Protection 
Rules and U.S. Implications”, από την Υπηρεσία Κογκρέσου CRS / Congressional Research 
Service, σε οποία γίνεται αναφορά στην Απόφαση του ΔΕΕ. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με εν λόγω έκθεση, στις ΗΠΑ δεν ισχύουν γενικοί περιορισμοί 
διασυνοριακής διακίνησης προσωπικών δεδομένων, ενώ η εμπιστευτικότητα των δεδομένων 
ρυθμίζεται κατά παράδοση σε τομεακό επίπεδο, για προστασία ορισμένου τύπου δεδομένων. 
Σε πολιτειακό επίπεδο, το 2018 η Καλιφόρνια ψήφισε νόμο περί προστασίας ιδιωτικού 
απορρήτου καταναλωτών ενώ και άλλες πολιτείες εξετάζουν παρόμοια νομοθεσία, με 
κανονιστικές διαφοροποιήσεις. Αν και οι κατά περίπτωση πολιτειακοί νόμοι έχουν ομοιότητες 
με τον Γενικό Κανονισμό GDPR (σ.σ. μεγαλύτερο μέρος της έκθεσης η σχετική ανάλυση), δεν 
τον αντιγράφουν στην ολότητά του.  

Υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής σε ΗΠΑ και ορισμένα μέλη του Κογκρέσου εκτιμούν υπάρχει 
ανάγκη ενιαίας εθνικής νομοθεσίας, και έχουν ήδη εισαχθεί σχετικά νομοσχέδια, ενώ ορισμένες 
συνενώσεις καταναλωτών και επιχειρήσεων υποστηρίζουν μια αμερικανική εθνική προσέγγιση 
ανάλογη του GDPR.  

Σε διεθνές πεδίο, αναφέρεται επίσης, οι ΗΠΑ διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον παγκόσμιο 

διάλογο για το θέμα της προστασίας δεδομένων, ενώ έχουν αρχίσει να συμπεριλαμβάνουν 

θεματολογία περί απορρήτου και ροών δεδομένων σε Συμφωνίες Ελεύθερων Συναλλαγών 



(FTA), όπως στην USMCA μεταξύ ΗΠΑ-Μεξικού-Καναδά. Λόγω απουσίας πολυμερών 

κανόνων ρύθμισης διασυνοριακών ροών δεδομένων, ο Κανονισμός GDPR ενδεχομένως θέτει 

παγκόσμια πρότυπα απορρήτου δεδομένων, καθώς εταιρείες και οργανισμοί επιδιώκουν 

κανονιστική συμμόρφωση για πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ, ενώ και άλλες χώρες τείνουν σε 

υιοθέτηση νομοθεσίας βάσει του GDPR. Αυτό το προηγούμενο, αναφέρεται, μπορεί να 

περιορίσει την επιρροή των ΗΠΑ σε εμπορικές διαπραγματεύσεις, όπως στις εν εξελίξει 

πλειονομερείς διαπραγματεύσεις σε πλαίσιο ΠΟΕ για το ηλεκτρονικό εμπόριο. 

Για εν θέματι Ανακοίνωση DoC βλ. https://www.commerce.gov/news/press-

releases/2020/07/us-secretary-commerce-wilbur-ross-statement-schrems-ii-ruling-and. 

 

https://ustr.gov/sites/default/files/enforcement/301Investigations/France_Digital_Services_Tax_Notice_July_2020.pdf.
https://ustr.gov/sites/default/files/enforcement/301Investigations/France_Digital_Services_Tax_Notice_July_2020.pdf.

