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ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
Γνωµοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας ∆εδοµένων όσον αφορά την πρόταση για µια
απόφαση-πλαίσο του Συµβουλίου για την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στον τοµέα
της αστυνοµικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις [COM (2005) 475 τελικό]
(2006/C 47/12)
Ο ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως
το άρθρο 286,
το Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
ιδίως το άρθρο 8,
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,
την αίτηση γνωµοδότησης σύµφωνα µε το άρθρο 28 παράγραφος
2 του κανονισµού (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,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ:

I. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Αίτηση προς τον ΕΕΠ∆ για παροχή συµβουλών
1. Η πρόταση απόφασης-πλαισίου του Συµβουλίου για την
προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στον
τοµέα της αστυνοµικής και δικαστικής συνεργασίας σε
ποινικές υποθέσεις διαβιβάσθηκε από την Επιτροπή στον
ΕΕΠ∆ µε επιστολή στις 4 Οκτωβρίου 2005. Ο ΕΕΠ∆ θεωρεί
την επιστολή αυτή ως αίτηση παροχής συµβουλών προς τα
όργανα και οργανισµούς της Κοινότητας, όπως προβλέπεται
στο άρθρο 28 παράγραφος 2 του κανονισµού αριθ.
45/2001/ΕΚ. Κατά τον ΕΕΠ∆, η παρούσα γνωµοδότηση θα
πρέπει να αναφέρεται στο προοίµιο της απόφασης-πλαισίου.
Η σηµασία της παρούσας πρότασης
2. Ο ΕΕΠ∆ υπογραµµίζει τη σηµασία της παρούσας πρότασης
από την άποψη των θεµελιωδών δικαιωµάτων και ελευθεριών

των φυσικών προσώπων για την προστασία των δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν. Η έγκριση της
πρότασης θα αποτελούσε ένα αξιόλογο βήµα για την
προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, σε ένα
σηµαντικό τοµέα στον οποίο απαιτείται ιδιαίτερα ένας συνεκτικός και αποτελεσµατικός µηχανισµός για την προστασία
των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στο επίπεδο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Σε αυτό το πλαίσιο, ο ΕΕΠ∆ τονίζει ότι η σηµασία της αστυνοµικής και δικαστικής συνεργασίας µεταξύ των κρατών
µελών, ως στοιχείου της βαθµιαίας εγκαθίδρυσης ενός χώρου
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, αυξάνεται διαρκώς.
Με το Πρόγραµµα της Χάγης εισήχθη η αρχή της διαθεσιµότητας ώστε να βελτιωθεί η διασυνοριακή ανταλλαγή
πληροφοριών στον τοµέα της ποινικής καταστολής. Σύµφωνα
µε το Πρόγραµµα της Χάγης (1), το γεγονός και µόνο ότι οι
πληροφορίες διαπερνούν τα σύνορα δεν θα πρέπει να είναι
πλέον καθοριστικό. Η εισαγωγή της αρχής της διαθεσιµότητας απηχεί µια γενικότερη τάση διευκόλυνσης της
ανταλλαγής πληροφοριών στον τοµέα της ποινικής καταστολής [βλ., λ.χ., τη λεγόµενη Σύµβαση Prüm (2), όπως
υπεγράφη από επτά κράτη µέλη, και τη σουηδική πρόταση
για απόφαση-πλαίσιο για την απλούστευση της ανταλλαγής
πληροφοριών και στοιχείων µεταξύ των αρχών της ποινικής
καταστολής (3)]. Η εντελώς πρόσφατη έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη φύλαξη των δεδοµένων
επικοινωνίας (4) µπορεί να ειδωθεί από την ίδια οπτική γωνία.
Οι εξελίξεις αυτές επιβάλλουν τη θέσπιση νοµοθετήµατος
που θα εγγυάται την αποτελεσµατική προστασία των
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα σε όλα τα κράτη µέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε βάση κοινά πρότυπα.
(1) Βλ. σ. 18 του προγράµµατος.
(2) Σύµβαση µεταξύ του Βασιλείου του Βελγίου, της Οµοσπονδιακής
∆ηµοκρατίας της Γερµανίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Γαλλικής
∆ηµοκρατίας, του Μεγάλου ∆ουκάτου του Λουξεµβούργου, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών και της ∆ηµοκρατίας της Αυστρίας για την
αναβάθµιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως κατά την καταπολέµηση της τροµοκρατίας, του διασυνοριακού εγκλήµατος και της
παράνοµης µετανάστευσης. Prüm (Γερµανία) 27 Μαΐου 2005.
(3) Πρωτοβουλία του Βασιλείου της Σουηδίας για την έκδοση απόφασηςπλαισίου για την απλούστευση της ανταλλαγής πληροφοριών και
δεδοµένων υπηρεσιών πληροφοριών µεταξύ των αρχών ποινικής καταστολής των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως όσον αφορά
σοβαρά αδικήµατα, περιλαµβανοµένων των τροµοκρατικών πράξεων (ΕΕ
C 281/2004).
(4) Βάσει της προτάσεως για µια οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου σχετικά µε τη διατήρηση των δεδοµένων τα οποία
υποβλήθηκαν σε επεξεργασία σχετική µε την παροχή δηµόσιων
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και για την τροποποίηση της
οδηγίας 2002/58/ΕΚ [COM (2005) 438 τελικό].
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4. Ο ΕΕΠ∆ επισηµαίνει ότι το παρόν γενικό πλαίσιο της
προστασίας των δεδοµένων στον τοµέα αυτό είναι ανεπαρκές.
Κατά πρώτο λόγο, η οδηγία 95/46/ΕΚ δεν εφαρµόζεται στην
επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο
δραστηριοτήτων που εξέρχονται του πεδίου εφαρµογής του
κοινοτικού δικαίου, όπως οι προβλεπόµενες στον Τίτλο VI
της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας). Μολονότι στα περισσότερα κράτη
µέλη το πεδίο εφαρµογής της εναρµονιστικής νοµοθεσίας
είναι ευρύτερο από εκείνο που προβλέπει η ίδια η οδηγία και
δεν αποκλείει την επεξεργασία δεδοµένων για τους σκοπούς
της ποινικής καταστολής, υφίστανται σηµαντικές διαφορές
µεταξύ των εθνικών νοµοθεσιών. Κατά δεύτερο λόγο, η
Σύµβαση αριθ. 108 του Συµβουλίου της Ευρώπης (1), η
οποία δεσµεύει όλα τα κράτη µέλη, δεν παρέχει την απαιτούµενη ακρίβεια όσον αφορά την προστασία, όπως είχε αναγνωρισθεί ήδη κατά το χρόνο θέσπισης της οδηγίας 95/46/ΕΚ.
Κατά τρίτο λόγο, καµία από τις δύο αυτές νοµοθετικές
πράξεις δεν λαµβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της
ανταλλαγής δεδοµένων µεταξύ αστυνοµικών και δικαστικών
αρχών (2).
Μια συµβολή για την επιτυχία της ίδιας της συνεργασίας
5. Η αποτελεσµατική προστασία των δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα δεν είναι µόνο σηµαντική για τα πρόσωπα τα
οποία αφορούν τα δεδοµένα, αλλά συµβάλλει και στην
επιτυχία της ίδιας της αστυνοµικής και δικαστικής συνεργασίας. Τα δύο αυτά δηµόσια συµφέροντα αλληλεξαρτώνται
από πολλές απόψεις.
6. Πρέπει να έχουµε υπόψη ότι τα περί ου ο λόγος δεδοµένα
προσωπικού χαρακτήρα είναι συχνά ευαίσθητα και έχουν
αποκτηθεί από τις αστυνοµικές και δικαστικές αρχές έπειτα
από έρευνα σχετικά µε πρόσωπα. Η προθυµία για ανταλλαγή
των δεδοµένων αυτών µε τις αρχές άλλων κρατών µελών θα
αυξηθεί εάν η αρµόδια αρχή είναι βέβαιη για το επίπεδο της
προστασίας στο εκάστοτε άλλο κράτος µέλος. Ο ΕΕΠ∆
αναφέρει ως σηµαντικά στοιχεία της προστασίας των
δεδοµένων την εµπιστευτικότητα και την ασφάλεια των
δεδοµένων και τους περιορισµούς της πρόσβασης σε αυτά
και της περαιτέρω χρήσης τους.
7. Επιπλέον, το υψηλό επίπεδο προστασίας δεδοµένων µπορεί
να εξασφαλίσει την ακρίβεια και την αξιοπιστία των
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Όταν πρόκειται για
ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ αστυνοµικών ή/και δικαστικών
αρχών η ακρίβεια και η αξιοπιστία των δεδοµένων αυτών
έχουν ακόµη µεγαλύτερη σηµασία, ιδίως από τη στιγµή κατά
την οποία, λόγω διαδοχικών ανταλλαγών και επαναδιαβίβασης δεδοµένων µεταξύ των αρχών επιβολής του νόµου, τα
δεδοµένα υποβάλλονται τελικά σε επεξεργασία µακριά από
την πηγή τους και εκτός του πλαισίου αρχικής συλλογής και
χρήσης τους. Κατά κανόνα, οι αρχές λήψης των δεδοµένων
αγνοούν τις συντρέχουσες περιστάσεις και πρέπει να
βασίζονται αποκλειστικά στα δεδοµένα αυτά καθεαυτά.
8. Η εναρµόνιση των εθνικών διατάξεων για τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα στον αστυνοµικό και δικαστικό τοµέα —
περιλαµβανοµένων εγγυήσεων για την προστασία των
δεδοµένων αυτών — µπορεί συνεπώς να αυξήσει την
(1) Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης για την προστασία του ατόµου
από την αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία πληροφοριών προσωπικού
χαρακτήρα, 28 Ιανουαρίου 1981.
(2) Το 1987, το Συµβούλιο της Ευρώπης εξέδωσε τη σύσταση αρ. R (87)
15 για τη ρύθµιση της χρήσεως των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα
στον αστυνοµικό τοµέα, αλλά η σύσταση αυτή είναι εξ ορισµού µη
δεσµευτική τα κράτη µέλη.
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αµοιβαία εµπιστοσύνη καθώς και την αποτελεσµατικότητα
της ίδιας της ανταλλαγής.
Σεβασµός των αρχών της προστασίας των δεδοµένων, σε
συνδυασµό µε ένα πρόσθετο σύνολο κανόνων
9. Η σκοπιµότητα και η σηµασία της παρούσας πρότασης έχουν
τονισθεί επανειληµµένα. Κατά την εαρινή διάσκεψη στην
Κρακοβία τον Απρίλιο του 2005, οι Ευρωπαϊκές Αρχές
Προστασίας ∆εδοµένων εξέδωσαν µια διακήρυξη και µία
έγγραφη τοποθέτηση, ζητώντας τη θέσπιση νέου νοµικού
πλαισίου για την προστασία των δεδοµένων εφαρµοστέου
στις δραστηριότητες του τρίτου πυλώνα. Το νέο αυτό
πλαίσιο δεν θα πρέπει µόνο να σέβεται τις αρχές της
προστασίας των δεδοµένων όπως καθορίζονται στην οδηγία
95/46/ΕΚ — έχει σηµασία να εξασφαλισθεί η συνοχή της
προστασίας των δεδοµένων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης — αλλά επίσης να προβλέπει ένα πρόσθετο σύνολο
κανόνων που να λαµβάνουν υπόψη την ιδιαίτερη φύση του
τοµέα της ποινικής καταστολής (3). Ο ΕΕΠ∆ σηµειώνει µε
ικανοποίηση το γεγονός ότι η παρούσα πρόταση λαµβάνει ως
αφετηρία τα ανωτέρω σηµεία: σέβεται τις αρχές της
προστασίας δεδοµένων όπως καθορίζονται στην οδηγία
95/46/ΕΚ και περιέχει ένα πρόσθετο σύνολο κανόνων.
10. Στην παρούσα γνωµοδότηση θα αναλυθεί σε ποιο βαθµό το
αποτέλεσµα είναι αποδεκτό από την άποψη της προστασίας
των δεδοµένων, λαµβανοµένου δεόντως υπόψη του ειδικού
πλαισίου της προστασίας των δεδοµένων στον τοµέα της
ποινικής καταστολής. Αφενός τα σχετικά δεδοµένα είναι
συχνά ευαίσθητα (βλ. σηµείο 6 της παρούσας γνωµοδότησης)
και αφετέρου υφίσταται ισχυρή πίεση για πρόσβαση στα
δεδοµένα αυτά, προς το σκοπό της αποτελεσµατικής ποινικής
καταστολής, που είναι δυνατόν να περιλαµβάνει την
προστασία της ζωής και της σωµατικής ακεραιότητας των
προσώπων. Κατά τον ΕΕΠ∆, οι κανόνες προστασίας των
δεδοµένων θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις δικαιολογηµένες ανάγκες της ποινικής καταστολής, αλλά θα πρέπει
επίσης να προστατεύουν το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται
τα δεδοµένα έναντι της αδικαιολόγητης επεξεργασίας και
πρόσβασης. Το αποτέλεσµα των εργασιών του ευρωπαίου
νοµοθέτη, για να είναι σύµφωνο µε την αρχή της αναλογικότητας, πρέπει να απηχεί το σεβασµό δύο δυνητικά
αντίθετων δηµόσιων συµφερόντων. Εν προκειµένω, ο ΕΕΠ∆
επαναλαµβάνει ότι αρκετά συχνά τα συµφέροντα αυτά
αλληλεξαρτώνται.
Το πλαίσιο του Τίτλου VI της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή
Ένωση
11. Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι η παρούσα πρόταση εµπίπτει
στον Τίτλο VI της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το
λεγόµενο τρίτο πυλώνα. Η παρέµβαση του ευρωπαίου
νοµοθέτη υποβάλλεται σε σαφείς περιορισµούς: περιορισµούς
των νοµοθετικών εξουσιών της Ένωσης στα θέµατα που
αναφέρονται στα άρθρα 30 και 31, περιορισµούς όσον
αφορά τη νοµοθετική διαδικασία, που δεν περιλαµβάνει
πλήρη συµµετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και περιορισµούς όσον αφορά το δικαστικό έλεγχο, δεδοµένου ότι οι
αρµοδιότητες του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου δυνάµει του
άρθρου 35 ΣΕΕ δεν είναι πλήρεις. Οι εν λόγω περιορισµοί
επιβάλλουν ακόµη προσεκτικότερη ανάλυση του κειµένου της
πρότασης.
(3) Βλ. σχετικά τη συµβολή «The EDPS as an advisor to the Community
Institutions on proposals for legislation and related documents» («O
ΕΕΠ∆ ως σύµβουλος των κοινοτικών θεσµικών οργάνων όσον αφορά τις
προτάσεις νοµοθετηµάτων και άλλα σχετικά έγγραφα»), 18 Μαρτίου
2005, που είναι διαθέσιµη στη διεύθυνση www.edps.eu.int.
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II. ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΤΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΠΕ∆ΙΩΝ ΤΟΥ SIS II ΚΑΙ ΤΟΥ VIS

II.1. Η αρχή της διαθεσιµότητας
12. Η πρόταση συνδέεται στενά µε την πρόταση απόφασηςπλαισίου του Συµβουλίου για την ανταλλαγή πληροφοριών
βάσει της αρχής της διαθεσιµότητας [COM(2005) 490
τελικό]. Η τελευταία αυτή πρόταση αποσκοπεί στην
εφαρµογή της αρχής της διαθεσιµότητας, ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι πληροφορίες που διαθέτουν οι αρµόδιες αρχές
ενός κράτους µέλους για την καταπολέµηση του εγκλήµατος
θα παρέχονται στις αντίστοιχες αρχές των άλλων κρατών
µελών. Θα πρέπει να οδηγήσει στην κατάργηση των εσωτερικών συνόρων για την ανταλλαγή των εν λόγω πληροφοριών, µε την υπαγωγή της ανταλλαγής πληροφοριών σε
ενιαίους όρους για το σύνολο της Ένωσης.
13. Η στενή σχέση µεταξύ των δύο προτάσεων απορρέει από το
γεγονός ότι οι χρήσιµες για την ποινική καταστολή πληροφορίες περιλαµβάνουν σε µεγάλο βαθµό δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα. ∆εν είναι δυνατόν να θεσπισθεί νοµοθεσία
σχετικά µε την ανταλλαγή πληροφοριών στον τοµέα της
ποινικής καταστολής χωρίς να διασφαλισθεί κατάλληλη
προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Όταν µια
παρέµβαση στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ως
αποτέλεσµα την κατάργηση των εσωτερικών συνόρων για την
ανταλλαγή των σχετικών πληροφοριών, η προστασία των
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα δεν µπορεί να εξακολουθήσει να ρυθµίζεται αποκλειστικά από την εθνική νοµοθεσία. Είναι πλέον έργο των ευρωπαϊκών οργάνων να εξασφαλίζουν την προστασία των δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα κατά µήκος της εδαφικής κυριαρχίας µιας Ένωσης
χωρίς εσωτερικά σύνορα. Η αποστολή αυτή αναφέρεται ρητά
στο άρθρο 30 παράγραφος 1 στοιχείο β) ΣΕΕ και αποτελεί
συνέπεια της υποχρέωσης της Ένωσης να σέβεται τα θεµελιώδη δικαιώµατα (άρθρο 6 ΣΕΕ). Επιπλέον:
— Στο άρθρο 1 παράγραφος 2 της παρούσας πρότασης
αναφέρεται ρητά ότι τα κράτη µέλη δεν µπορούν πλέον
ούτε να περιορίζουν ούτε να απαγορεύουν τη διασυνοριακή κυκλοφορία πληροφοριών για λόγους που
συνδέονται µε την προστασία δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα.
— Η πρόταση απόφασης-πλαισίου του Συµβουλίου για την
ανταλλαγή πληροφοριών βάσει της αρχής της διαθεσιµότητας περιέχει διάφορες παραποµπές στην παρούσα
πρόταση.
14. Ο ΕΕΠ∆ επισηµαίνει ότι η απόφαση-πλαίσιο του Συµβουλίου
για την ανταλλαγή πληροφοριών βάσει της αρχής της διαθεσιµότητας θα πρέπει να εκδοθεί µόνο µε την προϋπόθεση ότι
θα έχει εκδοθεί απόφαση-πλαίσιο σχετικά µε την προστασία
των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Ωστόσο, η παρούσα
πρόταση απόφασης-πλαισίου του Συµβουλίου σχετικά µε την
προστασία των δεδοµένων ενέχει αυτοτελή αξία και είναι
αναγκαία ανεξάρτητα από τη θέσπιση νοµοθετικής πράξης
για τη διαθεσιµότητα. Αυτό τονίσθηκε στο τµήµα Ι της
παρούσας γνωµοδότησης.
15. Βάσει των ανωτέρω, ο ΕΕΠ∆ θα αναλύσει τις δύο προτάσεις
σε δύο χωριστές γνωµοδοτήσεις. Υπάρχει επίσης ένας πρα-
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κτικός λόγος για αυτό. ∆εν υπάρχει εγγύηση ότι οι προτάσεις
θα εξετασθούν από κοινού και µε την ίδια επιµέλεια από το
Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
II.2. ∆ιατήρηση δεδοµένων
16. Στις 26 Σεπτεµβρίου 2005 ο ΕΕΠ∆ παρουσίασε τη γνωµοδότησή του όσον αφορά την πρόταση για µια οδηγία σχετική
µε τη διατήρηση των δεδοµένων επικοινωνίας (1). Στη γνωµοδότηση αυτή επισήµανε ορισµένες σηµαντικές ελλείψεις της
πρότασης και πρότεινε να προστεθούν στην οδηγία ειδικές
διατάξεις σχετικά µε την πρόσβαση των αρµόδιων αρχών στα
δεδοµένα κίνησης και θέσης και την περαιτέρω χρήση των
δεδοµένων αυτών καθώς και να περιληφθούν πρόσθετες
εγγυήσεις για την προστασία των δεδοµένων. Το κείµενο της
οδηγίας, όπως εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
το Συµβούλιο, περιέχει µια περιορισµένη — αλλά σε καµία
περίπτωση επαρκή — διάταξη σχετικά µε την προστασία και
την ασφάλεια των δεδοµένων καθώς και µια ακόµη ανεπαρκέστερη διάταξη σχετικά µε την πρόσβαση, η οποία παραπέµπει
τη λήψη µέτρων για την πρόσβαση στα φυλασσόµενα
δεδοµένα στην εθνική νοµοθεσία, µε την επιφύλαξη σχετικών
διατάξεων του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του δηµόσιου διεθνούς δικαίου.
17. Η έγκριση της οδηγίας για τη φύλαξη των δεδοµένων επικοινωνίας καθιστά ακόµη περισσότερο επείγουσα τη θέσπιση
νοµικού πλαισίου για την προστασία των δεδοµένων στον
τρίτο πυλώνα. Με την έκδοση της οδηγίας αυτής, ο κοινοτικός νοµοθέτης υποχρεώνει τους παρόχους υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών και ∆ιαδικτύου να φυλάσσουν τα δεδοµένα για
σκοπούς ποινικής καταστολής, χωρίς τις αναγκαίες και
κατάλληλες εγγυήσεις για την προστασία του υποκείµενου
των δεδοµένων. Εξακολουθεί να υπάρχει κενό στην
προστασία, δεδοµένου ότι η οδηγία δεν ρυθµίζει (επαρκώς)
την πρόσβαση στα δεδοµένα, ούτε τη µεταγενέστερη χρήση
τους µετά την πρόσβαση των αρµόδιων αρχών ποινικής καταστολής σε αυτά.
18. Η παρούσα πρόταση καλύπτει σε µεγάλο βαθµό το κενό
αυτό, δεδοµένου ότι εφαρµόζεται στην περαιτέρω χρήση των
δεδοµένων µετά την πρόσβαση των αρχών επιβολής του
νόµου σε αυτά. Ο ΕΕΠ∆ εκφράζει πάντως τη δυσαρέσκειά
του για το γεγονός ότι ούτε η παρούσα πρόταση ρυθµίζει
την πρόσβαση στα δεδοµένα αυτά. Αντίθετα µε όσα προβλέπονται για τα συστήµατα SIS II και VIS (βλ. σηµείο II.3 της
παρούσας γνωµοδότησης), το θέµα αυτό επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του εθνικού νοµοθέτη.
II.3. Επεξεργασία στο πλαίσιο των SIS II και VIS
19. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιµοποιεί ήδη ή αναπτύσσει διάφορα
συστήµατα πληροφοριών ευρείας κλίµακας (Eurodac, SIS II,
VIS) και επιδιώκει το συντονισµό µεταξύ των συστηµάτων
αυτών. Παρατηρείται επίσης αυξανόµενη τάση για παροχή
µεγαλύτερης πρόσβασης στα συστήµατα αυτά στο πλαίσιο
της ποινικής καταστολής. Αυτές οι εκτεταµένες εξελίξεις
πρέπει να λαµβάνουν υπόψη, σύµφωνα µε το Πρόγραµµα της
Χάγης, την ανάγκη «να επιτευχθεί η ορθή ισορροπία µεταξύ
των στόχων επιβολής του νόµου και της διασφάλισης των
θεµελιωδών δικαιωµάτων των ατόµων».
(1) Γνωµοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας ∆εδοµένων όσον
αφορά την πρόταση για µια οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου σχετικά µε τη διατήρηση των δεδοµένων τα οποία
υποβλήθηκαν σε επεξεργασία σχετική µε την παροχή δηµόσιων
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και για την τροποποίηση της
οδηγίας 2002/58/ΕΚ [COM(2005) 438 τελικό], που είναι διαθέσιµη
στη διεύθυνση www.edps.eu.int.
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20. Ο ΕΕΠ∆, στη γνωµοδότησή του της 19ης Οκτωβρίου 2005
όσον αφορά τις προτάσεις για ένα Σύστηµα Πληροφοριών
Σένγκεν ∆εύτερης Γενεάς (SIS-II) (1), υπογράµµισε ορισµένα
στοιχεία σχετικά µε την ταυτόχρονη εφαρµογή γενικών
κανόνων (lex generalis) και ειδικότερων κανόνων (lex specialis)
για την προστασία των δεδοµένων. Η παρούσα πρόταση
µπορεί να θεωρηθεί ως lex generalis, δεδοµένου ότι αντικαθιστά τη Σύµβαση αριθ. 108 στο πλαίσιο του τρίτου
πυλώνα (2).
21. Ο ΕΕΠ∆ υπογραµµίζει εν προκειµένω ότι η πρόταση
καθιερώνει επίσης ένα πλαίσιο προστασίας των δεδοµένων
γενικό, σε σχέση προς ειδικά νοµοθετηµατα, όπως, λ.χ., το
τµήµα του SIS II που υπάγεται στον τρίτο πυλώνα και την
πρόσβαση των αρχών ποινικής καταστολής στο Σύστηµα
Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις. (3)

