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ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
Γνωµοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας ∆εδοµένων που αφορά την πρόταση για απόφαση του
Συµβουλίου σχετικά µε τη σύναψη συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης
του Καναδά που θα αφορά την επεξεργασία των εκ των προτέρων πληροφοριών σχετικά µε τους επιβάτες
(ΑΡΙ)/και των καταστάσεων µε τα ονόµατα των επιβατών (PNR) [COM(2005) 200 τελικό]
(2005/C 218/06)
Ο ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ,

Λαµβάνοντας υπόψη του
τη Συνθήκη για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ειδικότερα το άρθρο 286,
το Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ειδικότερα το άρθρο 8,
την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 σχετικά µε
την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και την
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών,
τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 18ης ∆εκεµβρίου
2000, σχετικά µε την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισµούς της Κοινότητας και σχετικά µε την ελεύθερη κυκλοφορία των
δεδοµένων αυτών, και ειδικότερα το άρθρο 41,
την αίτηση για γνωµοδότηση, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 28 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
45/2001, που παρελήφθη στις 26 Μαΐου 2005, προερχοµένη από την Επιτροπή,

ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ:

1.

Εισαγωγή
1. Ο ΕΕΠ∆ εκφράζει ικανοποίηση διότι ζητήθηκε η γνώµη του σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου
28 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 45/2001. Με τον τρόπο αυτόν επιβεβαιώνεται η άποψη που είχε εκθέσει
ο ίδιος µε το έγγραφο προσανατολισµού του, της 18ης Μαρτίου 2005 («ο ΕΕΠ∆ ως σύµβουλος των
κοινοτικών θεσµικών οργάνων, σχετικά µε τις προτάσεις νοµοθετηµάτων και άλλα σχετικά έγγραφα»),
σύµφωνα µε την οποία τα συµβουλευτικά καθήκοντα καλύπτουν και την σύναψη συµφωνιών µεταξύ της
ΕΚ και τρίτων χωρών ή/και διεθνών οργανισµών, οι οποίες αφορούν την επεξεργασία προσωπικών
δεδοµένων.
2. ∆εδοµένης της επιτακτικής φύσεως της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
45/2001, το προοίµιο της απόφασης του Συµβουλίου θα πρέπει να αναφέρει την παρούσα γνωµοδότηση.
3. Κατά την εκπόνηση της προκειµένης συµφωνίας µεταξύ Ευρωπαϊκής Κοινότητας και Καναδά, σύµφωνα
µε το αιτιολογικό της, ελήφθη υπόψη µια απόφαση της Επιτροπής, σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του
άρθρου 25 της οδηγίας 95/46/ΕΚ, κατά την οποία η σχετική αρµοδία καναδική αρχή θεωρείται ότι
παρέχει επαρκές επίπεδο προστασίας για δεδοµένα των κατηγοριών API/PNR («Η απόφαση της Επιτροπής»). Κατά τη γνώµη του ΕΕΠ∆, η απόφαση της Επιτροπής θα έπρεπε επίσης να έχει αποσταλεί προς
διαβούλευση, εφόσον είναι µέρος της από κοινού νοµικής δέσµης.

6.9.2005

6.9.2005

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

4. Η προκειµένη πρόταση είναι η δεύτερη εν σειρά, µετά την συµφωνία της 17ης Μαΐου 2004 (1) µεταξύ
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, η νοµιµότητα της οποίας
αµφισβητήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δυνάµει του άρθρου 230 της Συνθήκης ΕΚ. Ο ΕΕΠ∆,
µε την παρέµβασή του ενώπιον του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, υποστήριξε το αίτηµα
του Κοινοβουλίου να ακυρωθεί η συµφωνία.

2.

Η ουσία της συµφωνίας
5. Η προκειµένη πρόταση συµφωνίας είναι της ίδιας φύσεως µε την συµφωνία που συνήφθη µε τις
Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής. Συνδέεται µε απόφαση της Επιτροπής, σύµφωνα µε την παράγραφο
6 του άρθρου 25 της οδηγίας 95/46/ΕΚ, σκοπός της δε είναι η βελτίωση της δηµοσίας ασφαλείας και
η επιβολή στον αεροµεταφορέα της υποχρέωσης να µεταβιβάζει δεδοµένα σε τρίτη χώρα.
6. Ως προς την ουσία, ωστόσο, υπάρχουν µείζονες διαφορές, όπως επεσήµαναν δύο γνωµοδοτήσεις της
οµάδας προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, του
άρθρου 29 (2). Ο ΕΕΠ∆ τονίζει τέσσερις ουσιαστικές διαφορές που θα αποτελέσουν στοιχεία και της
όλης παρούσας γνωµοδότησης. Εν πρώτοις, η πρόταση προβλέπει ένα σύστηµα «προώθησης» (και όχι
ένα σύστηµα «προσέλκυσης»), πράγµα που συνεπάγεται ότι οι αεροπορικές εταιρίες της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας µπορούν να ελέγχουν την διαβίβαση των δεδοµένων στις καναδικές αρχές. ∆εύτερον, οι
δεσµεύσεις που ανέλαβε η καναδική πλευρά είναι δεσµευτικές (παράγραφος 1 του άρθρου 2 της
συµφωνίας), αυτό δε συµβάλλει στο να είναι η πρόταση περισσότερο ισόρροπη από την αντίστοιχη που
συνήφθη µε τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής. Τρίτον, ο κατάλογος των δεδοµένων της κατηγορίας
PNR που θα διαβιβάζονται είναι πιο περιορισµένος και δεν περιλαµβάνει «ανοικτές κατηγορίες»
δεδοµένων για τους επιβάτες, τα οποία θα µπορούσαν να αποκαλύψουν ευαίσθητες πληροφορίες. Υπέρ
της συµφωνίας, τέλος, λειτούργησε ένα πολύ περισσότερο ανεπτυγµένο νοµικό σύστηµα προστασίας
δεδοµένων, το οποίο προσφέρει προστασία στο πρόσωπο το αφορώµενο από τα δεδοµένα, η οποία περιλαµβάνει και εποπτεία από ανεξάρτητο Επίτροπο ∆εδοµένων. Η καναδική νοµοθεσία ωστόσο δεν παρέχει
πλήρη προστασία στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκοπός των δεσµεύσεων που ανέλαβαν οι
καναδικές αρχές είναι η εξεύρεση λύσης για τους εν λόγω πολίτες.

3.

Οι συνέπειες της οδηγίας 95/46
7. Υπό το σύστηµα της οδηγίας 95/46/ΕΚ, η µεταβίβαση δεδοµένων σε τρίτη χώρα εµπίπτει στον ορισµό
της επεξεργασίας προσωπικών δεδοµένων [σύµφωνα µε το εδάφιο β) του άρθρου 2 της οδηγίας, «κάθε
εργασία ή σειρά εργασιών που διενεργούνται επί προσωπικών δεδοµένων»] και, κατά συνέπεια, το
Κεφάλαιο ΙΙ της οδηγίας («Γενικοί κανόνες περί νοµιµότητας της επεξεργασίας προσωπικών δεδοµένων»)
εφαρµόζεται και στην διαβίβαση. Η έννοια του άρθρου 25 της οδηγίας επί του προκειµένου, είναι η
παροχή µιας επί πλέον ασφάλειας για την περίπτωση της διαβίβασης σε τρίτη χώρα, καθώς, από την
στιγµή της µεταβίβασης, τα δεδοµένα δεν υπάγονται πια στην δικαιοδοσία κάποιου κράτους µέλους.
8. Η πρόταση για συµφωνία µε τον Καναδά, σε συνδυασµό µε την απόφαση της Επιτροπής υποχρεώνει τις
αεροπορικές εταιρίες να διαβιβάσουν δεδοµένα στον Καναδά. Πρέπει να καθοριστεί κατά πόσον η υποχρέωση αυτή τις παρεµποδίζει να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις που τους επιβάλλει η εθνική νοµοθεσία
που αποτελεί εφαρµογή της οδηγίας 95/46/ΕΚ, ειδικότερα του Κεφαλαίου ΙΙ, και κατά πόσον, µε τον
τρόπο αυτόν επηρεάζει την αποτελεσµατικότητα της οδηγίας.
9. Το άρθρο 5 της οδηγίας υποχρεώνει τους ευρωπαίους αεροµεταφορείς να επεξεργάζονται τα δεδοµένα
των κατηγοριών ΑΡΙ και PNR, τα οποία περιέχονται στα αυτόµατα συστήµατα κράτησης θέσεων και στα
συστήµατα ελέγχου των αναχωρήσεων, όπως απαιτούν οι αρµόδιες καναδικές αρχές σύµφωνα µε την
καναδική νοµοθεσία. Η πρόταση δεν ορίζει ότι εφαρµόζεται το κοινοτικό δίκαιο και πιο συγκεκριµένα
οι κανόνες περί επεξεργασίας προσωπικών δεδοµένων, του Κεφαλαίου ΙΙ της οδηγίας 95/46/ΕΚ. Καθώς
δεν υπάρχει διάταξη αυτού του είδους, οι αεροπορικές εταιρίες είναι δυνατόν να υποχρεωθούν να
επεξεργάζονται δεδοµένα, ακόµη και αν η εν λόγω επεξεργασία δεν είναι κατά τα πάντα σύµφωνη µε το
Κεφάλαιο ΙΙ της οδηγίας 95/46/ΕΚ. Θα υποχρεούνται µόνον να ενεργούν σύµφωνα µε τις ουσιαστικές
διατάξεις του δικαίου του Καναδά.