III. Ο ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

III.1. Κοινά

πρότυπα

εφαρµοστέα
επεξεργασία

σε

οποιαδήποτε

Εισαγωγικό σηµείο
22. Σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος 1 της πρότασης,
σκοπός της είναι να καθορίσει κοινά πρότυπα για τη διασφάλιση της προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο
της αστυνοµικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές
υποθέσεις. Το άρθρο 1 παράγραφος 1 θα πρέπει να
συνδυασθεί µε το άρθρο 3 παράγραφος 1, όπου αναφέρεται
ότι η εν λόγω πρόταση εφαρµόζεται στην (…) επεξεργασία
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα (…) από αρµόδια αρχή
για λόγους πρόληψης, διερεύνησης, διαπίστωσης και δίωξης
αξιόποινων πράξεων.
23. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι η προτεινόµενη
απόφαση-πλαίσιο έχει δύο κύρια χαρακτηριστικά: καθορίζει
κοινά πρότυπα και εφαρµόζεται σε οποιαδήποτε επεξεργασία
για το σκοπό της επιβολής του ποινικού δικαίου, ακόµη και
αν τα σχετικά δεδοµένα δεν έχουν διαβιβασθεί ή τεθεί στη
διάθεση των αρµόδιων αρχών από αρµόδιες αρχές άλλων
κρατών µελών.
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Κοινά πρότυπα
25. Όσον αφορά το πρώτο χαρακτηριστικό: η παρούσα πρόταση
έχει ως στόχο να εξασφαλίσει ότι οι ισχύουσες αρχές της
προστασίας των δεδοµένων θα εφαρµόζονται σε θέµατα του
τρίτου πυλώνα. Επιπλέον, παρέχει κοινά πρότυπα µε τα οποία
προσδιορίζονται λεπτοµερέστερα οι αρχές αυτές, ενόψει της
εφαρµογής τους στον τοµέα αυτό. Ο ΕΕΠ∆ τονίζει τη
σηµασία αυτών των πτυχών της πρότασης, που εκφράζουν
την ιδιαίτερη και ευαίσθητη φύση της επεξεργασίας
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στον εν λόγω τοµέα. Ο
ΕΕΠ∆ εκτιµά ιδιαίτερα την εισαγωγή της αρχής που
συνίσταται στη διάκριση µεταξύ των δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα κατηγοριών προσώπων, ως ειδική αρχή της
προστασίας των δεδοµένων στον τοµέα της αστυνοµικής και
δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, επιπλέον των
υφιστάµενων αρχών της προστασίας των δεδοµένων (άρθρο 4
παράγραφος 4). Κατά τον ΕΕΠ∆, η αρχή αυτή καθεαυτή και
οι νοµικές συνέπειές της για το υποκείµενο των δεδοµένων
θα έπρεπε να προσδιορισθούν ακόµη περισσότερο (βλ. σηµεία
88-92 της παρούσας γνωµοδότησης).
26. Αφενός οι κανόνες πρέπει να εφαρµόζονται σε διάφορες
καταστάσεις και κατά συνέπεια δεν µπορούν να είναι υπερβολικά λεπτοµερείς. Αφετέρου πρέπει να παρέχουν στον
πολίτη την απαιτούµενη ασφάλεια δικαίου καθώς και επαρκή
προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που τον
αφορούν. Κατά τον ΕΕΠ∆ η ισορροπία µεταξύ των δύο αυτών
δυνητικά συγκρουόµενων νοµοθετικών απαιτήσεων έχει
γενικά επιτευχθεί στην πρόταση. Οι διατάξεις είναι ελαστικές
στις περιπτώσεις που αυτό είναι ανανγκαίο, αλλά στα περισσότερα θέµατα είναι αρκετά ακριβείς ώστε να προστατεύουν
τον πολίτη.
27. Σε ορισµένα σηµεία πάντως η πρόταση είναι υπέρ το δέον
ελαστική και δεν προσφέρει τις αναγκαίες εγγυήσεις. Στο
άρθρο 7 παράγραφος 1, λ.χ., η πρόταση προβλέπει γενική
εξαίρεση από τις εγγυήσεις, απλώς µε τη διατύπωση «εκτός
αν υπάρχει αντίθετη διάταξη στο εθνικό δίκαιο». Η εισαγωγή
τόσο ευρείας διακριτικής ευχέρειας διατήρησης των
δεδοµένων πέρα από το χρονικό διάστηµα που είναι αναγκαίο
για τους επιδιωκόµενους σκοπούς δεν θα ήταν µόνο αντίθετη
προς το θεµελιώδες δικαίωµα προστασίας των δεδοµένων,
αλλά επίσης θα έθιγε τη βασική ανάγκη εναρµόνισης της
προστασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που
τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο της αστυνοµικής και
δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις.

24. Ο ΕΕΠ∆ υπογραµµίζει τη σηµασία των δύο αυτών κύριων
χαρακτηριστικών. Η φιλοδοξία της παρούσας πρότασης θα
πρέπει να είναι να θεσπίσει ένα πλαίσιο προστασίας των
δεδοµένων που να συµπληρώνει πλήρως το υφιστάµενο
νοµικό πλαίσιο στον πρώτο πυλώνα. Μόνο εφόσον συντρέξει
αυτή η προϋπόθεση θα εκπληρώσει απολύτως η Ευρωπαϊκή
Ένωση την υποχρέωσή της δυνάµει του άρθρου 6 παράγραφος 2 ΣΕΕ να σέβεται τα θεµελιώδη δικαιώµατα όπως
κατοχυρώνονται µε την ΕΣΑ∆.

28. Οι εξαιρέσεις, εφόσον απαιτούνται, θα πρέπει να περιορισθούν στις — εθνικές ή ευρωπαϊκές — νοµοθετικές διατάξεις, που θεσπίζονται για την προστασία ειδικών δηµόσιων
συµφερόντων. Το άρθρο 7 παράγραφος 1 θα πρέπει να
αναφέρει τα εν λόγω δηµόσια συµφέροντα.

(1) Παράγραφος 2.2.4 της γνωµοδότησης.
(2) Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης για την προστασία του ατόµου
από την αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία πληροφοριών προσωπικού
χαρακτήρα, 28 Ιανουαρίου 1981.
3
( ) Πρόταση απόφασης του Συµβουλίου, που εγκρίθηκε στις 24 Νοεµβρίου
2005, σχετικά µε την πρόσβαση των αρχών των κρατών µελών των
αρµόδιων για την εσωτερική ασφάλεια και της Ευρωπόλ στο Σύστηµα
Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις, προς το σκοπό της πρόληψης,
ανίχνευσης και διερεύνησης τροµοκρατικών ενεργειών και άλλων
σοβαρών αδικηµάτων [COM (2005) 600 τελικό]. Ο ΕΕΠ∆ σκοπεύει να
γνωµοδοτήσει όσον αφορά την πρόταση αυτή στις αρχές του 2006.

29 Από τα προαναφερόµενα προκύπτει ένα άλλο θέµα. Εφόσον
οποιαδήποτε άλλη ειδική νοµοθετική πράξη δυνάµει του
Τίτλου VI της Συνθήκης ΕΕ προβλέπει λεπτοµερέστερους
όρους ή περιορισµούς για την επεξεργασία των δεδοµένων ή
την πρόσβαση σε αυτά, θα πρέπει να εφαρµόζεται αυτή η
ειδικότερη νοµοθεσία ως lex specialis. Το άρθρο 17 της
παρούσας πρότασης προβλέπει παρεκκλίσεις από τα άρθρα
12, 13, 14 και 15 όταν ειδική νοµοθεσία δυνάµει του
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Τίτλου VI θεσπίζει ειδικότερους όρους για τη διαβίβαση των
δεδοµένων. Το παράδειγµα αυτό καταδεικνύει το γενικό
χαρακτήρα της πρότασης (όπως εξηγείται ανωτέρω), αλλά δεν
καλύπτει όλες τις υποθέσεις. Κατά τον ΕΕΠ∆, το άρθρο 17
θα πρέπει:
— να διατυπωθεί γενικότερα: εάν υπάρχει ειδικότερη νοµοθεσία που διέπει οποιαδήποτε πτυχή της επεξεργασίας
των δεδοµένων (και όχι µόνο τη διαβίβαση των
δεδοµένων), εφαρµόζεται η ειδική νοµοθεσία,
— να περιέχει τη διασφάλιση ότι οι παρεκκλίσεις δεν επιτρέπεται να οδηγούν σε χαµηλότερο επίπεδο προστασίας.
Εφαρµοστέα σε οποιαδήποτε επεξεργασία
30. Όσον αφορά το δεύτερο χαρακτηριστικό: το ιδεώδες θα ήταν
να καλύπτεται οποιαδήποτε συλλογή και επεξεργασία
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του τρίτου
πυλώνα.
31. Είναι βασικό για την επίτευξη του στόχου αυτού να καλύπτει
η απόφαση-πλαίσιο όλα τα δεδοµένα που επεξεργάζονται
αστυνοµικές και δικαστικές αρχές, ακόµη και όταν δεν
διαβιβάζονται ούτε καθίστανται διαθέσιµα από τις αρµόδιες
αρχές άλλων κρατών µελών.
32. Αυτό είναι ακόµη σηµαντικότερο για το λόγο ότι οποιοσδήποτε περιορισµός στα δεδοµένα που διαβιβάζονται στις αρµόδιες αρχές άλλων κρατών µελών ή τίθενται στη διάθεσή τους
θα καθιστούσε ιδιαίτερα ανασφαλές και αβέβαιο το πεδίο
εφαρµογής της απόφασης-πλαισίου, πράγµα που θα ήταν
αντίθετο προς το βασικό στόχο της (1). Το αποτέλεσµα θα
έθιγε την ασφάλεια δικαίου των ατόµων. Υπό φυσιολογικές
συνθήκες, δεν είναι γνωστό εκ των προτέρων — κατά τη
συλλογή ή επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα — εάν τα εν λόγω δεδοµένα θα αποτελέσουν το
αντικείµενο ανταλλαγής µε τις αρµόδιες αρχές άλλων κρατών
µελών. Ο ΕΕΠ∆ αναφέρεται εν προκειµένω στην αρχή της
διαθεσιµότητας και στην κατάργηση των εσωτερικών συνόρων
για την ανταλλαγή δεδοµένων στον τοµέα της ποινικής καταστολής.
33. Τέλος, ο ΕΕΠ∆ επισηµαίνει ότι η πρόταση δεν εφαρµόζεται:
— στην επεξεργασία στο πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα της
Συνθήκης ΕΕ (κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική
ασφάλειας),
— στην επεξεργασία δεδοµένων από τις υπηρεσίες πληροφοριών και στην πρόσβαση των εν λόγω υπηρεσιών στα
δεδοµένα αυτά όταν υποβάλλονται σε επεξεργασία από
τις αρµόδιες αρχές ή άλλους φορείς (βλ. άρθρο 33 ΣΕΕ).
Στους τοµείς αυτούς η εθνική νοµοθεσία πρέπει να παρέχει
επαρκή προστασία στα πρόσωπα τα οποία αφορούν τα
δεδοµένα. Το κενό αυτό της προστασίας σε επίπεδο ΕΕ πρέπει
να ληφθεί υπόψη κατά την εκτίµηση της πρότασης (2):
δεδοµένου ότι δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν όλες οι
επεξεργασίες στο πεδίο της ποινικής καταστολής, ο
νοµοθέτης πρέπει να εξασφαλίσει ακόµη αποτελεσµατικότερη
προστασία στους τοµείς που καλύπτονται πράγµατι από την
πρόταση.
(1) Ο ΕΕΠ∆ παραπέµπει στο ίδιο σκεπτικό του ∆ικαστηρίου, µεταξύ άλλων
στην απόφασή του στις συνεκδικαζόµενες υποθέσεις C-465/00, C-138/
01 και C-139/01, Österreichischer Rundfunk και άλλοι, Συλλ.
[2003], σ. I-4989.
(2) Βλ. σχετικά τη γνωµοδότηση του ΕΕΠ∆ της 26ης Σεπτεµβρίου 2005
όσον αφορά την πρόταση για µια οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου σχετικά µε τη διατήρηση των δεδοµένων τα οποία
υποβλήθηκαν σε επεξεργασία σχετική µε την παροχή δηµόσιων
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και για την τροποποίηση της
οδηγίας 2002/58/ΕΚ, σηµείο 33.
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34. Στο αιτιολογικό της πρότασης απόφασης-πλαισίου του
Συµβουλίου για την ανταλλαγή πληροφοριών βάσει της
αρχής της διαθεσιµότητας αναφέρεται µια ειδική νοµική βάση
και συγκεκριµένα το άρθρο 30 παράγραφος 1 στοιχείο β).
Αντιθέτως, στην παρούσα πρόταση δεν προσδιορίζεται ποιες
διατάξεις του άρθρου 30 ή του άρθρου 31 αποτελούν τη
νοµική βάση.
35. Μολονότι δεν είναι έργο του ΕΕΠ∆ ως συµβούλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέµατα νοµοθεσίας να επιλέγει τη νοµική
βάση µιας πρότασης, είναι χρήσιµο να υποθέσουµε ότι και η
παρούσα πρόταση θα µπορούσε να θεµελιωθεί στο άρθρο 30
παράγραφος 1 στοιχείο β). Επιπλέον, θα µπορούσε να θεµελιωθεί στο άρθρο 31 παράγραφος 1 στοιχείο γ) ΣΕΕ και θα
πρέπει να εφαρµόζεται επίσης, στο σύνολό της, σε εγχώριες
περιπτώσεις, εφόσον αυτό απαιτείται για τη βελτίωση της
αστυνοµικής και δικαστικής συνεργασίας µεταξύ των κρατών
µελών. Εν προκειµένω ο ΕΕΠ∆ τονίζει και πάλι ότι όλα τα
δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται, αποθηκεύονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή αναλύονται για
τους σκοπούς της ποινικής καταστολής µπορούν, ιδίως βάσει
της αρχής της διαθεσιµότητας, να αποτελέσουν το αντικείµενο ανταλλαγής µε τις αρµόδιες αρχές άλλου κράτους
µέλους.
36. Ο ΕΕΠ∆ συµµερίζεται την άποψη ότι τα άρθρα 30 παράγραφος 1 στοιχείο β) και 31 παράγραφος 1 στοιχείο γ) ΣΕΕ
παρέχουν νοµική βάση για κανόνες στον τοµέα της
προστασίας των δεδοµένων που δεν περιορίζονται στην
προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία
ανταλλάσσονται πραγµατικά µεταξύ των αρµόδιων αρχών των
κρατών µελών, αλλά εφαρµόζονται επίσης σε εγχώριες περιπτώσεις. Συγκεκριµένα:
— Το άρθρο 30 παράγραφος 1 στοιχείο β), που µπορεί να
χρησιµεύσει ως νοµική βάση για κανόνες σχετικούς µε τη
συλλογή, την αποθήκευση, την επεξεργασία, την ανάλυση
και την ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών, δεν περιορίζεται στις πληροφορίες που έχουν τεθεί στη διάθεση
άλλων κρατών µελών ή διαβιβασθεί σε αυτά. Ο µόνος
περιορισµός που προβλέπεται στο άρθρο 30 παράγραφος
1 στοιχείο β) αφορά τη σηµασία των πληροφοριών αυτών
για την αστυνοµική επεξεργασία.
— Όσον αφορά τη δικαστική συνεργασία, το άρθρο 31
παράγραφος 1 στοιχείο γ) είναι ακόµη σαφέστερο,
δεδοµένου ότι η από κοινού δράση περιλαµβάνει την
«εξασφάλιση της συµβατότητας των κανόνων που εφαρµόζονται στα κράτη µέλη, στο βαθµό που είναι αναγκαίο
για τη βελτίωση της εν λόγω συνεργασίας».
— Από την υπόθεση Pupino (3) προκύπτει ότι το ∆ικαστήριο
εφαρµόζει τις αρχές του κοινοτικού δικαίου σε θέµατα
του τρίτου πυλώνα. Η σχετική νοµολογία αντικατοπτρίζει
την εξέλιξη από την απλή συνεργασία µεταξύ των αρχών
των κρατών µελών στο πλαίσιο του τρίτου πυλώνα προς
ένα χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης,
ανάλογο µε την εσωτερική αγορά που έχει εγκαθιδρυθεί
µε τη Συνθήκη ΕΚ.
(3) Απόφαση του ∆ικαστηρίου της 16ης Ιουνίου 2005, Pupino, υπόθεση
C-105/03.
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— Κατά τον ΕΕΠ∆, η αρχή της αποτελεσµατικότητας
σηµαίνει ότι η Συνθήκη δεν είναι δυνατόν να ερµηνεύεται
κατά τρόπο ώστε να κωλύονται τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ασκήσουν αποτελεσµατικά τα
καθήκοντά τους. Μεταξύ των καθηκόντων αυτών περιλαµβάνεται η προστασία των θεµελιωδών δικαιωµάτων.
— Όπως έχει αναφερθεί ήδη, ο περιορισµός στις διασυνοριακές δράσεις δεν θα ήταν σύµφωνος προς τις συνέπειες
τις αρχής της διαθεσιµότητας και θα έθιγε την ασφάλεια
δικαίου των ατόµων.
37. Ο ΕΕΠ∆ εφιστά ιδιαίτερα την προσοχή στην ανταλλαγή
δεδοµένων µε τρίτες χώρες. Τα κράτη µέλη χρησιµοποιούν
δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα συλλεγόµενα και υποβαλλόµενα σε επεξεργασία σε τρίτες χώρες, τα οποία τους
διαβιβάζονται για τους σκοπούς της ποινικής καταστολής,
και διαβιβάζουν δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν
συλλέξει ή/και επεξεργασθεί στις αρµόδιες αρχές τρίτων
χωρών και σε διεθνείς φορείς.