(1) Υπόθεση C-317/04, που εκκρεµεί ενώπιον του ∆ικαστηρίου των ΕΚ.
(2) Πρόκειται για ένα ανεξάρτητο συµβουλευτικό σώµα που αποτελείται από αντιπροσώπους των αρχών προστασίας δεδοµένων,
των κρατών µελών, του ΕΕΠ∆ και της Επιτροπής, και ιδρύθηκε µε την οδηγία 95/46/ΕΚ. Ο ΕΕΠ∆ αναφέρεται στην γνωµοδότηση 3/2004 περί του επιπέδου προστασίας που εξασφαλίζεται στον Καναδά για την διαβίβαση από τις αεροπορικές
εταιρίες καταστάσεων µε τα ονόµατα των επιβατών και εκ των προτέρων πληροφοριών σχετικών µε τους επιβάτες
(11 Φεβρουαρίου 2004) και στην γνωµοδότηση 1/2005 περί του επιπέδου προστασίας που εξασφαλίζεται στον Καναδά για
την διαβίβαση από τις αεροπορικές εταιρίες των καταστάσεων µε τα ονόµατα των επιβατών και εκ των προτέρων πληροφοριών σχετικών µε τους επιβάτες (19 Ιανουαρίου 2005).
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10. Αν και όπως ελέχθη προηγουµένως και θα εξηγηθεί περαιτέρω µε την παρούσα γνωµοδότηση, υπάρχει
στον Καναδά ένα ανεπτυγµένο νοµικό σύστηµα προστασίας δεδοµένων και δεν υπάρχει κανείς λόγος να
κρίνοµε ότι η καναδική νοµοθεσία περί προστασίας δεδοµένων παραβλάπτει σοβαρά τα συµφέροντα των
αφορωµένων από τα δεδοµένα µέσα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, επίσης δεν υπάρχει λόγος να εκλάβοµε
ότι η καναδική νοµοθεσία συµφωνεί πλήρως µε όλες τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΙ της οδηγίας
95/46/ΕΚ. Η παραδοχή αυτή δεν συνάγεται από την συµφωνία ούτε από την αιτιολογική έκθεση. Επί
πλέον η παραδοχή αυτή δεν είναι νοητή διότι οι καναδικές αρχές δεν δεσµεύονται από καµία
(µελλοντική) ερµηνεία της οδηγίας από το ∆ικαστήριο των ΕΚ ούτε υπάρχουν εγγυήσεις ότι µελλοντικές
µεταβολές του καναδικού δικαίου (ή νέες ερµηνείες του από τα καναδικά δικαστήρια) θα συµφωνούν µε
το κοινοτικό δίκαιο.
11. Βάσει των προεκτεθέντων, ο ΕΕΠ∆ συµπεραίνει ότι η συµφωνία συνεπάγεται τροποποίηση της οδηγίας
95/46/ΕΚ. Για τον λόγο αυτόν, και ανεξάρτητα από δυνατή, σηµαντική βλάβη των αφορωµένων από τα
δεδοµένα, θα πρέπει να δοθεί η συναίνεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύµφωνα µε την παράγραφο
3 του άρθρου 300 της Συνθήκης ΕΚ.
12. Ως προς αυτά, ο ΕΕΠ∆ κρίνει ότι, εν γένει, τα θεσµικά ζητήµατα ευρίσκονται έξω από το πεδίο της
αποστολής του. Στην προκειµένη περίπτωση, ωστόσο, ο ΕΕΠ∆ εκφράζει την άποψή του, σχετικά µε ένα
ζήτηµα αυτού του είδους, διότι η παραβίαση των προνοµιών του Κοινοβουλίου οδηγεί σε τροποποίηση
της οδηγίας και, µε τον τρόπο αυτόν, επηρεάζει το επίπεδο της προστασίας των δεδοµένων µέσα στο
έδαφος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
13. Εναλλακτικώς, η συµφωνία θα ήταν δυνατόν να τροποποιηθεί ώστε να εξασφαλισθεί ότι η επεξεργασία
των δεδοµένων των κατηγοριών API/PNR από τις αεροπορικές εταιρίες θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε
την οδηγία 95/46/ΕΚ. Αν προστεθεί µια διάταξη µε αυτό το περιεχόµενο, η συµφωνία δεν θα συνεπάγεται πια τροποποίηση της οδηγίας.