38. Τα άρθρα 30 και 31 ΣΕΕ δεν απαιτούν διαφορετική µεταχείριση των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία έχουν
συλλέξει οι αρχές τρίτων χωρών από εκείνα τα οποία
συνέλεξαν αρχικά οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών. Τα
δεδοµένα που προέρχονται από τρίτες χώρες, από τη στιγµή
που θα ληφθούν, πρέπει να τηρούν τα ίδια πρότυπα µε τα
δεδοµένα που έχουν συλλεχθεί σε ένα κράτος µέλος. Ωστόσο,
η ποιότητα των δεδοµένων δεν µπορεί να εξασφαλισθεί
πάντοτε (το στοιχείο αυτό θα εξετασθεί στο επόµενο
κεφάλαιο της παρούσας γνωµοδότησης).

39. Η διαβίβαση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από τις
αρµόδιες αρχές των κρατών µελών προς τρίτες χώρες δεν
εµπίπτει υπό στενή έννοια στο πεδίο εφαρµογής του Τίτλου
VI της Συνθήκης ΕΕ. Εάν, ωστόσο, µπορούσαν να διαβιβασθούν δεδοµένα σε τρίτες χώρες χωρίς να εξασφαλίζεται η
προστασία του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα
δεδοµένα, θα θιγόταν σοβαρά η προστασία που προβλέπει η
παρούσα πρόταση εντός του εδάφους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, για τους λόγους που αναφέρονται στο Τµήµα III.4
της παρούσας γνωµοδότησης. Εν συντοµία:
— Τα δικαιώµατα του υποκειµένου των δεδοµένων, όπως
διασφαλίζονται από την παρούσα πρόταση, θα θίγονταν
άµεσα εάν η διαβίβαση προς τρίτες χώρες δεν διεπόταν
από τους κανόνες της προστασίας δεδοµένων.
— Θα υπήρχε κίνδυνος κατάργησης των αυστηρών
προτύπων της προστασίας δεδοµένων από τις αρµόδιες
αρχές των κρατών µελών.
40. Μπορούµε να συµπεράνουµε ότι η εφαρµογή των κοινών
κανόνων περί προστασίας των δεδοµένων στα δεδοµένα
προσωπικού χαρακτήρα που ανταλλάσσονται από τις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών µε τις αρχές τρίτων χωρών και
διεθνείς οργανισµούς είναι αναγκαία για την αποτελεσµατικότητα των κοινών κανόνων προστασίας των δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα µεταξύ των αρµόδιων αρχών των
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κρατών µελών και συνεπώς απαραίτητη για τη βελτίωση της
συνεργασίας µεταξύ των κρατών µελών. Τα άρθρα 30 και 31
ΣΕΕ παρέχουν την κατάλληλη νοµική βάση.

III.3. Ειδικές παρατηρήσεις σχετικά µε το πεδίο εφαρµογής
της πρότασης
∆εδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία από τις δικαστικές αρχές
41. ∆εδοµένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία και ανταλλάσσονται από τις αστυνοµικές δυνάµεις και
επίσης από τις δικαστικές αρχές. Η πρόταση, που θεµελιώνεται στα άρθρα 30 και 31 της Συνθήκης ΕΕ, εφαρµόζεται
στη συνεργασία µεταξύ αστυνοµικών δυνάµεων και στη
συνεργασία µεταξύ δικαστικών αρχών. Εν προκειµένω, η
πρόταση έχει ευρύτερο πεδίο εφαρµογής από την πρόταση
απόφασης-πλαισίου του Συµβουλίου σχετικά µε την
ανταλλαγή πληροφοριών, που περιορίζεται στην αστυνοµική
συνεργασία και εφαρµόζεται µόνο στις πληροφορίες πριν από
την άσκηση ποινικής δίωξης.
42. Ο ΕΕΠ∆ σηµειώνει µε ικανοποίηση το γεγονός ότι η πρόταση
αφορά επίσης τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που
υποβάλλονται σε επεξεργασία από τις δικαστικές αρχές.
Υπάρχουν σοβαροί λόγοι για να ρυθµίζονται στην ίδια
πρόταση τα αστυνοµικά δεδοµένα και τα δεδοµένα των δικαστικών αρχών, που υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους
σκοπούς της ποινικής καταστολής. Πρώτον, η οργάνωση της
αλληλουχίας της ποινικής έρευνας και δίωξης διαφέρει
µεταξύ των κρατών µελών. Η συµµετοχή των δικαστικών
αρχών αρχίζει σε διαφορετικά στάδια στα διάφορα κράτη
µέλη. ∆εύτερον, όλα τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα
που περιλαµβάνονται στην αλληλουχία αυτή είναι δυνατόν να
καταλήξουν σε δικαστικούς φακέλους. ∆εν είναι λογικό να
εφαρµόζονται διάφορα καθεστώτα προστασίας των
δεδοµένων στα προηγούµενα στάδια.
43. Όσον αφορά την εποπτεία της επεξεργασίας των δεδοµένων,
πάντως, χρειάζεται διαφορετική προσέγγιση. Στο άρθρο 30
της πρότασης απαριθµούνται τα καθήκοντα των αρχών
ελέγχου. Στο άρθρο 30 παράγραφος 9 αναφέρεται ότι οι
εξουσίες της αρχής ελέγχου δεν επηρεάζουν την ανεξαρτησία
της δικαστικής εξουσίας. Ο ΕΕΠ∆ συνιστά να διευκρινισθεί
στην πρόταση ότι οι αρχές ελέγχου δεν παρακολουθούν την
επεξεργασία των δεδοµένων από τις δικαστικές αρχές εφόσον
αυτές ενεργούν µε τη δικαστική τους ιδιότητα. (1)
Επεξεργασία από την Ευρωπόλ και την Eurojust (και το Τελωνειακό Σύστηµα Πληροφοριών)
44. Σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 2 της πρότασης, η
απόφαση-πλαίσιο δεν εφαρµόζεται στην επεξεργασία
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από την Ευρωπόλ, την
Eurojust και το Τελωνειακό Σύστηµα Πληροφοριών (2).
(1) Η διάταξη θα µπορούσε να είναι παρόµοια µε τη διάταξη του άρθρου
46 του κανονισµού 45/2001/ΕΚ.
(2) Το Τελωνειακό Σύστηµα Πληροφοριών είναι ένα µικρό αλλά αρκετά
περίπλοκο σύστηµα αποτελούµενο από εθνικά και υπερεθνικά στοιχεία,
δυνάµενο να συγκριθεί µε το Σύστηµα Πληροφοριών Σένγκεν. Λόγω της
σχετικά περιορισµένης σηµασίας της παρούσας πρότασης για το Τελωνειακό Σύστηµα Πληροφοριών και της πολυπλοκότητας του ίδιου του
συστήµατος, το σύστηµα αυτό δεν θα εξετασθεί στην παρούσα γνωµοδότηση. Ο ΕΕΠ∆ θα ασχοληθεί µε το Τελωνειακό Σύστηµα Πληροφοριών µε άλλη ευκαιρία.
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45. Υπό στενή έννοια η διάταξη αυτή είναι περιττή, τουλάχιστον
όσον αφορά την Ευρωπόλ και την Eurojust. Μια απόφασηπλαίσιο δυνάµει του άρθρου 34 στοιχείο β) ΣΕΕ µπορεί να
εκδοθεί µόνο για λόγους προσέγγισης των νοµοθετικών και
κανονιστικών διατάξεων των κρατών µελών και δεν είναι
δυνατόν να απευθυνθεί στην Ευρωπόλ και την Eurojust.
46. Ως προς την ουσία, η διατύπωση του άρθρου 3 παράγραφος
2 οδηγεί στις εξής παρατηρήσεις:
— Η παρούσα πρόταση παρέχει ένα γενικό πλαίσιο, το οποίο
θα πρέπει κατ' αρχήν να εφαρµόζεται σε όλες τις καταστάσεις που υπάγονται στον τρίτο πυλώνα. Η συνοχή του
νοµικού πλαισίου της προστασίας των δεδοµένων είναι
ήδη ένα στοιχείο που ενισχύει την αποτελεσµατικότητα
της προστασίας των δεδοµένων.
— Προς το παρόν η Ευρωπόλ και η Eurojust έχουν στη
διάθεσή τους σαφώς καθορισµένα συστήµατα προστασίας
των δεδοµένων, περιλαµβανοµένου συστήµατος ελέγχου.
Για το λόγο αυτό, δεν επείγει τόσο η προσαρµογή των
εφαρµοστέων κανόνων στο κείµενο της παρούσας
πρότασης.
— Μακροπρόθεσµα, πάντως, οι κανόνες περί προστασίας
των δεδοµένων που εφαρµόζονται στην Ευρωπόλ και την
Eurojust θα πρέπει να συµµορφωθούν απόλυτα µε την
παρούσα απόφαση-πλαίσιο.
— Αυτό είναι ακόµη σηµαντικότερο για το λόγο ότι η
παρούσα πρόταση απόφασης-πλαισίου — εκτός από το
Κεφάλαιο III — εφαρµόζεται στη συλλογή και επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που
διαβιβάζονται στην Ευρωπόλ και την Eurojust από τα
κράτη µέλη.
III.4. ∆ιάρθρωση της πρότασης
47. Ο ΕΕΠ∆ έχει αναλύσει την πρόταση και συµπεραίνει ότι
γενικά προβλέπει µια πολυεπίπεδη διάρθρωση προστασίας. Τα
κοινά πρότυπα, όπως καθορίζονται στο Κεφάλαιο II της
πρότασης (και ως προς ειδικά θέµατα στα Κεφάλαια IV-VII),
περιλαµβάνουν δύο επίπεδα προστασίας:
— Ενσωµάτωση στον τρίτο πυλώνα των γενικών αρχών της
προστασίας δεδοµένων, όπως καθορίζονται στην οδηγία
95/46/ΕΚ, καθώς και σε άλλες νοµοθετικές πράξεις των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στη Σύµβαση αριθ. 108 του
Συµβουλίου της Ευρώπης.
— Πρόσθετοι κανόνες περί προστασίας των δεδοµένων,
εφαρµοστέοι σε οποιαδήποτε επεξεργασία δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα εντός του πλαισίου του τρίτου
πυλώνα. Παραδείγµατα των πρόσθετων αυτών κανόνων
περιέχονται στο άρθρο 4 παράγραφοι 3 και 4 της
πρότασης.
48. Το Κεφάλαιο III προσθέτει ένα τρίτο επίπεδο προστασίας ως
προς ειδικές µορφές επεξεργασίας. Από τους τίτλους των
δύο τµηµάτων του Κεφαλαίου III και από τη διατύπωση
διάφορων διατάξεων της πρότασης φαίνεται να εξυπακούεται
ότι το κεφάλαιο αυτό εφαρµόζεται µόνο στα δεδοµένα που
διαβιβάζονται ή καθίστανται διαθέσιµα από τις αρµόδιες
αρχές σε άλλα κράτη µέλη. Κατά συνέπεια, ορισµένες σηµαντικές διατάξεις για την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα δεν θα εφαρµόζονταν στα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα εάν η ανταλλαγή δεν συνέβαινε µεταξύ
κρατών µελών. Εκτός αυτού, το κείµενο είναι ασαφές επειδή
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οι ίδιες οι διατάξεις φαίνεται να εκτείνονται πέρα από τις
δραστηριότητες που συνδέονται άµεσα µε τα ανταλλασσόµενα δεδοµένα. Εν πάση περιπτώσει, ο περιορισµός αυτός του
πεδίου εφαρµογής δεν επεξηγείται σαφώς ούτε δικαιολογείται
στην αιτιολογική έκθεση ούτε στο δηµοσιονοµικό δελτίο.
49. Ο ΕΕΠ∆ υπογραµµίζει την προστιθέµενη αξία αυτής της
πολυεπίπεδης διάρθρωσης, η οποία µπορεί αφ' εαυτής να
προσφέρει την καλύτερη δυνατή προστασία στο υποκείµενο
των δεδοµένων, λαµβανοµένων υπόψη των ειδικών αναγκών
της ποινικής καταστολής. Η συγκεκριµένη διάρθρωση απηχεί
την ανάγκη επαρκούς προστασίας των δεδοµένων, όπως
εκφράσθηκε κατά την εαρινή διάσκεψη στην Κρακοβία τον
Απρίλιο του 2005 και κατ' αρχήν είναι σύµφωνη προς το
άρθρο 8 του Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την
προάσπιση των δικαιωµάτων του ανθρώπου και των θεµελιωδών ελευθεριών, ιδίως δε το άρθρο 8 της σύµβασης
αυτής.
50. Ωστόσο, η ανάλυση του κειµένου της πρότασης οδηγεί στις
ακόλουθες παρατηρήσεις.
51. Πρώτον: θα πρέπει να εξασφαλισθεί ότι οι πρόσθετοι κανόνες
προστασίας των δεδοµένων του Κεφαλαίου II (το δεύτερο
επίπεδο, σύµφωνα µε το σηµείο 47) δεν θα παρεκκλίνουν από
τις γενικές αρχές της προστασίας των δεδοµένων. Σύµφωνα
µε τον ΕΕΠ∆, οι πρόσθετοι κανόνες του Κεφαλαίου II θα
πρέπει να προσφέρουν επιπλέον προστασία στα υποκείµενα
των δεδοµένων στο ειδικό πλαίσιο του τρίτου πυλώνα (αστυνοµικές και δικαστικές πληροφορίες). Αυτό σηµαίνει ότι οι εν
λόγω πρόσθετοι κανόνες δεν επιτρέπεται να οδηγούν σε
χαµηλότερο επίπεδο προστασίας.
52. Εξάλλου, το Κεφάλαιο III, που αφορά ειδικές µορφές επεξεργασίας (στο κεφάλαιο αυτό ενσωµατώνεται το τρίτο επίπεδο
προστασίας), δεν θα πρέπει να παρεκκλίνει από το Κεφάλαιο
II. Κατά τον ΕΕΠ∆, οι διατάξεις του Κεφαλαίου III θα πρέπει
να παρέχουν επιπλέον προστασία στα υποκείµενα των
δεδοµένων σε περιπτώσεις συµµετοχής αρµόδιων αρχών από
περισσότερα του ενός κράτη µέλη, αλλά οι διατάξεις αυτές
δεν επιτρέπεται να οδηγούν σε χαµηλότερο επίπεδο
προστασίας.
53. ∆εύτερον: οι γενικοί κανόνες δεν θα πρέπει να περιλαµβάνονται στο Κεφάλαιο III. Ο ΕΕΠ∆ συνιστά τη µεταφορά των
διατάξεων αυτών στο Κεφάλαιο II. Μόνο οι διατάξεις που
συνδέονται άµεσα µε την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στην περίπτωση ανταλλαγής δεδοµένων
µεταξύ κρατών µελών πρέπει να περιλαµβάνονται στο
Κεφάλαιο III. Αυτό επιβάλλεται ιδίως επειδή το Κεφάλαιο III
περιέχει σηµαντικές διατάξεις µε στόχο την επίτευξη υψηλού
επιπέδου προστασίας του υποκειµένου των δεδοµένων στο
πλαίσιο της επιβολής του νόµου (βλ. σηµείο IV.1 της
παρούσας γνωµοδότησης).

IV. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

IV.1 Αφετηρίες της ανάλυσης
54. Ο ΕΕΠ∆, αναλύοντας τα διάφορα ουσιαστικά στοιχεία της
πρότασης, θα λάβει υπόψη του την ιδιαίτερη διάρθρωση και
το περιεχόµενό της. Ο ΕΕΠ∆ δεν θα σχολιάσει χωριστά κάθε
άρθρο της πρότασης.
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55. Κατά πρώτο λόγο, οι περισσότερες διατάξεις της πρότασης
αντανακλούν άλλες νοµοθετικές πράξεις της ΕΕ σχετικά µε
την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι
διατάξεις αυτές είναι σύµφωνες προς το νοµικό πλαίσιο της
ΕΕ στον τοµέα της προστασίας των δεδοµένων και είναι
ικανές να προσφέρουν επαρκείς εγγυήσεις για την προστασία
των δεδοµένων στον τρίτο πυλώνα.
56. Ωστόσο, ο ΕΕΠ∆ επισηµαίνει ότι ορισµένες διατάξεις που
περιέχονται επί του παρόντος στο Κεφάλαιο III της πρότασης
— σχετικά µε ιδιαίτερα σηµεία της επεξεργασίας και γενικά
(βλ. σηµείο 48 της παρούσας γνωµοδότησης) εφαρµοστέες
µόνο στα δεδοµένα που ανταλλάσσονται µε άλλα κράτη µέλη
— ενσωµατώνουν γενικές και ουσιώδεις αρχές της νοµοθεσίας της ΕΕ περί προστασίας των δεδοµένων. Κατά
συνέπεια, οι διατάξεις αυτές του Κεφαλαίου III θα πρέπει να
µεταφερθούν στο Κεφάλαιο II και να εφαρµόζονται σε
οποιαδήποτε επεξεργασία δεδοµένων από αρχές ποινικής
καταστολής. Αυτό ισχύει για τις διατάξεις σχετικά µε την
επαλήθευση της ποιότητας των δεδοµένων (άρθρο 9 παράγραφοι 1 και 6) και για εκείνες που ρυθµίζουν την περαιτέρω
επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο
11 παράγραφος 1).
57. Ορισµένα από τα άλλα άρθρα του Κεφαλαίου III της
πρότασης δεν διακρίνουν µεταξύ πρόσθετων όρων που
αφορούν ειδικά τις ανταλλαγές δεδοµένων µε άλλα κράτη
µέλη — όπως η συναίνεση της αρµόδιας αρχής του κράτους
µέλους που διαβιβάζει τα δεδοµένα — και εγγυήσεων που
είναι αντιθέτως σηµαντικές και αναγκαίες και ως προς τα
δεδοµένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία στο εσωτερικό
ενός κράτους µέλους. Στις περιπτώσεις αυτές, ο ΕΕΠ∆
συνιστά οι εγγυήσεις να έχουν γενική εφαρµογή, ακόµη και
ως προς τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που δεν έχουν
διαβιβασθεί ούτε καταστεί διαθέσιµα από άλλο κράτος µέλος.
Η ανωτέρω σύσταση αφορά:
— τη διαβίβαση δεδοµένων προς ιδιώτες και προς άλλες
αρχές εκτός από τις αρµόδιες για την ποινική καταστολή
(στοιχεία α) και β) των άρθρων 13 και 14), και
— τις διαβιβάσεις προς τρίτες χώρες ή διεθνείς φορείς
[άρθρο 15, εκτός από το στοιχείο γ)].
58. Στο σηµείο αυτό της γνωµοδότησης θα επιστήσουµε επίσης
την προσοχή του νοµοθέτη σε ορισµένες πρόσθετες εγγυήσεις
που δεν περιέχονται στην παρούσα πρόταση. Κατά τον ΕΕΠ∆,
χρειάζονται πρόσθετες εγγυήσεις σε σχέση µε τις αυτοµατοποιηµένες ατοµικές αποφάσεις, τα δεδοµένα προσωπικού
χαρακτήρα που λαµβάνονται από τρίτες χώρες, την πρόσβαση
σε ιδιωτικές βάσεις δεδοµένων, την επεξεργασία βιοµετρικών
δεδοµένων και προφίλ DNA.
59. Επιπλέον, από την κατωτέρω ανάλυση θα προκύψουν
συστάσεις για τη βελτίωση της παρούσας διατύπωσης, ώστε
να εξασφαλισθούν η αποτελεσµατικότητα των διατάξεων, η
συνοχή του κειµένου και η συµµόρφωσή του µε το υφιστάµενο νοµικό πλαίσιο προστασίας των δεδοµένων.