4.

Περί της ουσίας της συµφωνίας µε τον Καναδά

4.1 Έγκριση των κυρίων στοιχείων της πρότασης
14. Πέρα από τις διαδικαστικές προϋποθέσεις της έκδοσης της απόφασης ο ΕΕΠ∆ εξέτασε κατά πόσον η
προτεινόµενη συµφωνία, κατ' ουσίαν, προστατεύει επαρκώς τους αφορώµενους από τα δεδοµένα, ιδίως
δε τα θεµελιώδη δικαιώµατά τους, κατά την έννοια του άρθρου 6 της Συνθήκης ΕΕ.
15. Ο ΕΕΠ∆ επισηµαίνει τις µείζονες διαφορές της πρότασης, συγκρινόµενης µε τη συµφωνία που συνήφθη
µε τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής (βλέπε παράγραφο 6 παραπάνω). Ως συνέπειά τους, τα µειονεκτήµατα της τελευταίας σε τρία µείζονα σηµεία, δεν απαντώνται στην προκειµένη πρόταση, τουλάχιστον
όχι στον ίδιο βαθµό.
16. Ο ΕΕΠ∆ επισηµαίνει περαιτέρω ότι η γνωµοδότηση της οµάδας προστασίας έναντι της επεξεργασίας
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, του άρθρου 29, µε ηµεροµηνία 19ης Ιανουαρίου 2005, ενέκρινε
τα κύρια στοιχεία της (προτεινόµενης) απόφασης της Επιτροπής σχετικά µε το πρόσφορο επίπεδο
προστασίας που προσφέρει η Καναδική Υπηρεσία συνόρων [Canadian Border Service Agency (CBSA)].
Κατά την εκτίµηση της οµάδας οι δεσµεύσεις που αναλαµβάνει η CBSA (το παράρτηµα της απόφασης
της Επιτροπής) διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο. Ο ΕΕΠ∆ προσυπογράφει τις διαπιστώσεις της οµάδας
προστασίας έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, του άρθρου 29, λαµβάνοντας
υπόψη του και το ότι ο ανεξάρτητος Επίτροπος Προστασίας του Ιδιωτικού Βίου του Καναδά, εγκρίνει
τους περιορισµούς της πρόσβασης στα δεδοµένα των κατηγοριών API/PNR για λόγους υπαγοµένους
στην κυβερνητική πολιτική και στην επιβολή του νόµου (1).
17. Ο ΕΕΠ∆ κρίνει ότι είναι σηµαντικότατο, το σύστηµα διάθεσης δεδοµένων των κατηγοριών ΑΡΙ και PNR
να παρέχει στις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρίες την δυνατότητα να ελέγχουν την επεξεργασία και τη
µεταβίβαση των δεδοµένων. Οι δραστηριότητες αυτές εµπίπτουν εποµένως στην δικαιοδοσία των κρατών
µελών, εφαρµόζεται δε το κοινοτικό δίκαιο.
18. Ως εξ ίσου σηµαντικό κρίνεται το ότι το άρθρο 2 της πρότασης προβλέπει ρητώς ότι οι συµβαλλόµενοι
συνεφώνησαν ότι τα δεδοµένα των κατηγοριών API/PNR θα υφίστανται επεξεργασία όπως περιγράφεται
από τις ανειληµµένες δεσµεύσεις. Οι δεσµεύσεις, ως έχουν συναφθεί στην απόφαση της Επιτροπής, είναι
εποµένως δεσµευτικές.
(1) Βλέπε τη ∆ήλωση του Επιτρόπου, της 9ης Απριλίου 2003 (http://www.privcom.gc.ca/keyIssues/ki-qc/mc-ki-api_e.asp).
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19. Ο ΕΕΠ∆ τονίζει, τέλος, ότι είναι σηµαντικό το να ιδρυθεί µια Κοινή Επιτροπή η οποία, µεταξύ άλλων,
θα διοργανώνει κοινές ανασκοπήσεις. Αυτό καθιστά δυνατή των παρακολούθηση της εφαρµογής των
νοµοθετηµάτων, πράγµα σηµαντικότατο διότι τα νοµοθετήµατα είναι νέα και δεν υπάρχουν εµπειρίες
από την εφαρµογή παροµοίων πράξεων.
20. Στα πλαίσια αυτά και λαµβανοµένης υπόψη της ανάλυσης που προβλέπεται από την παράγραφο 4.2