IV.2 Περιορισµός σκοπού και περαιτέρω επεξεργασία
60. Στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) αναφέρεται ότι τα
δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να συλλέγονται
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µόνο για καθορισµένους, σαφείς και νόµιµους σκοπούς και
να µην τυγχάνουν περαιτέρω επεξεργασίας κατά τρόπο
ασυµβίβαστο προς τους σκοπούς αυτούς. Κανονικά, τα
δεδοµένα θα συλλέγονται σε σχέση µε συγκεκριµένη αξιόποινη πράξη (ή, υπό ορισµένες συνθήκες, για έρευνα σχετική
µε εγκληµατική οµάδα ή δίκτυο κ.λπ.). Μπορούν να χρησιµοποιηθούν για τον αρχικό αυτό σκοπό και είναι δυνατόν να
υποβληθούν σε περαιτέρω επεξεργασία για άλλο σκοπό, µε
την προϋπόθεση ότι είναι συµβατός µε τον αρχικό (τα
δεδοµένα που έχουν συλλεχθεί σχετικά µε καταδικασθέντα
για εµπόριο ναρκωτικών θα µπορούσαν, λ.χ., να χρησιµοποιηθούν στο πλαίσιο έρευνας που αφορά δίκτυο λαθρεµπόρων ναρκωτικών). Η προσέγγιση αυτή απηχεί δεόντως την
αρχή του περιορισµού του σκοπού, όπως καθιερώνεται επίσης
στο άρθρο 8 του Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνεπώς είναι σύµφωνη προς την
ισχύουσα νοµοθεσία για την προστασία των δεδοµένων.

Περαιτέρω επεξεργασία για σκοπούς που εµπίπτουν στο πεδίο
εφαρµογής της απόφασης-πλαισίου

61. Ο ΕΕΠ∆ σηµειώνει ότι η πρόταση δεν ρυθµίζει απόλυτα
ικανοποιητικά µια κατάσταση που µπορεί να προκύψει κατά
τις εργασίες της αστυνοµίας: πρόκειται για την ανάγκη
περαιτέρω χρήσης των δεδοµένων για σκοπό που κρίνεται
ασυµβίβαστος προς εκείνο για τον οποίο έχουν συλλεχθεί. Τα
δεδοµένα, αφού συλλεχθούν από την αστυνοµία, ενδέχεται να
χρειασθούν για την επίλυση τελείως διαφορετικής αξιόποινης
πράξης. Ένα παράδειγµα θα ήταν δεδοµένα που συλλέγονται
για τη δίωξη παραβάσεων του οδικού κώδικα και εν συνεχεία
χρησιµοποιούνται για τον εντοπισµό και τη σύλληψη κλέπτη
αυτοκινήτων. Ο δεύτερος σκοπός, µολονότι νόµιµος, δεν
είναι δυνατόν να θεωρηθεί ως πλήρως συµβατός προς το
σκοπό της συλλογής των δεδοµένων. Εάν δεν επιτρεπόταν
στις αρχές επιβολής του νόµου η χρήση των δεδοµένων για
το δεύτερο αυτόν σκοπό, θα έτειναν ενδεχοµένως να συλλέγουν δεδοµένα για ευρείς ή αόριστα καθορισµένους σκοπούς,
µε αποτέλεσµα να χάσει την αξία της ως προς τη συλλογή η
αρχή του περιορισµού του σκοπού. Επιπλέον, θα παρεµποδιζόταν η εφαρµογή άλλων αρχών, λ.χ. της αναλογικότητας,
της ακρίβειας και της αξιοπιστίας [βλ. άρθρο 4 παράγραφος
1 στοιχεία γ) και δ)].

62. Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της ΕΕ για την προστασία των
δεδοµένων, τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να
συλλέγονται για καθορισµένους και σαφείς σκοπούς και να
µην τυγχάνουν περαιτέρω επεξεργασίας κατά τρόπο ασυµβίβαστο προς τους σκοπούς αυτούς. Ωστόσο, ο ΕΕΠ∆ είναι της
γνώµης ότι πρέπει να επιτραπεί κάποια ευελιξία όσον αφορά
την περαιτέρω χρήση. Ο περιορισµός σχετικά µε τη συλλογή
είναι πιθανότερο να τηρείται εφόσον οι αρµόδιες για την
εσωτερική ασφάλεια αρχές γνωρίζουν ότι µπορούν, µε τις
κατάλληλες εγγυήσεις, να βασισθούν σε εξαίρεση από τον
περιορισµό σχετικά µε την περαιτέρω χρήση.

63. Πρέπει να διευκρινισθεί ότι αυτή η ανάγκη περαιτέρω επεξεργασίας αναγνωρίζεται στο άρθρο 11 της πρότασης, αλλά
µάλλον ανεπαρκώς. Το άρθρο 11 εφαρµόζεται µόνο στα
δεδοµένα που λαµβάνονται ή διατίθενται από την αρµόδια
αρχή άλλου κράτους µέλους και δεν προβλέπει κατάλληλες
εγγυήσεις.
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64. Ο ΕΕΠ∆ συνιστά την εφαρµογή του άρθρου 11 παράγραφος
1 σε όλα τα δεδοµένα, ανεξάρτητα από το αν έχουν ληφθεί
από άλλο κράτος µέλος. Επιπλέον, θα πρέπει να προστεθούν
αυστηρότερες εγγυήσεις από τις προβλεπόµενες στο άρθρο
11 παράγραφος 1 στοιχείο β): η περαιτέρω χρήση δεδοµένων
για σκοπό που κρίνεται ασυµβίβαστος προς τον αρχικό θα
πρέπει να επιτρέπεται µόνο εφόσον αυτό είναι απολύτως
απαραίτητο, σε συγκεκριµένη περίπτωση, για την πρόληψη,
διερεύνηση, διαπίστωση και δίωξη αξιόποινων πράξεων ή για
την προστασία των συµφερόντων ή των θεµελιωδών
δικαιωµάτων ενός προσώπου. Από πρακτική άποψη, ο ΕΕΠ∆
προτείνει να περιληφθεί η διάταξη αυτή σε νέο άρθρο 4α (εν
πάση περιπτώσει, στο Κεφάλαιο II της πρότασης).
65. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 11 παραµένουν εφαρµοστέες όπως έχουν· προβλέπουν συµπληρωµατικές εγγυήσεις
για τα δεδοµένα που λαµβάνονται από τα άλλα κράτη µέλη.
Ο ΕΕΠ∆ επισηµαίνει ότι το άρθρο 11 παράγραφος 3 θα
εφαρµόζεται στην ανταλλαγή πληροφοριών µέσω του SIS II:
ο ΕΕΠ∆ έχει αναφέρει ήδη στη γνωµοδότησή του σχετικά µε
το SIS II ότι θα πρέπει να εξασφαλισθεί ότι τα δεδοµένα του
SIS δεν θα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για κανένα άλλο
σκοπό πέραν εκείνων του ίδιου του συστήµατος.

Περαιτέρω επεξεργασία για σκοπούς που δεν εµπίπτουν στο πεδίο
εφαρµογής της αστυνοµικής και δικαστικής συνεργασίας
66. Σε ορισµένες περιπτώσεις, τα δεδοµένα πρέπει να υποβληθούν
σε επεξεργασία προς διασφάλιση άλλων σηµαντικών συµφερόντων. Στις περιπτώσεις αυτές θα µπορούσαν ακόµη και να
υποβληθούν σε επεξεργασία από άλλες αρχές εκτός των
αρµόδιων αρχών βάσει της παρούσας απόφασης-πλαισίου. Οι
αρµοδιότητες αυτές των κρατών µελών θα µπορούσαν να
περιλαµβάνουν επεξεργασία που θίγει την ιδιωτική ζωή (λ.χ.,
την παρακολούθηση προσώπου που δεν είναι ύποπτο) και θα
πρέπει συνεπώς να συνοδεύονται από πολύ αυστηρούς όρους,
όπως την υποχρέωση των κρατών µελών να θεσπίσουν ειδική
νοµοθεσία εάν επιθυµούν να χρησιµοποιήσουν την παρέκκλιση αυτή. Εντός του πλαισίου του πρώτου πυλώνα, το
ζήτηµα αυτό ρυθµίσθηκε στο άρθρο 13 της οδηγίας
95/46/ΕΚ, που ορίζει ότι σε ειδικές περιπτώσεις επιτρέπονται
περιορισµοί ορισµένων διατάξεων της οδηγίας. Τα κράτη
µέλη που εφαρµόζουν τέτοιους περιορισµούς πρέπει να
τηρούν το άρθρο 8 ΕΣΑ∆.
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IV.3 Κριτήρια σχετικά µε τη νοµιµότητα της επεξεργασίας
των δεδοµένων
68. Στο άρθρο 5 της πρότασης αναφέρεται ότι οι αρµόδιες αρχές
µπορούν να επεξεργάζονται τα δεδοµένα µόνο βάσει νόµου
που θα προβλέπει ότι η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη
για την εκπλήρωση των νόµιµων καθηκόντων τους και για
λόγους πρόληψης, διερεύνησης, διαπίστωσης και δίωξης
αξιόποινων πράξεων. Ο ΕΕΠ∆ τάσσεται υπέρ των αυστηρών
προϋποθέσεων του άρθρου 5.
69. Ωστόσο, το κείµενο του άρθρου 5 υποτιµά την ανάγκη θεµελίωσης της επεξεργασίας δεδοµένων σε άλλους νόµιµους
λόγους, σε συγκεκριµένες περιστάσεις. Πρόκειται για µια
σηµαντική διάταξη που δεν θα έπρεπε, λ.χ., να εµποδίζει την
αστυνοµία να εκπληρώνει τις νόµιµες υποχρεώσεις της
σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο όσον αφορά την παροχή πληροφοριών στις υπηρεσίες µετανάστευσης ή τις φορολογικές
αρχές. Κατά συνέπεια, ο ΕΕΠ∆ συνιστά να ληφθούν υπόψη
στο άρθρο 5 και άλλοι δικαιολογηµένοι νόµιµοι λόγοι για
την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η
ανάγκη συµµόρφωσης µε νόµιµη υποχρέωση η οποία βαρύνει
τον υπεύθυνο της επεξεργασίας, η ρητή συναίνεση του
υποκειµένου των δεδοµένων, µε την προϋπόθεση ότι η
επεξεργασία διενεργείται προς το συµφέρον του προσώπου
αυτού, ή η ανάγκη προστασίας ζωτικού συµφέροντος του
υποκειµένου των δεδοµένων.
70. Ο ΕΕΠ∆ παρατηρεί ότι η τήρηση των κριτηρίων σχετικά µε
τη νοµιµότητα της επεξεργασίας των δεδοµένων έχει ιδιαίτερη
σηµασία για την αστυνοµική και δικαστική συνεργασία, εάν
θεωρήσει κανείς ότι η παράνοµη συλλογή δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από τις αστυνοµικές δυνάµεις θα είχε ως
συνέπεια να µην µπορούν να χρησιµοποιηθούν τα δεδοµένα
προσωπικού χαρακτήρα ως δικαστικές αποδείξεις.

IV.4 Αναγκαιότητα και αναλογικότητα
71. Τα άρθρα 4 και 5 της πρότασης έχουν επίσης ως στόχο να
εξασφαλίσουν — κατά γενικά ικανοποιητικό τρόπο — ότι οι
περιορισµοί της προστασίας των δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα θα είναι αναγκαίοι και αναλογικοί, όπως απαιτείται σύµφωνα µε το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη
νοµολογία του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου Ανθρώπινων
∆ικαιωµάτων όσον αφορά το άρθρο 8 ΕΣΑ∆:

67. Με το ίδιο σκεπτικό, η παρούσα απόφαση-πλαίσιο θα πρέπει
να ορίζει στο Κεφάλαιο IΙ ότι τα κράτη µέλη θα πρέπει να
δικαιούνται να θεσπίσουν νοµοθετικά µέτρα που να επιτρέπουν την περαιτέρω επεξεργασία όταν το συγκεκριµένο µέτρο
απαιτείται προκειµένου να διασφαλισθεί:

— Το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ) θεσπίζει το γενικό
κανόνα ότι τα δεδοµένα πρέπει να είναι κατάλληλα,
συναφή και όχι περισσότερα σε σχέση µε τους σκοπούς
για τους οποίους συλλέγονται ή/και υφίστανται
περαιτέρω επεξεργασία.

— η αντιµετώπιση απειλών για τη δηµόσια ασφάλεια, την
εθνική άµυνα ή την εθνική ασφάλεια,

— Το άρθρο 5 ορίζει ότι η επεξεργασία θα πρέπει να είναι
απαραίτητη για την εκπλήρωση των νόµιµων καθηκόντων
της αρµόδιας αρχής και για λόγους πρόληψης,
διερεύνησης, διαπίστωσης και δίωξης αξιόποινων
πράξεων.

— η προστασία σηµαντικού οικονοµικού ή χρηµατοοικονοµικού συµφέροντος κράτους µέλους ή της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,
— η προστασία του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα
δεδοµένα.

— Το άρθρο 4 παράγραφος 4 αναφέρει ότι η επεξεργασία
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη
µόνον εφόσον πληρούνται ορισµένες ειδικές προϋποθέσεις.
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72. Ο ΕΕΠ∆ επισηµαίνει ότι η προτεινόµενη διατύπωση του
άρθρου 4 παράγραφος 4 δεν πληροί τα κριτήρια που καθορίζονται στη νοµολογία του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων σχετικά µε το άρθρο 8 ΕΣΑ∆, κατά την
οποία, περιορισµός στην προστασία της ιδιωτικής ζωής
µπορεί να επιβληθεί µόνο εφόσον είναι αναγκαίος σε µια
δηµοκρατική κοινωνία. Σύµφωνα µε την πρόταση, η επεξεργασία των δεδοµένων θα θεωρείται ως απαραίτητη, όχι µόνο
όταν θα καθιστούσε δυνατή την εκτέλεση των καθηκόντων
των αρχών ποινικής καταστολής και των δικαστικών αρχών,
αλλά επίσης όταν υπάρχουν βάσιµοι λόγοι να θεωρείται ότι
τα σχετικά δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα απλώς θα διευκόλυναν ή θα επιτάχυναν την πρόληψη, τη διερεύνηση, τη
διαπίστωση ή τη δίωξη µιας αξιόποινης πράξης.
73. Τα κριτήρια αυτά δεν πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 8
ΕΣΑ∆, δεδοµένου ότι οποιαδήποτε σχεδόν επεξεργασία
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα θα µπορούσε να θεωρηθεί
ότι θα διευκόλυνε τις δραστηριότητες της αστυνοµίας ή των
δικαστικών αρχών, χωρίς τα σχετικά δεδοµένα να απαιτούνται
πραγµατικά για τη διενέργεια των δραστηριοτήτων αυτών.
74. Το παρόν κείµενο του άρθρου 4 παράγραφος 4 θα ενθάρρυνε την απαράδεκτα ευρεία συλλογή δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα, βάσει απλώς της ιδέας ότι τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να διευκολύνουν την πρόληψη,
διερεύνηση, διαπίστωση ή δίωξη αξιόποινης πράξης.
Αντιθέτως, η επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα
πρέπει να θεωρείται απαραίτητη µόνο εφόσον οι αρµόδιες
αρχές µπορούν να αποδείξουν σαφώς τη σκοπιµότητά της και
µε την προϋπόθεση ότι δεν υφίστανται µέτρα που να θίγουν
λιγότερο την ιδιωτική ζωή.
75. Κατά συνέπεια, ο ΕΕΠ∆ συνιστά να αναδιατυπωθεί η πρώτη
περίπτωση του άρθρου 4 παράγραφος 4, ώστε να εξασφαλισθεί η τήρηση της νοµολογίας σχετικά µε το άρθρο 8
ΕΣΑ∆. Επιπλέον, για συστηµατικούς λόγους, ο ΕΕΠ∆
προτείνει να µεταφερθεί το άρθρο 4 παράγραφος 4 στο
τέλος του άρθρου 5.

IV.5. Επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδοµένων
76. Το άρθρο 6 απαγορεύει κατ' αρχήν την επεξεργασία
ευαίσθητων δεδοµένων, λ.χ. των δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνική
καταγωγή, τα πολιτικά φρονήµατα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συµµετοχή σε συνιδκαλιστικές
οργανώσεις, ή που αφορούν την υγεία ή τη σεξουαλική ζωή.
Η απαγόρευση αυτή δεν θα ισχύει όταν η επεξεργασία
προβλέπεται από το νόµο και είναι απολύτως απαραίτητη για
την εκπλήρωση νόµιµων καθηκόντων της αρµόδιας αρχής για
λόγους πρόληψης, διερεύνησης, διαπίστωσης ή δίωξης αξιόποινων πράξεων. Τα ευαίσθητα δεδοµένα µπορούν επίσης να
υποβάλλονται σε επεξεργασία εφόσον το υποκείµενο των
δεδοµένων έχει συναινέσει ρητά. Και στις δύο περιπτώσεις
προβλέπονται συγκεκριµένες κατάλληλες εγγυήσεις.
77. Από τη διατύπωση του άρθρου 6 προκύπτουν δύο παρατηρήσεις. Κατά πρώτο λόγο, το άρθρο 6 θεµελιώνεται µε υπερβολική ευρύτητα στη συναίνεση του υποκειµένου των
δεδοµένων. Ο ΕΕΠ∆ τονίζει ότι η επεξεργασία ευαίσθητων
δεδοµένων βάσει της ρητής συναίνεσης του υποκειµένου των
δεδοµένων θα πρέπει να επιτρέπεται µόνο εφόσον η επεξερ-
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γασία διενεργείται προς όφελος του υποκειµένου των
δεδοµένων και η άρνηση παροχής συναίνεσης δεν θα πρέπει
να έχει αρνητικές συνέπειες για το πρόσωπο αυτό. Ο ΕΕΠ∆
συνιστά την κατάλληλη τροποποίηση του άρθρου 6,
προκειµένου το άρθρο αυτό να εναρµονιστεί µε την ισχύουσα
νοµοθεσία της ΕΕ για την προστασία των δεδοµένων.
78. Κατά δεύτερο λόγο, ο ΕΕΠ∆ κρίνει ότι θα µπορούσαν να
ληφθούν υπόψη και άλλοι νόµιµοι λόγοι για την επεξεργασία, όπως η ανάγκη προστασίας των ζωτικών συµφερόντων
του υποκειµένου των δεδοµένων ή άλλου προσώπου (εφόσον
το υποκείµενο των δεδοµένων τελεί σε φυσική ή νοµική
αδυναµία να δώσει τη συναίνεσή του).
79. Στο πεδίο της αστυνοµικής και δικαστικής συνεργασίας, η
επεξεργασία άλλων κατηγοριών δυνητικά ευαίσθητων
δεδοµένων, όπως τα βιοµετρικά δεδοµένα και τα προφίλ
DNA, αποκτά διαρκώς µεγαλύτερη σηµασία. Τα δεδοµένα
αυτά δεν καλύπτονται ρητά από το άρθρο 6 της πρότασης.
Ο ΕΕΠ∆ καλεί το νοµοθέτη της ΕΕ να δώσει ιδιαίτερη
προσοχή κατά την εφαρµογή των γενικών αρχών της
προστασίας των δεδοµένων που προβλέπονται στην παρούσα
πρόταση σε περαιτέρω νοµοθεσία συνεπαγόµενη την επεξεργασία αυτών των ειδικών κατηγοριών δεδοµένων. Ένα
παράδειγµα είναι η τρέχουσα πρόταση απόφασης-πλαισίου
για την ανταλλαγή πληροφοριών βάσει της αρχής της διαθεσιµότητας (βλ. ανωτέρω, σηµεία 12-15), η οποία επιτρέπει
ρητά την επεξεργασία και τις ανταλλαγές βιοµετρικών
δεδοµένων και προφίλ DNA (βλ. Παράρτηµα II της
πρότασης), αλλά δεν ασχολείται µε την ευαισθησία και την
ιδιοτυπία των δεδοµένων αυτών από την άποψη της
προστασίας των δεδοµένων.
80. Ο ΕΕΠ∆ συνιστά να προβλεφθούν ειδικές εγγυήσεις, ιδίως
προκειµένου να εξασφαλισθεί ότι:
— τα βιοµετρικά δεδοµένα και τα προφίλ DNA χρησιµοποιούνται µόνο βάσει ορθά καθιερωµένων και διαλειτουργικών τεχνικών προτύπων,
— ο βαθµός της ακρίβειάς τους λαµβάνεται δεόντως υπόψη
και είναι δυνατόν να προσβληθεί από το υποκείµενο των
δεδοµένων µε ευχερώς διαθέσιµα µέσα, και
— γίνεται πλήρως σεβαστή η αξιοπρέπεια των προσώπων.
Ο νοµοθέτης έχει την ευχέρεια να συµπεριλάβει τις ανωτέρω
πρόσθετες εγγυήσεις είτε στην παρούσα απόφαση-πλαίσιο
είτε στις ειδικές νοµοθετικές πράξεις που ρυθµίζουν τη
συλλογή και ανταλλαγή αυτών των ειδικών κατηγοριών
δεδοµένων.

IV.6 Ακρίβεια και αξιοπιστία
81. Το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ) θεσπίζει τους
γενικούς κανόνες για την ποιότητα των δεδοµένων. Σύµφωνα
µε το άρθρο αυτό, ο υπεύθυνος της επεξεργασίας πρέπει να
εξασφαλίζει ότι τα δεδοµένα είναι ακριβή και, εφόσον είναι
απαραίτητο, επικαιροποιηµένα. Λαµβάνει οποιοδήποτε
εύλογο µέτρο ώστε να διαγράφονται ή να διορθώνονται
δεδοµένα ανακριβή ή ελλιπή σε σχέση µε τους σκοπούς για
τους οποίους είχαν συλλεχθεί ή υποβλήθηκαν σε περαιτέρω
επεξεργασία. Αυτό είναι σύµφωνο προς τις γενικές αρχές της
νοµοθεσίας της ΕΕ για την προστασία των δεδοµένων.
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82. Στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ) τρίτο εδάφιο, αναφέρεται ότι τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέψουν επεξεργασία δεδοµένων σε διαφορετικό βαθµό ακρίβειας και αξιοπιστίας. Ο ΕΕΠ∆ ερµηνεύει τη διάταξη αυτή ως παρέκκλιση
από τη γενική αρχή της ακρίβειας και συνιστά να αποσαφηνισθεί ο εξαιρετικός χαρακτήρας της διάταξης, µε την
προσθήκη του όρου «ωστόσο» ή «παρά ταύτα» στην αρχή του
άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ) τρίτο εδάφιο. Στις
περιπτώσεις αυτές, κατά τις οποίες δεν µπορεί να εξασφαλισθεί πλήρως η ακρίβεια των δεδοµένων, ο υπεύθυνος της
επεξεργασίας θα υποχρεούται να διακρίνει τα δεδοµένα
σύµφωνα µε το βαθµό της ακρίβειας και της αξιοπιστίας
τους, ιδίως µε βάση τη θεµελιώδη διάκριση µεταξύ
δεδοµένων που βασίζονται σε γεγονότα και δεδοµένων που
βασίζονται σε απόψεις και προσωπικές εκτιµήσεις. Ο ΕΕΠ∆
υπογραµµίζει τη σηµασία της υποχρέωσης αυτής τόσο για τα
πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα γεγονότα όσο και για τις
αρχές της ποινικής καταστολής, ιδίως όταν τα δεδοµένα
υποβάλλονται σε επεξεργασία µακριά από την πηγή τους (βλ.
σηµείο 7 της παρούσας γνωµοδότησης).
Επαλήθευση της ποιότητας των δεδοµένων
83. Η γενική αρχή που καθιερώνεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1
στοιχείο δ) συµπληρώνεται από τις ειδικότερες εγγυήσεις που
προβλέπονται στο άρθρο 9 όσον αφορά την επαλήθευση της
ποιότητας των δεδοµένων. Συγκεκριµένα, στο άρθρο 9
αναφέρεται ότι:
1. Η ποιότητα των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα
επαληθεύεται το αργότερο πριν από τη διαβίβαση και
διάθεσή τους. Επιπλέον, για τα δεδοµένα που καθίστανται
διαθέσιµα µε άµεση αυτοµατοποιηµένη πρόσβαση, η
ποιότητα ελέγχεται τακτικά (άρθρο 9 παράγραφοι 1 και
2).
2. Σε όλες τις διαβιβάσεις δεδοµένων πρέπει να αναφέρονται
οι δικαστικές αποφάσεις καθώς και οι αποφάσεις για
παύση της δίωξης, ενώ τα δεδοµένα που βασίζονται σε
απόψεις πρέπει να ελέγχονται στην πηγή πριν διαβιβασθούν και να διευκρινίζεται ο βαθµός ακρίβειας και
αξιοπιστίας τους (άρθρο 9 παράγραφος 1).
3. Τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα επισηµαίνονται µε
διακριτή ένδειξη κατ' αίτηση του υποκειµένου των
δεδοµένων, εάν το εν λόγω πρόσωπο αµφισβητεί την
ακρίβειά τους και εάν δεν µπορεί να επαληθευθεί η
ακρίβεια ή ανακρίβειά τους (άρθρο 9 παράγραφος 6).
84. Κατά συνέπεια, το άρθρο 4 παράγραφος 1 και το άρθρο 9
εξασφαλίζουν, εφαρµοζόµενα από κοινού, ότι η ποιότητα των
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα επαληθεύεται επαρκώς,
τόσο από το υποκείµενο των δεδοµένων, όσο και από τις
πλησιέστερες στις πηγές των δεδοµένων αρχές, οι οποίες είναι
ως εκ τούτου αρµοδιότερες για να τα ελέγξουν.
85. Ο ΕΕΠ∆ χαιρετίζει µε ικανοποίηση τις διατάξεις αυτές, για το
λόγο ότι, µολονότι επικεντρώνονται στις ανάγκες των αρχών
της ποινικής καταστολής, εξασφαλίζουν ότι τα εκάστοτε
δεδοµένα λαµβάνονται δεόντως υπόψη και χρησιµοποιούνται
ανάλογα µε την ακρίβεια και την αξιοπιστία τους, ώστε να µη
θίγεται δυσανάλογα το υποκείµενο των δεδοµένων από την
ενδεχόµενη ανακρίβεια ορισµένων δεδοµένων που το
αφορούν.
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86. Η επαλήθευση της ποιότητας των δεδοµένων αποτελεί
ουσιώδες στοιχείο της προστασίας του υποκειµένου των
δεδοµένων, ιδίως όσον αφορά τα δεδοµένα προσωπικού
χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία από την αστυνοµία και τις δικαστικές αρχές. Κατά συνέπεια, ο ΕΕΠ∆
αποδοκιµάζει το γεγονός ότι η εφαρµογή του άρθρου 9 στην
επαλήθευση της ποιότητας των δεδοµένων περιορίζεται στα
δεδοµένα που διαβιβάζονται σε άλλα κράτη µέλη ή τίθενται
στη διάθεσή τους. Αυτό είναι ατυχές, επειδή κατά τον τρόπο
αυτό η ποιότητα των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, που
είναι ουσιώδης και για τους σκοπούς της ποινικής καταστολής, θα εξασφαλίζεται πλήρως µόνο στην περίπτωση που
τα δεδοµένα αυτά θα διαβιβάζονται σε άλλα κράτη µέλη ή
θα τίθενται στη διάθεσή τους, αλλά όχι όταν υποβάλλονται
σε επεξεργασία στο εσωτερικό ενός κράτους µέλους (1).
Αντιθέτως, είναι ουσιώδες — προς το συµφέρον τόσο των
υποκειµένων των δεδοµένων όσο και των αρµόδιων αρχών —
να εξασφαλισθεί ότι η δέουσα επαλήθευση της ποιότητας θα
αφορά όλα τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, περιλαµβανοµένων εκείνων που δεν διαβιβάζονται ούτε καθίστανται
διαθέσιµα από άλλο κράτος µέλος.
87. Συνεπώς, ο ΕΕΠ∆ συνιστά να καταργηθούν εν πάση περιπτώσει οι περιορισµοί του πεδίου εφαρµογής του άρθρου 9
παράγραφοι 1 και 6, µε τη µεταφορά των διατάξεων αυτών
στο Κεφάλαιο II της πρότασης.
Η διάκριση µεταξύ διάφορων κατηγοριών δεδοµένων
88. Στο άρθρο 4 παράγραφος 2 προβλέπεται υποχρέωση του
υπευθύνου της επεξεργασίας να διακρίνει σαφώς µεταξύ των
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα διαφορετικών κατηγοριών
προσώπων (υπόπτων, καταδικασθέντων, µαρτύρων, θυµάτων,
πληροφοριοδοτών, επαφών, άλλων). Ο ΕΕΠ∆ συµφωνεί µε
την προσέγγιση αυτή. Αν και είναι αλήθεια ότι οι αρχές
ποινικής καταστολής και οι δικαστικές αρχές ενδέχεται να
πρέπει να επεξεργασθούν δεδοµένα σχετικά µε πολύ διαφορετικές κατηγορίες προσώπων, η διάκριση µεταξύ των
δεδοµένων αυτών πρέπει να βασίζεται στο διαφορετικό βαθµό
συµµετοχής στην αξιόποινη πράξη. Συγκεκριµένα, οι προϋποθέσεις της συλλογής δεδοµένων, οι προθεσµίες, οι προϋποθέσεις για την άρνηση της πρόσβασης ή της ενηµέρωσης
στο πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα, οι
λεπτοµέρειες της πρόσβασης στα δεδοµένα από τις αρµόδιες
αρχές θα πρέπει να αντιστοιχούν στις ιδιαιτερότητες των
διάφορων κατηγοριών δεδοµένων που υποβάλλονται σε
επεξεργασία και τους διάφορους σκοπούς για τους οποίους
συλλέγονται τα δεδοµένα αυτά από τις αρχές της ποινικής
καταστολής και τις δικαστικές αρχές.
89. Εν προκειµένω, ο ΕΕΠ∆ ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα
δεδοµένα που αναφέρονται σε µη υπόπτους. Απαιτούνται
ειδικές προϋποθέσεις και εγγυήσεις ώστε να εξασφαλισθεί η
αναλογικότητα και να µην ζηµιώνονται πρόσωπα τα οποία
δεν έχουν αναµιχθεί ενεργητικά σε αξιόποινη πράξη. Για την
εν λόγω κατηγορία προσώπων η πρόταση θα πρέπει να
περιέχει πρόσθετες διατάξεις για τον περιορισµό του σκοπού
της επεξεργασίας, τον ακριβή καθορισµό προθεσµιών και τον
περιορισµό της πρόσβασης στα δεδοµένα. Ο ΕΕΠ∆ συνιστά
να τροποποιηθεί αναλόγως η πρόταση.
(1) Επιπλέον, αυτό δεν θα ήταν σύµφωνο προς τη σύσταση αριθ. R (87) 15
της Επιτροπής Υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης προς τα κράτη
µέλη για τη χρήση των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στον αστυνοµικό τοµέα. Συγκεκριµένα, η αρχή 7.2 προβλέπει ότι θα πρέπει να καθιερωθούν «τακτικοί έλεγχοι» της ποιότητας κατόπιν συµφωνίας µε την
αρχή ελέγχου ή σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο.
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90. Το παρόν κείµενο της πρότασης περιέχει µια ειδική διασφάλιση σχετικά µε τους µη υπόπτους, συγκεκριµένα στο άρθρο
7 παράγραφος 1 της πρότασης. Κατά τον ΕΕΠ∆, πρόκειται
για σηµαντική διασφάλιση, κυρίως επειδή τα κράτη µέλη δεν
δικαιούνται να προβλέπουν παρεκκλίσεις. ∆υστυχώς, στο
άρθρο 7 παράγραφος 1 ορίζονται ειδικές εγγυήσεις µόνο
όσον αφορά τις προθεσµίες και η εφαρµογή των εγγυήσεων
αυτών περιορίζεται στην κατηγορία προσώπων που αναφέρεται στην τελευταία περίπτωση του άρθρου 4 παράγραφος
3 της πρότασης. Εποµένως, δεν παρέχει ικανοποιητικές
εγγυήσεις και δεν καλύπτεται ολόκληρη η οµάδα των µη
υπόπτων. (1)
91. Επίσης χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής τα δεδοµένα που αναφέρονται σε καταδικασθέντες. Πράγµατι, όσον αφορά τα
δεδοµένα αυτά, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι πρόσφατες
και µελλοντικές πρωτοβουλίες σχετικά µε ανταλλαγές
ποινικών µητρώων και να εξασφαλισθεί η συνοχή µε τις
πρωτοβουλίες αυτές. (2)
92. Βάσει των προηγούµενων παρατηρήσεων, ο ΕΕΠ∆ συνιστά να
προστεθεί στο άρθρο 4 µια νέα παράγραφος, που να περιέχει
τα εξής στοιχεία:
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7 παράγραφος 1 της πρότασης. Η γενική αρχή είναι ότι τα
δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να αποθηκεύονται για το χρονικό διάστηµα που είναι απολύτως
απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους
συλλέχθηκαν. Αυτό είναι σύµφωνο προς τη νοµοθεσία της ΕΕ
για την προστασία των δεδοµένων. (3)
94. Η γενική διάταξη του άρθρου 7 παράγραφος 1, όµως, εφαρµόζεται «εκτός αν υπάρχει αντίθετη διάταξη στο εθνικό
δίκαιο». Ο ΕΕΠ∆ επισηµαίνει ότι η εξαίρεση αυτή είναι πολύ
γενική και εξέρχεται του πλαισίου των αποδεκτών παρεκκλίσεων σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο ε). Ο
ΕΕΠ∆ προτείνει να διαγραφεί η γενική παρέκκλιση του
άρθρου 7 παράγραφος 1 ή τουλάχιστον να περιορισθούν
ρητά τα δηµόσια συµφέροντα που δικαιολογούν τη χρήση
της παρέκκλισης αυτής από τα κράτη µέλη (4).
95. Στο άρθρο 7 παράγραφος 2 αναφέρεται ότι η τήρηση της
διάρκειας αποθήκευσης διασφαλίζεται µε τα κατάλληλα διαδικαστικά και τεχνικά µέτρα και ελέγχεται τακτικά. Ο ΕΕΠ∆
εκφράζει την ικανοποίησή του για τη διάταξη αυτή, αλλά
συνιστά να αναφέρεται ρητά ότι τα κατάλληλα διαδικαστικά
και τεχνικά µέτρα πρέπει να προβλέπουν την αυτόµατη και
τακτική διαγραφή των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα
µετά την πάροδο ορισµένου χρονικού διαστήµατος.

— Πρόσθετες διατάξεις για τον περιορισµό του σκοπού της
επεξεργασίας, τον ακριβή καθορισµό προθεσµιών και τον
περιορισµό της πρόσβασης στα δεδοµένα, εφόσον
πρόκειται για µη υπόπτους.

IV.8 Ανταλλαγές δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα µε
τρίτες χώρες

— Υποχρέωση των κρατών µελών να καθορίσουν τις νοµικές
συνέπειες των διακρίσεων µεταξύ των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα διάφορων κατηγοριών προσώπων, που
να εκφράζουν τις ιδιοτυπίες των διάφορων κατηγοριών
που υποβάλλονται σε επεξεργασία και τους διάφορους
σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται τα δεδοµένα
αυτά από τις αρχές ποινικής καταστολής και τις δικαστικές αρχές.

96. Η αποτελεσµατική αστυνοµική και δικαστική συνεργασία
εντός των συνόρων της ΕΕ εξαρτάται διαρκώς περισσότερο
από τη συνεργασία µε τρίτες χώρες και διεθνείς φορείς.
Πολλές δράσεις µε στόχο τη βελτίωση της συνεργασίας στον
τοµέα της ποινικής καταστολής και της δικαστικής συνεργασίας µε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισµούς εξετάζονται
επί του παρόντος ή προβλέπεται να εξετασθούν σε εθνικό
επίπεδο και επίπεδο ΕΕ (5). Η ανάπτυξη αυτής της διεθνούς
συνεργασίας είναι πιθανόν να βασισθεί σε µεγάλο βαθµό σε
ανταλλαγές δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.

— Οι νοµικές συνέπειες θα πρέπει να αφορούν τις προϋποθέσεις της συλλογής δεδοµένων, τις προθεσµίες, την
περαιτέρω διαβίβαση και χρήση των δεδοµένων και τις
προϋποθέσεις για την άρνηση της πρόσβασης ή της
ενηµέρωσης στο υποκείµενο των δεδοµένων.

IV.7 Χρονικό διάστηµα αποθήκευσης των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα
93. Οι γενικές αρχές που διέπουν το χρονικό διάστηµα αποθήκευσης των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα καθορίζονται
στα άρθρα 4 παράγραφος 1 στοιχείο ε) και
(1) Βλ. ειδικότερα το σηµείο 94 της παρούσας γνωµοδότησης.
(2) Η απόφαση 2005/876/∆ΕΥ του Συµβουλίου για την ανταλλαγή πληροφοριών που λαµβάνονται από το ποινικό µητρώο τέθηκε σε ισχύ στις 9
∆εκεµβρίου. Η απόφαση συµπληρώνει και διευκολύνει τους υφιστάµενους µηχανισµούς διαβίβασης πληροφοριών όσον αφορά τις ποινές
βάσει ισχυουσών συµβάσεων, πράξεων όπως η Ευρωπαϊκή σύµβαση δικαστικής Συνδροµής σε ποινικές υποθέσεις του 1959 και η Σύµβαση του
2000 για την αµοιβαία δικαστική συνδροµή επί ποινικών υποθέσεων
µεταξύ των µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κείµενο αυτό θα αντικατασταθεί εν συνεχεία από λεπτοµερέστερη απόφαση-πλαίσιο του
Συµβουλίου. Η Επιτροπή σκοπεύει να προτείνει νέα απόφαση-πλαίσιο
στον τοµέα αυτό.