του εγγράφου προσανατολισµού που αναφέρεται από την παράγραφο 1 του παρόντος, ο ΕΕΠ∆ εγκρίνει
τα κύρια στοιχεία της πρότασης και αρκείται στο να σχολιάσει ορισµένα συγκεκριµένα σηµεία:
— την ποσότητα και την φύση των δεδοµένων των κατηγοριών API/PNR, που θα πρέπει να µεταβιβάζονται,
— τον σκοπό της επεξεργασίας, που δεν περιορίζεται στην καταπολέµηση της τροµοκρατίας, αλλά
αφορά κάθε άλλο σοβαρό διασυνοριακό έγκληµα,
— το άρθρο 3 της συµφωνίας, περί πρόσβασης, διόρθωσης και προσθήκης σηµείωσης.
4.2. Ποσότητα και φύση των δεδοµένων των κατηγοριών API/PNR
21. Το Παράρτηµα ΙΙ της πρότασης δεν περιέχει ευαίσθητα δεδοµένα κατά την έννοια του άρθρου 8 της
οδηγίας 95/46/ΕΚ, ούτε «ανοικτές κατηγορίες» δεδοµένων των επιβατών, τα οποία αναλόγως του
τρόπου µε τον οποίο οι κατηγορίες αυτές συµπληρώνονται σε έντυπο, θα µπορούσαν να αποκαλύψουν
ευαίσθητα δεδοµένα αυτού του είδους (όπως διατροφικές επιλογές που αποκαλύπτουν θρήσκευµα ή
δεδοµένα ιατρικής φύσεως).
22. Η κατάσταση, ωστόσο, των Στοιχείων ∆εδοµένων της κατηγορίας PNR που πρέπει να συλλεγούν
(παράρτηµα ΙΙ της πρότασης) περιλαµβάνει και στοιχεία που ενδέχεται να είναι σηµαντικά υπό το πρίσµα
της προστασίας των θεµελιωδών δικαιωµάτων του επιβάτη ιδιαίτερα δε του ιδιωτικού του βίου. Ο ΕΕΠ∆
αναφέρει την κατηγορία 10 (πληροφορίες για επιβάτες που πετούν συχνά), που θα µπορούσε να
αποκαλύψει γεγονότα για την συµπεριφορά των επιβατών (αν και δεν περιλαµβάνονται όλες οι πληροφορίες οι σχετικές µε αυτούς τους επιβάτες) και την κατηγορία 23 (πληροφορίες APIS που ενδεχοµένως
έχουν συλλεγεί), η οποία περιέχει όχι µόνον το όνοµα αλλά και άλλες πληροφορίες σχετικές µε το
διαβατήριο του επιβάτη.
23. Ο ΕΕΠ∆ δεν είναι πεπεισµένος ότι η συµπερίληψη αυτών των κατηγοριών είναι αναγκαία και ανάλογη,
προτείνει δε να επανεξετασθεί κατά πόσον χρειάζεται να συµπεριληφθούν αυτές οι κατηγορίες στο
παράρτηµα της συµφωνίας. Το γεγονός πάντως ότι οι κατηγορίες αυτές περιέχονται στον κατάλογο των
δεδοµένων δεν είναι καθ' εαυτό αρκετά σοβαρό ώστε να χρειάζεται επαναδιαπραγµάτευση της
συµφωνίας και, κατά την γνώµη του ΕΕΠ∆, δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε ακύρωση της συµφωνίας.
4.3 Ο σκοπός της επεξεργασίας των δεδοµένων
24. Όπως έχουµε ήδη δει σε περιπτώσεις νοµοθετηµάτων που απαιτούν την επεξεργασία προσωπικών
δεδοµένων για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας, ο νοµοθέτης δεν έχει περιορίσει το σκοπό της
επεξεργασίας στην τροµοκρατία καθ' εαυτήν, αλλά επεξέτεινε τους σκοπούς για τους οποίους επιτρέπεται η επεξεργασία, ώστε να συµπεριλαµβάνονται και άλλα σοβαρά εγκλήµατα ή, σε ορισµένες περιπτώσεις, και η εν γένει επιβολή του νόµου.
25. Η προκειµένη πρόταση αναφέρει την καταπολέµηση άλλων σοβαρών εγκληµάτων διασυνοριακής
φύσεως, περιλαµβανοµένου του οργανωµένου εγκλήµατος. Σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις που ανέλαβε η