97. Κατά συνέπεια, είναι ουσιώδες οι αρχές σχετικά µε τη θεµιτή
και νόµιµη επεξεργασία — καθώς και οι αρχές της ευθυδικίας
γενικά — να εφαρµόζονται επίσης στη συλλογή και τις
ανταλλαγές δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα πέραν των
συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα δεδοµένα αυτά να
διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες ή σε διεθνείς οργανισµούς
µόνο εφόσον οι εν λόγω τρίτοι παρέχουν επαρκές επίπεδο
προστασίας ή κατάλληλες εγγυήσεις.
(3) Πέρα από τη γενική διάταξη σχετικά µε το χρονικό διάστηµα αποθήκευσης των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, που περιέχεται στο
άρθρο 7, η πρόταση περιέχει περαιτέρω ειδικές διατάξεις σχετικά µε τα
δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που ανταλλάσσονται µε άλλα κράτη
µέλη. Συγκεκριµένα, στο άρθρο 9 παράγραφος 7 ορίζεται ότι τα
δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα διαγράφονται :
1. εάν δεν θα έπρεπε να έχουν διαβιβασθεί, διατεθεί ή υποβληθεί,
2. µε την εκπνοή µιας προθεσµίας που γνωστοποιήθηκε από την αρχή
που διαβίβασε τα δεδοµένα, εκτός εάν τα εν λόγω δεδοµένα εξακολουθούν να είναι απαραίτητα στο πλαίσιο δικαστικής διαδικασίας,
3. εάν τα δεδοµένα αυτά δεν είναι ή δεν είναι πλέον απαραίτητα για το
σκοπό για τον οποίο διαβιβάσθηκαν.
(4) Θα µπορούσε να εξετασθεί ένας περιορισµός στην καταπολέµηση της
τροµοκρατίας ή/και στα ειδικά δηµόσια συµφέροντα που αναφέρονται
στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο ε) : για λόγους ιστορικούς, στατιστικούς ή επιστηµονικούς.
(5) Βλ., λ.χ., την πρόσφατη ανακοίνωση της Επιτροπής «A Strategy on the
External Dimension of the Area of Freedom, Security and Justice»
(«Μια στρατηγική για την εξωτερική διάσταση του χώρου ελευθερίας,
ασφάλειας και δικαιοσύνης») [COM(2005) 491 τελικό].
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∆ιαβίβαση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες
98. Εν προκειµένω, ο ΕΕΠ∆ σηµειώνει µε ικανοποίηση το άρθρο
15 της πρότασης, που προβλέπει προστασία στην περίπτωση
διαβίβασης προς τις αρµόδιες αρχές τρίτων χωρών ή προς
διεθνείς φορείς. Ωστόσο, η διάταξη αυτή, που περιλαµβάνεται
στο Κεφάλαιο III της πρότασης, εφαρµόζεται µόνο στα
δεδοµένα που λαµβάνονται ή διατίθενται από τις αρµόδιες
αρχές άλλων κρατών µελών. Λόγω του περιορισµού αυτού,
εξακολουθεί να υφίσταται ένα κενό στο σύστηµα προστασίας
των δεδοµένων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά
τα δεδοµένα που δεν λαµβάνονται από τις αρµόδιες αρχές
άλλων κρατών µελών. Κατά τον ΕΕΠ∆, το κενό αυτό είναι
απαράδεκτο για τους κατωτέρω λόγους.
99. Πρώτον, το επίπεδο της προστασίας που παρέχει η νοµοθεσία
της ΕΕ σε περίπτωση διαβίβασης προς τρίτη χώρα δεν θα
πρέπει να προσδιορίζεται από την πηγή των δεδοµένων —
αστυνοµική δύναµη του κράτους µέλους που διαβιβάζει τα
δεδοµένα σε τρίτη χώρα ή αστυνοµική δύναµη άλλου
κράτους µέλους.
100. ∆εύτερον, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι κανόνες που διέπουν
τη διαβίβαση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα προς τρίτες
χώρες θεµελιώνονται σε µια βασική αρχή της νοµοθεσίας για
την προστασία των δεδοµένων. Η αρχή αυτή δεν αποτελεί
µόνο µια από τις βασικές διατάξεις της οδηγίας 95/46/ΕΚ,
αλλά καθιερώνεται επίσης µε το Πρόσθετο Πρωτόκολλο της
Σύµβασης αριθ. 108 (1). Τα κοινά πρότυπα για την
προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, που
αναφέρονται στο άρθρο 1 της πρότασης, δεν είναι δυνατόν
να εξασφαλισθούν εάν οι κοινοί κανόνες για τη διαβίβαση
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα προς τρίτες χώρες δεν
περιλαµβάνουν όλες τις επεξεργασίες. Κατά συνέπεια, τα
δικαιώµατα του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα
δεδοµένα, όπως διασφαλίζονται από την παρούσα πρόταση,
θα θίγονταν άµεσα εάν τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα
µπορούσαν να διαβιβασθούν σε τρίτες χώρες που δεν
προσφέρουν ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας.
101. Τρίτον, ο περιορισµός του πεδίου εφαρµογής των κανόνων
αυτών στα «ανταλλασσόµενα δεδοµένα» θα είχε ως συνέπεια
— όσον αφορά τα δεδοµένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία σε µία µόνο χώρα — να µην υπάρχουν σχετικές εγγυήσεις: παραδόξως, τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα θα
µπορούσαν να διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες — ανεξάρτητα
από την ύπαρξη κατάλληλης προστασίας των δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα — «ευκολότερα» απ' ότι σε άλλα
κράτη µέλη. Αυτό θα δηµιουργούσε δυνατότητες
«ξεπλύµατος πληροφοριών». Οι αρµόδιες αρχές των κρατών
µελών θα µπορούσαν να παρακάµπτουν τα αυστηρά πρότυπα
της προστασίας δεδοµένων διαβιβάζοντας τα δεδοµένα σε
τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισµούς, µε αποτέλεσµα να έχει
(1) Το Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Σύµβασης για την προστασία του
ατόµου από την αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα, το οποίο αφορά τις αρχές ελέγχου και τη διασυνοριακή κυκλοφορία δεδοµένων, υπεγράφη στις 8.11.2001 και τέθηκε σε
ισχύ στις 1.7.2004. Αυτή η δεσµευτική διεθνής νοµοθετική πράξη έχει
υπογραφεί έως τώρα από 11 κράτη (9 από τα οποία είναι µέλη της ΕΕ).
Στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του Πρωτοκόλλου περιέχεται η γενική αρχή
ότι «Κάθε συµβαλλόµενο µέρος προβλέπει τη διαβίβαση δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα σε αποδέκτη υπαγόµενο στη δικαιοδοσία
κράτους ή οργανισµού που δεν αποτελεί συµβαλλόµενο µέρος της
Σύµβασης µόνο εφόσον το εν λόγω κράτος ή οργανισµός εξασφαλίζει
κατάλληλο επίπεδο προστασίας για τη σχεδιαζόµενη διαβίβαση
δεδοµένων».
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πρόσβαση σε αυτά η αρµόδια αρχή άλλου κράτους µέλους ή
να είναι δυνατή ακόµη και η εκ νέου αποστολή τους σε µια
τέτοια αρχή.

102. Κατά συνέπεια, ο ΕΕΠ∆ συνιστά να τροποποιηθεί η παρούσα
πρόταση κατά τρόπο ώστε να εξασφαλισθεί ότι το άρθρο 15
θα εφαρµόζεται στην ανταλλαγή όλων των δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα µε τρίτες χώρες. Η σύσταση αυτή δεν
αφορά το άρθρο 15 παράγραφος 1 στοιχείο γ), το οποίο εξ
ορισµού έχει σηµασία µόνο για τα δεδοµένα προσωπικού
χαρακτήρα που ανταλλάσσονται µε άλλα κράτη µέλη.

Κατ' εξαίρεση διαβίβαση προς χώρες οι οποίες δεν παρέχουν
ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας

103. Το άρθρο 15 προβλέπει σειρά προϋποθέσεων για τη διαβίβαση προς τις αρµόδιες αρχές τρίτων χωρών ή διεθνών οργανισµών, που είναι ανάλογες µε τις προϋποθέσεις του άρθρου
25 της οδηγίας 95/46/ΕΚ. Ωστόσο, το άρθρο 15 παράγραφος 6 παρέχει τη δυνατότητα διαβίβασης δεδοµένων προς
τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισµούς που δεν διασφαλίζουν
ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας των δεδοµένων, µε την
προϋπόθεση ότι η διαβίβαση είναι απολύτως αναγκαία για τη
διαφύλαξη των ουσιωδών συµφερόντων ενός κράτους µέλους
ή για λόγους πρόληψης επικείµενων σοβαρών απειλών έναντι
της δηµόσιας ασφάλειας ή έναντι ενός συγκεκριµένου
προσώπου ή προσώπων.

104. Θα πρέπει να αποσαφηνισθεί η εφαρµογή της εξαίρεσης που
προβλέπεται στην παράγραφο 6. Κατά συνέπεια, ο ΕΕΠ∆
συνιστά:
— να διευκρινισθεί ότι η εξαίρεση αυτή απλώς καθιερώνει
παρέκκλιση από την προϋπόθεση της «επαρκούς
προστασίας», χωρίς να θίγει τις άλλες προϋποθέσεις που
τίθενται στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 15,
— να προστεθεί ότι η διαβίβαση δεδοµένων που διενεργείται
σύµφωνα µε την εξαίρεση αυτή θα πρέπει να εξαρτάται
από τις κατάλληλες προϋποθέσεις (λ.χ. από τη ρητή
προϋπόθεση ότι τα δεδοµένα υποβάλλονται σε επεξεργασία µόνο προσωρινά και για ειδικούς σκοπούς) και να
κοινοποιείται στην αρµόδια αρχή ελέγχου.

Επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που λαµβάνονται από τρίτες χώρες

105. Στο πλαίσιο της αυξανόµενης ανταλλαγής δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα µε αστυνοµικές και δικαστικές αρχές τρίτων
χωρών, θα πρέπει επίσης να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα
δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που «εισάγονται» από
τρίτες χώρες στις οποίες δεν εξασφαλίζονται κατάλληλα
πρότυπα σεβασµού των δικαιωµάτων του ανθρώπου — και
ιδίως προστασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.
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106. Από ευρύτερη άποψη, ο ΕΕΠ∆ κρίνει ότι ο νοµοθέτης θα
πρέπει να εξασφαλίσει ότι τα δεδοµένα προσωπικού
χαρακτήρα που λαµβάνονται από τρίτες χώρες οι οποίες
τηρούν τουλάχιστον τα διεθνή πρότυπα όσον αφορά το
σεβασµό των δικαιωµάτων του ανθρώπου. Λ.χ., τα δεδοµένα
που συλλέγονται µε βασανιστήρια ή µέσω παραβιάσεων των
δικαιωµάτων του ανθρώπου, «µαύρες λίστες» βασιζόµενες
απλώς στις πολιτικές απόψεις ή τις σεξουαλικές προτιµήσεις
δεν θα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία και να χρησιµοποιούνται από τις αρχές επιβολής του νόµου και τις δικαστικές αρχές, εκτός εάν αυτό συµβαίνει προς όφελος του
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα. Ο ΕΕΠ∆
συνιστά συνεπώς να περιληφθεί σχετική διευκρίνιση τουλάχιστον στο αιτιολογικό της πρότασης, ενδεχοµένως µε παραποµπή στις σχετικές διατάξεις διεθνούς δικαίου (1).
107. Όσον αφορά ειδικότερα την προστασία των δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα, ο ΕΕΠ∆ παρατηρεί ότι, όταν
διαβιβάζονται δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα από χώρες
στις οποίες δεν υφίστανται κατάλληλα πρότυπα και εγγυήσεις
για την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, η
ενδεχόµενη χαµηλή ποιότητα των δεδοµένων εκτιµάται
δεόντως, ώστε να µη βασίζονται αδικαιολόγητα οι αρχές
επιβολής του νόµου της ΕΕ στις πληροφορίες αυτές και να
µη θίγονται τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα
δεδοµένα.
108. Συνεπώς, ο ΕΕΠ∆ συνιστά να προστεθεί στο άρθρο 9 της
πρότασης µια διάταξη που να προβλέπει ότι η ποιότητα των
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται από
τρίτες χώρες θα πρέπει να εκτιµάται ειδικά µόλις ληφθούν
και ότι θα πρέπει να επισηµαίνεται ο βαθµός ακρίβειας και
αξιοπιστίας των εν λόγω δεδοµένων.

IV.9. Ανταλλαγές δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα µε
ιδιώτες και µε άλλες αρχές εκτός από τις αρµόδιες για
την ποινική καταστολή
109. Τα άρθρα 13 και 14 της πρότασης προβλέπουν σειρά προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούνται σε περιπτώσεις
περαιτέρω διαβίβασης δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα
προς ιδιώτες και προς άλλες αρχές εκτός από τις αρµόδιες
για την ποινική καταστολή. Όπως έχουµε αναφέρει ήδη, τα
άρθρα αυτά συµπληρώνουν τους γενικότερους κανόνες του
Κεφαλαίου II, που θα πρέπει να πληρούνται εν πάση περιπτώσει.
110. Ο ΕΕΠ∆ είναι της γνώµης ότι, µολονότι η διαβίβαση προς
ιδιώτες και προς άλλους δηµόσιους φορείς µπορεί να είναι
αναγκαία σε συγκεκριµένες περιπτώσεις για την πρόληψη και
καταπολέµηση του εγκλήµατος, θα πρέπει να εφαρµόζονται
εν προκειµένω ειδικές και αυστηρές προϋποθέσεις. Αυτό είναι
σύµφωνο προς την άποψη που εξέφρασαν οι Ευρωπαίοι
(1) Σύµβαση του ΟΗΕ κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής,
απάνθρωπης ή ταπεινωτικής µεταχείρισης ή τιµωρίας, που υπογράφηκε
από όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ και τέθηκε σε ισχύ στις 26 Ιουνίου
1987. Ειδικότερα, στο άρθρο 15 της Σύµβασης αναφέρεται ότι «Κάθε
συµβαλλόµενο µέρος µεριµνά ώστε οποιαδήποτε δήλωση που διαπιστώνεται ότι αποσπάσθηκε µε βασανιστήρια να µη χρησιµοποιείται ως
αποδεικτικό στοιχείο σε καµία διαδικασία, παρά µόνο κατά του
προσώπου που κατηγορείται για βασανιστήρια ως απόδειξη του ότι έγινε
η δήλωση».

25.2.2006

Επίτροποι Προστασίας των ∆εδοµένων στην έγγραφη
τοποθέτηση της Κρακοβίας (2).
111. Από την άποψη αυτή, ο ΕΕΠ∆ κρίνει ότι οι πρόσθετες προϋποθέσεις που περιέχονται στα άρθρα 13 και 14 θα
µπορούσαν να θεωρηθούν ικανοποιητικές, εάν εφαρµόζονταν
από κοινού µε τους γενικούς κανόνες του Κεφαλαίου II, περιλαµβανοµένης της συνολικής εφαρµογής των κανόνων για
την περαιτέρω επεξεργασία (βλ. ανωτέρω, IV.2). Ωστόσο, η
παρούσα πρόταση περιορίζει την εφαρµογή των άρθρων 13
και 14 στα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που λαµβάνονται ή διατίθενται από τις αρµόδιες αρχές άλλου κράτους
µέλους.
112. Η γενική εφαρµογή των τελευταίων αυτών προϋποθέσεων
είναι ακόµη σηµαντικότερη εάν ληφθεί υπόψη η αυξανόµενη
ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ αρχών της ποινικής καταστολής και άλλων αρχών ή ιδιωτών επίσης στο εσωτερικό των
κρατών µελών. Ένα παράδειγµα είναι οι συµπράξεις δηµόσιου/ιδιωτικού τοµέα στις δραστηριότητες της ποινικής καταστολής (3).
113. Κατά συνέπεια, ο ΕΕΠ∆ συνιστά να τροποποιηθεί η παρούσα
πρόταση ώστε να εξασφαλισθεί ότι τα άρθρα 13 και 14 θα
εφαρµόζονται στην ανταλλαγή όλων των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, περιλαµβανοµένων εκείνων που δεν
διαβιβάζονται ούτε διατίθενται από άλλο κράτος µέλος. Η
σύσταση αυτή δεν αφορά τα άρθρα 13 στοιχείο γ) και 14
στοιχείο γ).
Πρόσβαση στα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα για την επεξεργασία των οποίων είναι υπεύθυνοι ιδιώτες και περαιτέρω χρήση
τους
114. Η ανταλλαγή δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα µε ιδιώτες
είναι διπλής κατεύθυνσης: σηµαίνει επίσης ότι δεδοµένα
προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται ή διατίθενται από
ιδιώτες σε αρχές της ποινικής καταστολής και δικαστικές
αρχές.
115. Στην περίπτωση αυτή, δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, που
συλλέγονται για εµπορικούς σκοπούς (εµπορικές συναλλαγές,
εµπορική προώθηση, παροχή υπηρεσιών κ.λπ.) και τα οποία
διαχειρίζονται υπεύθυνοι επεξεργασίας του ιδιωτικού τοµέα,
τίθενται εν συνεχεία στη διάθεση των δηµόσιων αρχών και
χρησιµοποιούνται περαιτέρω από αυτές για τον πολύ διαφορετικό σκοπό της πρόληψης, διερεύνησης, διαπίστωσης ή
δίωξης αξιόποινων πράξεων. Επιπλέον, η ακρίβεια και η αξιοπιστία των δεδοµένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία για
εµπορικούς σκοπούς πρέπει να εκτιµώνται προσεκτικά όταν
τα δεδοµένα αυτά χρησιµοποιούνται για τους σκοπούς
ποινικής καταστολής (4).
(2) Έγγραφη τοποθέτησης σχετικά µε την ποινική καταστολή και την
ανταλλαγή πληροφοριών στην ΕΕ, που εγκρίθηκε κατά την εαρινή
διάσκεψη των Ευρωπαϊκών Αρχών Προστασίας ∆εδοµένων, Κρακοβία,
25-26 Απριλίου 2005.
(3) Βλ. Πρόγραµµα νοµοθετικών ρυθµίσεων και εργασιών της Επιτροπής για
το 2006, COM(2005) 531 τελικό.
(4) Λ.χ., ένας τηλεφωνικός λογαριασµός θα είναι αξιόπιστος για εµπορικούς
σκοπούς εφόσον περιέχει ορθά στοιχεία για τις πραγµατοποιηθείσες
τηλεφωνικές κλήσεις· ο ίδιος όµως τηλεφωνικός λογαριασµός ενδέχεται
να µην αποτελεί για τις αρχές ποινικής καταστολής απόλυτα αξιόπιστο
αποδεικτικό στοιχείο όσον αφορά την ταυτότητα του προσώπου που
πραγµατοποίησε συγκεκριµένη τηλεφωνική κλήση.
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116. Ένα πολύ πρόσφατο και σηµαντικό παράδειγµα πρόσβασης
σε ιδιωτικές βάσεις δεδοµένων για τους σκοπούς της ποινικής
καταστολής αποτελεί το εγκριθέν κείµενο της οδηγίας για τη
διατήρηση των δεδοµένων επικοινωνίας (βλ. ανωτέρω, σηµεία
16-18), σύµφωνα µε την οποία οι πάροχοι δηµόσιων
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δηµόσιων δικτύων
επικοινωνιών θα πρέπει να αποθηκεύουν για χρονικό
διάστηµα έως και δύο ετών ορισµένα δεδοµένα σχετικά µε τις
επικοινωνίες, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα δεδοµένα αυτά θα
διατίθενται για τους σκοπούς της διερεύνησης, διαπίστωσης
και δίωξης σοβαρών αξιόποινων πράξεων. Σύµφωνα µε το
εγκριθέν κείµενο, τα θέµατα που αφορούν την πρόσβαση στα
δεδοµένα αυτά δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του
κοινοτικού δικαίου και δεν µπορούν να ρυθµίζονται από την
οδηγία αυτή καθεαυτή. Αντιθέτως, αυτά τα σηµαντικά θέµατα
µπορούν να αποτελούν αντικείµενο του εθνικού δικαίου ή
µέτρων που λαµβάνονται δυνάµει του Τίτλου VI ΣΕΕ (1).

117. Στη γνωµοδότησή του όσον αφορά τη συγκεκριµένη πρόταση
οδηγίας, ο ΕΕΠ∆ τάχθηκε υπέρ ευρύτερης ερµηνείας της
Συνθήκης ΕΚ, διότι ο περιορισµός της πρόσβασης είναι αναγκαίος για την κατάλληλη προστασία του υποκειµένο των
δεδοµένων και οι επικοινωνίες του οποίου πρέπει να
φυλαχθούν. ∆υστυχώς, ο ευρωπαίος νοµοθέτης δεν περιέλαβε
στην προαναφερόµενη οδηγία κανόνες σχετικά µε την
πρόσβαση.