CBSA (βλ. παράγραφο 12 παραπάνω) στις πληροφορίες επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση άλλες καναδικές κρατικές υπηρεσίες, µόνον για τους ίδιους σκοπούς. Οι πληροφορίες θα διαβιβάζονται σε αρχές
τρίτων χωρών µόνον για αυτούς τους σκοπούς και εφόσον διαπιστώνεται στην οικεία τρίτη χώρα
επάρκεια σύµφωνα µε το άρθρο 25 της οδηγίας 95/46/ΕΚ. Ο περιορισµός αυτός του σκοπού δεν παραβιάζει καθ' εαυτός τις διατάξεις της οδηγίας, ούτε τις αρχές στις οποίες αυτή στηρίζεται.
4.4 Προστασία των αφορωµένων από τα δεδοµένα
26. Η συµφωνία περιέχει ρητές διατάξεις σκοπός των οποίων είναι η προστασία των συµφερόντων των
αφορωµένων από τα δεδοµένα. Ο ΕΕΠ∆ τονίζει έντονα το άρθρο 3 της συµφωνίας, το οποίο αφορά την
πρόσβαση, διόρθωση καη προσθήκη σηµείωσης. ∆υνάµει αυτής της διάταξης οι αφορώµενοι από τα
δεδοµένα που διαµένουν µέσα στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης µπορούν να ασκήσουν τα δικαιώµατα πρόσβασης, διόρθωσης και προσθήκης σηµείωσης, υπό τις ίδιες περιστάσεις µε τους διαµένοντες
στον Καναδά.
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27. Η αναγνώριση των δικαιωµάτων αυτών δεν παρέχει καθ'εαυτή την αναγκαία προστασία στους αφορωµένους από τα δεδοµένα. Θα πρέπει να διασφαλισθεί ότι τα δικαιώµατα όντως είναι δυνατόν να ασκηθούν
στην πράξη.
28. Η έκταση και η ουσία των δικαιωµάτων αυτών καθορίζονται από το καναδικό δίκαιο. Προκειµένου να
παρέχεται στον ευρωπαίο πολίτη τον αφορώµενο από τα δεδοµένα η αναγκαία προστασία, η σχετική
νοµοθεσία πρέπει να είναι προσιτή σε αυτόν, θα πρέπει δε να είναι δυνατόν να προβλεφθούν οι
συνέπειές της για τον ίδιο. Προκειµένου να εκπληρωθεί αυτή η υποχρέωση, η οµάδα εργασίας για την
προστασία δεδοµένων του άρθρου 29, εισηγήθηκε να περιληφθεί το σχετικό καναδικό κανονιστικό
πλαίσιο, ως παράρτηµα, στην απόφαση της Επιτροπής.
29. Η εισήγηση αυτή δεν έγινε αποδεκτή, αλλά η απόφαση της Επιτροπής και οι δεσµεύσεις που ανέλαβε η
CBSA παρέχουν µια επεξήγηση του σχετικού νοµικού πλαισίου. Οι σχετικές πρόνοιες των δεσµεύσεων
επιτρέπουν στους επιβάτες των πτήσεων να λαµβάνουν γνώση των δικαιωµάτων τους.
30. Ο ΕΕΠ∆ επισηµαίνει ότι σηµαντικό δεν είναι µόνον το να έχουν οι διαµένοντες στην Ευρωπαϊκή
Κοινότητα επιβάτες των πτήσεων πρόσβαση στα νοµοθετήµατα, αλλά ότι εξίσου σηµαντικό είναι το να
έχουν πραγµατική δυνατότητα να προσφύγουν σε δικαστήριο.
31. Προς τούτο, ο ΕΕΠ∆ υποστηρίζει τη διαδικασία την οποία αναφέρει η πρόνοια 31 των δεσµεύσεων.
Σύµφωνα µε την διαδικασία αυτήν, ο Επίτροπος Προστασίας του Ιδιωτικού Βίου του Καναδά, µπορεί να
εξετάζει καταγγελίες που θα παραπέµπουν σε αυτόν οι αρχές προστασίας δεδοµένων των κρατών µελών,
για λογαριασµό διαµενόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά τον ΕΕΠ∆ µια διαδικασία αυτού του είδους
ενδέχεται να είναι στην πράξη αποτελεσµατικότερη από ένα τυπικό δικαίωµα προσφυγής των διαµενόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενώπιον των καναδικών δικαστηρίων.
5.