118. Στην παρούσα γνωµοδότηση, ο ΕΕΠ∆ δηλώνει και πάλι ότι
θα προτιµούσε σαφώς να προβλέπει η νοµοθεσία της ΕΕ
κοινά πρότυπα για την πρόσβαση και την περαιτέρω χρήση
από τις αρχές ποινικής καταστολης. Εφόσον αυτό δεν ρυθµίζεται στον πρώτο πυλώνα, µια πράξη του τρίτου πυλώνα θα
µπορούσε να παράσχει την απαιτούµενη προστασία. Η θέση
αυτή του ΕΕΠ∆ ενισχύεται περαιτέρω από τη γενική αύξηση
των ανταλλαγών δεδοµένων µεταξύ κρατών µελών και την
πρόσφατη πρόταση για την αρχή της διαθεσιµότητας. Η
συνύπαρξη διαφορετικών εθνικών κανόνων για την πρόσβαση
και την περαιτέρω χρήση θα ήταν ασυµβίβαστη µε την
προτεινόµενη «ελεύθερη κυκλοφορία» σε επίπεδο ΕΕ των
πληροφοριών στον τοµέα της επιβολής του νόµου, που περιλαµβάνει επίσης δεδοµένα από ιδιωτικές βάσεις.

119. Κατά συνέπεια, ο ΕΕΠ∆ κρίνει ότι στην πρόσβαση των αρχών
επιβολής του νόµου σε δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα τα
οποία κατέχουν ιδιώτες θα πρέπει να εφαρµόζονται κοινά
πρότυπα, ώστε να διασφαλίζεται ότι η πρόσβαση θα επιτρέπεται µόνο βάσει σαφώς καθορισµένων προϋποθέσεων και
περιορισµών. Ειδικότερα, η πρόσβαση των αρµόδιων αρχών
θα πρέπει να επιτρέπεται µόνο κατά περίπτωση, υπό
ορισµένες συνθήκες και για καθορισµένους σκοπούς, να
υπόκειται δε σε δικαστικό έλεγχο στα κράτη µέλη.
(1) Σύµφωνα µε το προοίµιο της οδηγίας «Θέµατα πρόσβασης σε δεδοµένα
που φυλάσσονται δυνάµει της παρούσας οδηγίας από τις εθνικές δηµόσιες αρχές για τις δραστηριότητες οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 3
παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 95/46/ΕΚ δεν εµπίπτουν στο
πεδίο εφαρµογής του κοινοτικού δικαίου. Μπορούν, ωστόσο, να
αποτελούν αντικείµενο του εθνικού δικαίου ή µέτρων που λαµβάνονται
δυνάµει του Τίτλου VI της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, πάντοτε
υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω νόµοι ή µέτρα σέβονται πλήρως τα
θεµελιώδη δικαιώµατα όπως προκύπτουν από τις κοινές συνταγµατικές
παραδόσεις των κρατών µελών και όπως κατοχυρώνονται από την ΕΣ∆Α.
Το άρθρο 8 της ΕΣ∆Α, κατά την ερµηνεία του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων …»
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ΙV.10. ∆ικαιώµατα του υποκειµένου των δεδοµένων
120. Το Κεφάλαιο IV ρυθµίζει τα δικαιώµατα του υποκειµένου
των δεδοµένων, κατά τρόπο ο οποίος συνάδει εν γένει µε την
ισχύουσα νοµοθεσία περί προστασίας των δεδοµένων και µε
το άρθρο 8 του Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της ΕΕ.
121. Ο ΕΕΠ∆ χαιρετίζει τις διατάξεις αυτές, δεδοµένου ότι
προβλέπουν εναρµονισµένη σειρά δικαιωµάτων για τα υποκείµενα των δεδοµένων, ενώ λαµβάνουν παράλληλα υπόψη τις
ιδιαιτερότητες της επεξεργασίας των δεδοµένων από τις αρχές
της ποινικής καταστολής και τις δικαστικές αρχές. Αυτό
αποτελεί σηµαντική βελτίωση, δεδοµένου ότι η τρέχουσα
κατάσταση χαρακτηρίζεται από µεγάλη ποικιλία κανόνων και
πρακτικών, ιδίως όσον αφορά το δικαίωµα πρόσβασης.
Μερικά κράτη µέλη δεν προβλέπουν δυνατότητα πρόσβασης
του ενδιαφεροµένου προσώπου στα δεδοµένα που το
αφορούν, αλλά έχουν ένα σύστηµα «έµµεσης πρόσβασης» (το
οποίο θα ασκείται από την εθνική αρχή προστασίας
δεδοµένων εξ ονόµατος του ενδιαφεροµένου).
122. Η πρόταση εναρµονίζει τις ενδεχόµενες παρεκκλίσεις από το
άµεσο δικαίωµα πρόσβασης. Αυτό έχει ακόµη µεγαλύτερη
σηµασία προκειµένου να έχουν οι πολίτες, των οποίων τα
δεδοµένα υποβάλλονται σε όλο και συχνότερη επεξεργασία
και ανταλλαγή από τις αρµόδιες αρχές των διαφόρων κρατών
µελών της ΕΕ, πρόσβαση σε εναρµονισµένη σειρά
δικαιωµάτων ως υποκείµενα των δεδοµένων, ανεξαρτήτως του
κράτους µέλους στο οποίο συλλέγονται ή υποβάλλονται σε
επεξεργασία τα δεδοµένα. (2)
123. Ο ΕΕΠ∆ αναγνωρίζει τη σκοπιµότητα του περιορισµού των
δικαιωµάτων των υποκειµένων των δεδοµένων στις περιπτώσεις κατά τις οποίες αυτό επιβάλλεται για σκοπούς
πρόληψης, έρευνας, εντοπισµού ή δίωξης αξιόποινων
πράξεων. Εν πάση περιπτώσει, δεδοµένου ότι αυτοί οι περιορισµοί πρέπει να θεωρούνται ως εξαιρέσεις από τα βασικά
δικαιώµατα των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα
δεδοµένα, θα πρέπει να εφαρµόζεται αυστηρός έλεγχος
αναλογικότητας. Αυτό σηµαίνει ότι οι εξαιρέσεις θα πρέπει
να είναι περιορισµένες και σαφώς προσδιορισµένες, και οι
περιορισµοί θα πρέπει να είναι, εφόσον εφικτό, µερικοί και
χρονικά περιορισµένοι.
124. Από την προοπτική αυτή, ο ΕΕΠ∆ θα ήθελε να επιστήσει την
προσοχή του νοµοθέτη ιδίως στο στοιχείο α) της
παραγράφου 2 των άρθρων 19, 20, 21, τα οποία προβλέπουν µια πολύ ευρεία και αόριστη εξαίρεση από τα δικαιώµατα των υποκειµένων των δεδοµένων, ορίζοντας ότι τα
δικαιώµατα αυτά µπορούν να περιορίζονται εφόσον επιβάλλεται προκειµένου «να επιτραπεί στον υπεύθυνο της επεξεργασίας να εκτελέσει τα καθήκοντά του µε υπεύθυνο τρόπο».
(2) Ειδικότερα, το Κεφάλαιο IV αφορά το δικαίωµα ενηµέρωσης (άρθρα 19
και 20) και το δικαίωµα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής ή απαγόρευσης διάδοσης (άρθρο 21). Σε γενικές γραµµές, τα άρθρα αυτά
παρέχουν στους ενδιαφεροµένους όλα τα δικαιώµατα τα οποία συνήθως
κατοχυρώνονται δυνάµει της κοινοτικής νοµοθεσίας για την προστασία
των δεδοµένων, ενώ ορίζουν σειρά εξαιρέσεων µε στόχο να ληφθούν
υπόψη οι ιδιαιτερότητες του τρίτου πυλώνα. Ειδικότερα, οι περιορισµοί
των δικαιωµάτων των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδοµένα
επιτρέπονται δυνάµει σχεδόν πανοµοιότυπων διατάξεων που έχουν
ορισθεί όσον αφορά τόσο το δικαίωµα ενηµέρωσης (άρθρα 19.2 και
20.2) όσο και το δικαίωµα πρόσβασης (άρθρο 21.2).
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Επιπλέον, η εξαίρεση αυτή δηµιουργεί αλληλεπικάλυψη µε τη
διάταξη του στοιχείου β), σύµφωνα µε την οποία περιορισµοί
των δικαιωµάτων επιτρέπονται εφόσον είναι αναγκαίοι «για να
αποφευχθεί η δυσλειτουργία τρεχουσών ερευνών ή διαδικασιών ή για την εκπλήρωση των νοµίµων καθηκόντων των
αρµοδίων αρχών». Ενώ η δεύτερη εξαίρεση φαίνεται αιτιολογηµένη, η πρώτη µάλλον επιβάλλει δυσανάλογο περιορισµό των δικαιωµάτων των υποκειµένων των δεδοµένων.
Εποµένως, ο ΕΕΠ∆ συνιστά τη διαγραφή του στοιχείου α) της
παραγράφου 2 των άρθρων 19, 20, 21.

125. Πέραν τούτου, ο ΕΕΠ∆ συνιστά τη βελτίωση των άρθρων 19,
20 και 21 ως εξής:
— Να διευκρινισθεί ότι οι περιορισµοί των δικαιωµάτων των
υποκειµένων των δεδοµένων δεν είναι αναγκαστικοί, δεν
ισχύουν επ' αόριστον και επιτρέπονται «µόνο» στις ειδικές
περιπτώσεις που προβλέπονται στα άρθρα,
— Να ληφθεί υπόψη ότι οι πληροφορίες πρέπει να
παρέχονται από τον υπεύθυνο της επεξεργασίας αυτόµατα και όχι βάσει αιτήσεως του υποκειµένου των
δεδοµένων,
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αυστηρές προϋποθέσεις και διασφαλίσεις όταν παράγουν
νοµικά αποτελέσµατα που αφορούν ή επηρεάζουν σηµαντικά
ένα πρόσωπο. Αυτό έχει ακόµη µεγαλύτερη σηµασία στο
πλαίσιο του τρίτου πυλώνα, δεδοµένου ότι σε αυτή την
περίπτωση οι αρµόδιες αρχές διαθέτουν δηµόσια αναγκαστική
εξουσία και άρα οι αποφάσεις ή ενέργειές των ενδέχεται να
θίξουν ένα πρόσωπο ή να είναι πιο οχληρές από ό,τι συνήθως
όταν οι αποφάσεις/ενέργειες αυτές λαµβάνονται από ιδιώτες.
128. Ειδικότερα, και σύµφωνα µε τις γενικές αρχές προστασίας
των δεδοµένων, οι αποφάσεις ή ενέργειες αυτές θα πρέπει να
επιτρέπονται µόνο αν προβλέπονται ρητά από το νόµο ή από
την αρµόδια εποπτική αρχή, και θα πρέπει να υπάγονται στα
κατάλληλα µέτρα που αποσκοπούν στη διασφάλιση των
νόµιµων συµφερόντων του υποκειµένου των δεδοµένων.
Επιπλέον, το πρόσωπο αυτό θα πρέπει να έχει στην άµεση
διάθεσή του µέσα τα οποία του επιτρέπουν να προβάλλει τη
γνώµη του και να είναι σε θέση να γνωρίζει το σκεπτικό της
απόφασης, εκτός αν αυτό δεν συνάδει προς το σκοπό για τον
οποίο υποβάλλονται σε επεξεργασία τα δεδοµένα.
129. Εποµένως, ο ΕΕΠ∆ συνιστά την εισαγωγή ειδικής διάταξης
για τις αυτοµατοποιηµένες ατοµικές αποφάσεις, σύµφωνα µε
την ισχύουσα κοινοτική νοµοθεσία περί προστασίας
δεδοµένων.

— Να προστεθεί στο στοιχείο γ) της παραγράφου 1 του
άρθρου 19 ότι θα πρέπει επίσης να παρέχονται πληροφορίες «για τις προθεσµίες αποθήκευσης των δεδοµένων»,

IV.11. Ασφάλεια επεξεργασίας

— Να εξασφαλισθεί (µε την τροποποίηση του άρθρου 20
παράγραφος 1 κατ' ευθυγράµµιση µε άλλες κοινοτικές
πράξεις προστασίας των δεδοµένων) ότι οι πληροφορίες
— σε περίπτωση που τα δεδοµένα δεν έχουν ληφθεί από
το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα ή έχουν
ληφθεί από αυτόν εν αγνοία του — θα του παρασχεθούν
«όχι αργότερα από την πρώτη δηµοσιοποίηση των
δεδοµένων».

130. Όσον αφορά την ασφάλεια επεξεργασίας, το άρθρο 24
προβλέπει υποχρέωση για τον υπεύθυνο επεξεργασίας να
εφαρµόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα, τα
οποία είναι σύµφωνα µε τις διατάξεις άλλων κοινοτικών
πράξεων για την προστασία των δεδοµένων. Επιπλέον, η
παράγραφος 2 παρέχει λεπτοµερή και εκτενή κατάλογο
µέτρων τα οποία θα εφαρµόζονται όσον αφορά την αυτόµατη
επεξεργασία δεδοµένων.

— Να εξασφαλισθεί ότι ο µηχανισµός προσφυγής κατά της
άρνησης ή του περιορισµού των δικαιωµάτων εφαρµόζεται σε περιπτώσεις περιορισµού του δικαιώµατος ενηµέρωσης και να τροποποιηθεί αναλόγως η τελευταία
πρόταση του άρθρου 19 παράγραφος 4.

131. Ο ΕΕΠ∆ χαιρέτισε τη διάταξη αυτή, προτείνει όµως, για να
διευκολυνθεί ο αποτελεσµατικός έλεγχος από τις αρχές
ελέγχου, να προστεθεί στον κατάλογο της παραγράφου 2 το
εξής συµπληρωµατικό µέτρο: «κ) εφαρµογή µέτρων για τη
συστηµατική παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων σχετικά
µε την αποτελεσµατικότητα αυτών των µέτρων ασφαλείας
(συστηµατικός αυτό-έλεγχος των µέτρων ασφαλείας)». (1)

Αυτοµατοποιηµένες ατοµικές αποφάσεις

Καταγραφή επεξεργασιών σε µητρώο
126. Ο ΕΕΠ∆ εκφράζει την αποδοκιµασία του για το γεγονός ότι
η πρόταση δεν θίγει καθόλου το σηµαντικό θέµα των αυτοµατοποιηµένων ατοµικών αποφάσεων. Πράγµατι, η πείρα έχει
δείξει ότι οι αρχές της ποινικής καταστολής καταφεύγουν
όλο και περισσότερο στην αυτόµατη επεξεργασία των
δεδοµένων η οποία έχει ως σκοπό την αξιολόγηση ορισµένων
προσωπικών στοιχείων των προσώπων, και ιδίως της αξιοπιστίας και της συµπεριφοράς τους.

127. Ο ΕΕΠ∆ — καίτοι αναγνωρίζει ότι τα συστήµατα αυτά
µπορεί να είναι αναγκαία σε ορισµένες περιπτώσεις
προκειµένου να αυξηθεί η αποτελεσµατικότητα των δραστηριοτήτων της ποινικής καταστολής — σηµειώνει ότι οι
αποφάσεις που στηρίζονται αποκλειστικά σε αυτόµατη
επεξεργασία δεδοµένων θα πρέπει να υπάγονται σε πολύ

132. Σύµφωνα µε το άρθρο 10 κάθε αυτοµατοποιηµένη διαβίβαση
και παραλαβή δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα προϋποθέτει καταγραφή (σε περίπτωση αυτοµατοποιηµένης διαβίβασης) ή πρωτοκόλληση (σε περίπτωση µη αυτοµατοποιηµένης διαβίβασης) ώστε να διασφαλίζεται η µεταγενέστερη επαλήθευση του νόµιµου χαρακτήρα της διαβίβασης
και της επεξεργασίας των δεδοµένων. Οι πληροφορίες αυτές
παρέχονται στην αρµόδια αρχή ελέγχου κατόπιν σχετικού
αιτήµατος.
(1) Βλ., προς την αυτή κατεύθυνση, τη γνωµοδότηση του ΕΕΠ∆ σχετικά µε
την πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου σχετικά µε το σύστηµα πληροφοριών για τις θεωρήσεις
(VIS) και την ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ κρατών µελών για τις θεωρήσεις διαµονής µικρής διαρκείας, COM (2004) 835 τελικό, που έχει
δηµοσιευθεί στη σελίδα www.edps.eu.int
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133. Ο ΕΕΠ∆ χαιρετίζει τη διάταξη αυτή, σηµειώνει όµως ότι,
προκειµένου να εξασφαλίζεται σφαιρική εποπτεία και να
ελέγχεται η ορθή χρήση των δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα, θα πρέπει να γίνεται καταγραφή ή πρωτοκόλληση
και της «πρόσβασης» στα δεδοµένα. Οι πληροφορίες αυτές
είναι ουσιαστικές, δεδοµένου ότι η αποτελεσµατική παρακολούθηση της ορθής επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα θα πρέπει να εστιάζει όχι µόνο στη νοµιµότητα
της διαβίβασης των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα
µεταξύ αρχών, αλλά και στη νοµιµότητα της πρόσβασης εκ
µέρους των αρχών αυτών (1). Εποµένως, ο ΕΕΠ∆ συνιστά να
τροποποιηθεί το άρθρο 10 ούτως ώστε να προβλέπεται
καταγραφή ή τεκµηρίωση και της πρόσβασης στα δεδοµένα.

V.12. Ένδικα µέσα, ευθύνη και κυρώσεις
134. Το Κεφάλαιο VΙ της πρότασης αφορά τα ένδικα µέσα (άρθρο
27), την ευθύνη (άρθρο 28) και τις κυρώσεις (άρθρο 29). Οι
διατάξεις συνάδουν εν γένει µε την ισχύουσα νοµοθεσία της
ΕΕ περί προστασίας των δεδοµένων.
135. Ειδικότερα, όσον αφορά τις κυρώσεις, ο ΕΕΠ∆ χαιρετίζει τη
διευκρίνιση ότι οι κυρώσεις, σε περίπτωση παραβίασης των
διατάξεων που θεσπίζουν ότι δυνάµει της απόφασης
πλαισίου, θα πρέπει να είναι αποτελεσµατικές, κατάλληλες
και αποτρεπτικές. Επιπλέον, οι ποινικές κυρώσεις σε
περίπτωση αδικηµάτων εκ προθέσεως που αφορούν σοβαρές
παραβιάσεις — ιδίως όσον αφορά τον απόρρητο χαρακτήρα
και την ασφάλεια της επεξεργασίας — θα εξασφαλίσουν
αποτρεπτικότερο αποτέλεσµα για σοβαρότερες παραβιάσεις
της νοµοθεσίας περί προστασίας δεδοµένων.

IV.13 Έλεγχος, εποπτεία και συµβουλευτικά καθήκοντα
136. Οι διατάξεις της πρότασης που αφορούν τον έλεγχο και την
εποπτεία της επεξεργασίας δεδοµένων, καθώς και τη διαβούλευση επί θεµάτων σχετικών µε την επεξεργασία δεδοµένων
µοιάζουν σε µεγάλο βαθµό µε τις διατάξεις της οδηγίας
95/46/ΕΚ. Ο ΕΕΠ∆ χαιρετίζει το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει
επιλέξει στην πρότασή της ήδη δοκιµασµένους και λειτουργικούς µηχανισµούς και υπογραµµίζει ιδίως την εισαγωγή
ενός (υποχρεωτικού) συστήµατος προηγουµένου ελέγχου.
Αυτό το σύστηµα όχι απλώς προβλέπεται στην οδηγία
95/46/ΕΚ αλλά επιπλέον περιλαµβάνεται στον κανονισµό
45/2001/ΕΚ και έχει αποδειχθεί αποτελεσµατικό µέσο για
την εκ µέρους του ΕΕΠ∆ εποπτεία της επεξεργασίας
δεδοµένων από τα όργανα και τους οργανισµούς των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
137. Άλλο µέσο για τον έλεγχο και την εποπτεία της επεξεργασίας
δεδοµένων που έχει αποδειχθεί αποτελεσµατικό είναι ο διορισµός Υπεύθυνων Προστασίας ∆εδοµένων από τον υπεύθυνο
επεξεργασίας. Η ρύθµιση αυτή λειτουργεί σε διάφορα κράτη
µέλη. Προβλέπεται στον κανονισµό 45/2001/ΕΚ ως αναγκαστικό δίκαιο και παίζει σηµαντικό ρόλο σε επίπεδο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Οι Υπεύθυνοι Προστασίας ∆εδοµένων
είναι λειτουργοί υπάλληλοι που θητεύουν στους κόλπους
(1) Αυτό συνάδει προς τις διατάξεις του άρθρου 18 της πρότασης,
σύµφωνα µε το οποίο η αρχή διαβίβασης θα ενηµερώνεται κατόπιν
σχετικού αιτήµατος σχετικά µε την περαιτέρω επεξεργασία των διαβιβαζοµένων ή διατιθεµένων δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, και του
άρθρου 24, για την εφαρµογή των µέτρων ασφαλείας, επίσης υπό το
πρίσµα του προτεινόµενου συστηµατικού αυτό-ελέγχου αυτών των
µέτρων.
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ενός διοικητικού οργανισµού και οι οποίοι εξασφαλίζουν µε
ανεξάρτητο τρόπο την εσωτερική εφαρµογή των διατάξεων
περί προστασίας δεδοµένων.