Συµπεράσµατα
32. Ο ΕΕΠ∆ καταλήγει στα εξής συµπεράσµατα:
— Το προοίµιο της απόφασης του Συµβουλίου θα πρέπει να περιέχει µνεία της παρούσας γνωµοδότησης.
— Θα έπρεπε να έχει ζητηθεί η γνώµη του σχετικά µε την δυνάµει της παραγράφου 6 του άρθρου 25
της οδηγίας 95/46/ΕΚ απόφαση της Επιτροπής, µε την οποία αναγνωρίζεται ότι η καναδική
υπηρεσία συνόρων (Canadian Border Service Agency) παρέχει επαρκές επίπεδο προστασίας των
δεδοµένων των κατηγοριών API/PNR.
— Σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 300 της Συνθήκης ΕΚ, θα πρέπει να δοθεί η σύµφωνη
γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
— Εναλλακτικώς, η συµφωνία θα µπορούσε να τροποποιηθεί ώστε να εξασφαλίζεται ότι η επεξεργασία
των δεδοµένων των κατηγοριών API/PNR από τις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρίες θα πρέπει να
είναι σύµφωνα µε την οδηγία 95/46/ΕΚ.
— Ο ΕΕΠ∆ εγκρίνει τα κύρια στοιχεία της προτεινόµενης συµφωνίας.

Έγινε στις Βρυξέλλες την 15η Ιουνίου 2005.
Peter HUSTINX

Ευρωπαίος Επόπτης Προσωπικών
∆εδοµένων