138. Ο ΕΕΠ∆ συνιστά την προσθήκη στην πρόταση διατάξεων
σχετικά µε τους Υπεύθυνους Προστασίας ∆εδοµένων. Οι
διατάξεις αυτές θα µπορούσαν να έχουν ανάλογο περιεχόµενο
µε τα άρθρα 24-26 του κανονισµού 45/2001/ΕΚ.

139. Η πρόταση απόφασης πλαισίου απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Είναι λογικό εποµένως να προβλέπει το άρθρο 30 της
πρότασης εποπτεία εκ µέρους ανεξάρτητων εποπτικών αρχών.
Το άρθρο αυτό είναι διατυπωµένο κατ' ανάλογο τρόπο µε το
άρθρο 28 της οδηγίας 95/46/ΕΚ. Οι εθνικές αυτές αρχές θα
πρέπει να συνεργάζονται µεταξύ τους, µε τα κοινά εποπτικά
όργανα τα οποία έχουν συσταθεί δυνάµει του άρθρου VI της
Συνθήκης ΕΕ και µε τον ΕΕΠ∆. Επιπλέον, το άρθρο 31 της
πρότασης προβλέπει τη σύσταση οµάδας εργασίας η οποία
πρέπει να παίξει ανάλογο ρόλο µε το ρόλο που παίζει το
άρθρο 29 σε θέµατα του πρώτου πυλώνα. Όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς στον τοµέα της προστασίας δεδοµένων αναφέρονται στο άρθρο 31 της πρότασης.

140. Εξυπακούεται ότι, σε µία πρόταση η οποία αφορά τη
βελτίωση της αστυνοµικής και δικαστικής συνεργασίας
µεταξύ των κρατών µελών, η συνεργασία µεταξύ όλων των
εµπλεκόµενων φορέων στον τοµέα της προστασίας δεδοµένων
παίζει σηµαντικό ρόλο. Ο ΕΕΠ∆ χαιρετίζει εποµένως την
έµφαση που δίδει η πρόταση στη συνεργασία µεταξύ των
εποπτικών οργάνων.

141. Επιπλέον, ο ΕΕΠ∆ τονίζει τη σηµασία µίας συνεπούς προσέγγισης στα θέµατα προστασίας των δεδοµένων η οποία θα
µπορούσε να ενισχυθεί µε την προώθηση της επικοινωνίας
µεταξύ της υφιστάµενης οµάδας του άρθρου 29 και της
οµάδας εργασίας που δηµιουργείται σύµφωνα µε την
παρούσα πρόταση απόφασης πλαισίου. Ο ΕΕΠ∆ συνιστά
τροποποίηση του άρθρου 31 παράγραφος 2 της πρότασης
ούτως ώστε να νοµιµοποιείται και ο προεδρεύων της οµάδας
του άρθρου 29 να συµµετέχει ή να εκπροσωπείται στις
συνεδριάσεις της νέας οµάδας.

142. Το κείµενο του άρθρου 31 της παρούσας πρότασης περιέχει
µία σηµαντική διαφορά από το άρθρο 29 της οδηγίας
95/46/ΕΚ.Ο ΕΕΠ∆ είναι πλήρες µέλος της οµάδας του
άρθρου 29. Η ιδιότητα αυτή συνεπάγεται δικαίωµα ψήφου.
Η παρούσα πρόταση ορίζει επίσης τον ΕΕΠ∆ ως µέλος της
οµάδας (βάσει του άρθρου 31), δεν προβλέπει όµως
δικαίωµα ψήφου του ΕΕΠ∆. ∆εν είναι σαφείς οι λόγοι για
τους οποίους η παρούσα πρόταση παρεκκλίνει από το άρθρο
29 της οδηγίας 95/46/ΕΚ. Σύµφωνα µε τον ΕΕΠ∆, το προτεινόµενο κείµενο είναι διφορούµενο όσον αφορά το ρόλο του
ΕΕΠ∆, πράγµα το οποίο θα µπορούσε να σταθεί εµπόδιο στην
αποτελεσµατικότητα της συµµετοχής του στις εργασίες της
Οµάδας. Ο ΕΕΠ∆ συνιστά εποµένως να διατηρηθεί η συνοχή
µε το κείµενο της οδηγίας.
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IV.14. Λοιπές διατάξεις
143. Το Κεφάλαιο VΙΙ της πρότασης περιέχει κάποιες τελικές
διατάξεις για την τροποποίηση της Σύµβασης του Σένγκεν
και άλλων πράξεων που αφορούν την επεξεργασία και την
προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.
Σύµβαση του Σένγκεν
144. Το άρθρο 33 της πρότασης ορίζει ότι τα άρθρα 126 έως
130 της Σύµβασης του Σένγκεν αντικαθίστανται από την
παρούσα απόφαση για τα θέµατα που εµπίπτουν στο πεδίο
εφαρµογής της Συνθήκης ΕΕ. Τα άρθρα 126 έως 130 της
Σύµβασης του Σένγκεν περιέχουν τους γενικούς κανόνες
προστασίας των δεδοµένων όσον αφορά την επεξεργασία
δεδοµένων που διαβιβάζονται δυνάµει της Σύµβασης (αλλά
εκτός του Συστήµατος Πληροφοριών Σένγκεν).
145. Ο ΕΕΠ∆ χαιρετίζει την αντικατάσταση αυτή, δεδοµένου ότι
προσδίδει µεγαλύτερη συνοχή στο σύστηµα προστασίας των
δεδοµένων στον τρίτο πυλώνα και αντιπροσωπεύει από
ορισµένες απόψεις σηµαντική βελτίωση για την προστασία
των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, φερ'ειπείν µε την
αύξηση των εξουσιών των εποπτικών αρχών. Έχει ωστόσο, σε
ορισµένα σηµεία, το ακούσιο — και ατυχές — αποτέλεσµα
της µείωσης του βαθµού προστασίας των δεδοµένων. Μερικές
διατάξεις της Σύµβασης του Σένγκεν είναι πράγµατι αυστηρότερες από εκείνες της απόφασης πλαισίου.
146. Ο ΕΕΠ∆ αναφέρει ειδικά το άρθρο 126 παράγραφος 3
στοιχείο β) της Σύµβασης του Σένγκεν και δηλώνει ότι τα
δεδοµένα µπορούν να χρησιµοποιούνται µόνο από δικαστικές
αρχές και γραφεία και αρχές που εκτελούν καθήκοντα σχετικά
µε τον οριζόµενο από τη Σύµβαση σκοπό. Η διάταξη φαίνεται
να αποκλείει τη διαβίβαση δεδοµένων σε ιδιώτες, ενώ αυτή
θα επιτρεπόταν δυνάµει της προτεινόµενης απόφασης
πλαισίου. Άλλο σηµείο είναι ότι οι διατάξεις περί προστασίας
των δεδοµένων στη Σύµβαση του Σένγκεν ισχύουν επίσης για
όλα τα δεδοµένα τα οποία διαβιβάζονται από ή περιλαµβάνονται σε µη αυτοµατοποιηµένα αρχεία (άρθρο 127), ενώ τα
µη διαρθρωµένα αρχεία εξαιρούνται του πεδίου της προτεινόµενης απόφασης πλαισίου.

Σύµβαση περί αµοιβαίας δικαστικής συνδροµής σε ποινικές υποθέσεις µεταξύ των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
147. Το άρθρο 34 προβλέπει ότι το άρθρο 23 της Σύµβασης περί
αµοιβαίας δικαστικής συνδροµής σε ποινικές υποθέσεις
µεταξύ των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντικαθίσταται από την απόφαση πλαίσιο. Ο ΕΕΠ∆ σηµειώνει ότι ενώ
αυτή η αντικατάσταση θα εξασφάλιζε γενικά καλύτερη
προστασία των προσωπικών δεδοµένων που ανταλλάσσονται
στο πλαίσιο της Σύµβασης, θα µπορούσε επίσης να
δηµιουργήσει κάποια προβλήµατα συµβατότητας µεταξύ των
δύο πράξεων.
148. Ειδικότερα, η Σύµβαση ασχολείται επίσης µε την παροχή
αµοιβαίας συνδροµής στην παρακολούθηση τηλεπικοινωνιών.
Σε αυτή την περίπτωση, το κράτος µέλος το οποίο δέχεται
την αίτηση µπορεί να δώσει τη συγκατάθεσή του — για την
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παρακολούθηση ή διαβίβαση της καταγραφής τηλεπικοινωνίας — υπό την επιφύλαξη τυχόν όρων που θα πρέπει να
τηρούνται σε ανάλογη εθνική υπόθεση. Σύµφωνα µε το
άρθρο 23 παράγραφος 4 της Σύµβασης, όταν αυτοί οι πρόσθετοι όροι αφορούν τη χρήση προσωπικών δεδοµένων,
υπερισχύουν των κανόνων προστασίας των δεδοµένων του
άρθρου 23. Αντιστοίχως, το άρθρο 23 παράγραφος 5
καθορίζει την προτεραιότητα των πρόσθετων κανόνων για τη
διασφάλιση των πληροφοριών που συλλέγονται από τις
κοινές οµάδες ερευνών. Ο ΕΕΠ∆ σηµειώνει ότι αν το άρθρο
23 αντικατασταθεί από την τωρινή πρόταση, δεν θα ήταν
σαφές αν οι προαναφερόµενοι πρόσθετοι κανόνες θα εξακολουθούν να ισχύουν. Εποµένως, ο ΕΕΠ∆ συνιστά να διευκρινισθεί το σηµείο αυτό, µε σκοπό τη αναλυτική εκτίµηση των
συνεπειών της πλήρους αντικατάστασης του άρθρου 23 της
Σύµβασης από την παρούσα απόφαση — πλαίσιο.

Σύµβαση 108 του Συµβουλίου της Ευρώπης για την προστασία
του ατόµου έναντι της αυτοµατοποιηµένης επεξεργασίας πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα
149. Το άρθρο 34 παράγραφος 2 ορίζει ότι οιαδήποτε παραποµπή
στη Σύµβαση 108 θα εκληφθεί ως παραποµπή στην παρούσα
απόφαση πλαίσιο. Η ερµηνεία και η συγκεκριµένη εφαρµογή
αυτής της διάταξης δεν είναι καθόλου σαφείς. Εν πάση περιπτώσει, ο ΕΕΠ∆ θεωρεί ότι αυτή η διάταξη ισχύει µόνο εντός
του καθ' ύλην πεδίου εφαρµογής της παρούσας απόφασης
— πλαισίου.

Τελικά θέµατα
150. Όσον αφορά τη συστηµατική συνοχή του κειµένου, ο ΕΕΠ∆
σηµειώνει ότι κάποια άρθρα θα µπορούσαν να µεταφερθούν
σε άλλο σηµείο του κειµένου.
Εποµένως, ο ΕΕΠ∆ προτείνει:
1. Να µεταφερθεί το άρθρο 16 («Επιτροπή») από το
Κεφάλαιο ΙΙΙ («Ειδικές µορφές επεξεργασίας») σε νέο
κεφάλαιο
2. Να µεταφερθούν τα άρθρα 25 («Μητρώο») και 26 («προηγούµενος έλεγχος») από το Κεφάλαιο V («Εµπιστευτικότητα και ασφάλεια της επεξεργασίας») σε νέο κεφάλαιο.

V. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Αξιόλογο βήµα προόδου
α) Η έγκριση της παρούσας πρότασης θα σήµαινε σηµαντικό βήµα
προόδου για την προστασία των δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα, σε έναν σηµαντικό τοµέα, ο οποίος απαιτεί ιδίως
συνεκτικό και αποτελεσµατικό µηχανισµό για την προστασία των
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
β) Η αποτελεσµατική προστασία των προσωπικών δεδοµένων δεν
είναι απλώς σηµαντική για τα υποκείµενα των δεδοµένων, αλλά
επίσης συµβάλλει στην επιτυχία της ίδιας της αστυνοµικής και
δικαστικής συνεργασίας. Από πολλές απόψεις τα δύο αυτά
δηµόσια συµφέροντα συµβαδίζουν.
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Κοινά πρότυπα
γ) Σύµφωνα µε τον ΕΕΠ∆, ένα νέο πλαίσιο προστασίας των
δεδοµένων θα πρέπει όχι απλώς να σέβεται τις αρχές της
προστασίας δεδοµένων — είναι σηµαντική η εξασφάλιση της
συνοχής της προστασίας δεδοµένων εντός της Ευρωπαϊκής
Ένωσης — αλλά θα πρέπει επίσης να προβλέπει πρόσθετο
σύνολο κανόνων που θα λαµβάνουν υπόψη την ειδική φύση του
πεδίου της ποινικής καταστολής.
δ) Η παρούσα πρόταση πληροί τις προϋποθέσεις αυτές: εξασφαλίζει ότι οι υπάρχουσες αρχές προστασίας των δεδοµένων
όπως ορίζονται στην οδηγία 95/46/ΕΚ θα εφαρµόζονται στο
πεδίο του τρίτου πυλώνα, δεδοµένου ότι οι περισσότερες από
τις διατάξεις της πρότασης απηχούν άλλες νοµικές πράξεις της
ΕΕ σχετικές µε την προστασία των δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα και είναι συµβατές προς τις πράξεις αυτές. Επιπλέον,
προβλέπει κοινά πρότυπα για τον προσδιορισµό των αρχών
αυτών, εν όψει της εφαρµογής τους σε αυτόν τον τοµέα, τα
οποία είναι γενικώς ικανοποιητικά και παρέχουν επαρκείς διασφαλίσεις για την προστασία των δεδοµένων στον τρίτο πυλώνα.

Εφαρµογή σε οιαδήποτε επεξεργασία
ε) Για να επιτευχθεί ο στόχος της, η οδηγία-πλαίσιο πρέπει να
καλύπτει όλα τα αστυνοµικά και δικαστικά δεδοµένα, ακόµη
και αν δεν διαβιβάζονται ή δεν διατίθενται από τις αρµόδιες
αρχές άλλων κρατών µελών.
στ) Τα άρθρα 30 παράγραφος 1 στοιχείο β) και 31 παράγραφος 1
στοιχείο γ) της ΣΕΕ παρέχουν νοµική βάση για τη θέσπιση
κανόνων περί προστασίας δεδοµένων που δεν περιορίζονται
στην προστασία προσωπικών δεδοµένων τα οποία πράγµατι
ανταλλάσσονται µεταξύ των αρµοδίων αρχών των κρατών
µελών αλλά εφαρµόζονται και σε εθνικές υποθέσεις.
ζ) Η πρόταση δεν εφαρµόζεται στην επεξεργασία στο πλαίσιο του
δεύτερου πυλώνα της Συνθήκης ΕΕ (κοινή εξωτερική πολιτική
και πολιτική ασφάλειας), ούτε στην επεξεργασία δεδοµένων από
υπηρεσίες πληροφοριών και στην πρόσβαση των υπηρεσιών
αυτών στα εν λόγω δεδοµένα όταν υποβάλλονται σε επεξεργασία από τις αρµόδιες αρχές ή τρίτους (αυτό προκύπτει από
το άρθρο 33 ΣΕΕ). Σε αυτούς τους τοµείς, εναπόκειται στο
εθνικό δίκαιο να παράσχει κατάλληλη προστασία στα πρόσωπα
στα οποία αναφέρονται τα δεδοµένα. Το κενό αυτό στην
προστασία σε επίπεδο ΕΕ απαιτεί ακόµη αποτελεσµατικότερη
προστασία στους τοµείς που πράγµατι καλύπτονται από την
πρόταση.
η) Ο ΕΕΠ∆ χαιρετίζει το γεγονός ότι η πρόταση εκτείνεται στην
κάλυψη δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται
σε επεξεργασία από δικαστικές αρχές.

Σε σχέση µε άλλες νοµικές πράξεις
θ) Όταν υπάρχει άλλη ειδική νοµική πράξη εκδοθείσα δυνάµει του
Τίτλου VI της Συνθήκης ΕΕ η οποία προβλέπει λεπτοµερέστερους όρους ή περιορισµούς για την επεξεργασία των δεδοµένων
ή την πρόσβαση σε αυτά, η ειδική νοµική πράξη θα πρέπει να
ισχύει ως lex specialis.
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ι) Η παρούσα πρόταση απόφασης-πλαισίου του Συµβουλίου για
την προστασία των δεδοµένων έχει αυτοτελή αξία και είναι
απαραίτητη ακόµη κι αν δεν εκδοθεί νοµική πράξη περί διαθεσιµότητας ( όπως πρότεινε η Επιτροπή στις 12 Οκτωβρίου
2005).
ια) Η υπό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έγκριση της οδηγίας περί
διατήρησης δεδοµένων των τηλεπικοινωνιών καθιστά ακόµη πιο
επείγουσα την ανάγκη θέσπισης νοµικού πλαισίου για την
προστασία των δεδοµένων στον τρίτο πυλώνα.

∆οµή της πρότασης
ιβ) Οι πρόσθετοι κανόνες του Κεφαλαίου ΙΙ (πέραν των γενικών
αρχών της οδηγίας 95/46/ΕΚ) θα πρέπει να παρέχουν συµπληρωµατική προστασία στα υποκείµενα των δεδοµένων που έχουν
σχέση µε το ειδικό πλαίσιο του τρίτου πυλώνα, δεν µπορούν
όµως να µειώνουν το επίπεδο προστασίας.
ιγ) Το Κεφάλαιο ΙΙΙ σχετικά µε τις ειδικές µορφές επεξεργασίας
(στο οποίο είναι ενσωµατωµένο το τρίτο επίπεδο προστασίας)
δεν µπορεί να παρεκκλίνει από το Κεφάλαιο ΙΙ: οι διατάξεις του
Κεφαλαίου ΙΙΙ θα πρέπει να παρέχουν πρόσθετη προστασία στα
υποκείµενα των δεδοµένων σε περιπτώσεις κατά τις οποίες
εµπλέκονται οι αρµόδιες αρχές περισσότερων του ενός κρατών
µελών, οι διατάξεις όµως αυτές δεν πρέπει να έχουν ως αποτέλεσµα χαλάρωση του επιπέδου προστασίας.
ιδ) Οι διατάξεις σχετικά µε την εξακρίβωση της ποιότητας των
δεδοµένων (άρθρο 9 παράγραφοι 1 και 6) και για τη ρύθµιση
της περαιτέρω επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα (άρθρο 11 παράγραφος 1) θα πρέπει να µεταφερθούν στο Κεφάλαιο ΙΙ και να καταστούν εφαρµοστέες σε
οιαδήποτε επεξεργασία δεδοµένων από τις αρχές της ποινικής
καταστολής, έστω κι αν τα δεδοµένα δεν έχουν διαβιβασθεί ή
καταστεί διαθέσιµα από άλλο κράτος µέλος. Είναι ιδίως βασικό
— τόσο προς το συµφέρον των ενδιαφεροµένων προσώπων όσο
και των αρµοδίων αρχών — να εξασφαλισθεί ότι η ορθή εξακρίβωση της ποιότητας αφορά όλα τα δεδοµένα προσωπικού
χαρακτήρα.

Περιορισµός του σκοπού
ιε) Υπάρχει µία περίπτωση η οποία µπορεί να προκύψει στο
πλαίσιο εργασιών της αστυνοµίας η οποία δεν αντιµετωπίζεται
εντελώς ικανοποιητικά στην πρόταση: η ανάγκη περαιτέρω
χρησιµοποίησης των δεδοµένων για σκοπό ο οποίος θεωρείται
ασυµβίβαστος µε το σκοπό για τον οποίο συνελέγησαν.
ιστ) Σύµφωνα µε την νοµοθεσία της ΕΕ για την προστασία των
δεδοµένων τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται
για συγκεκριµένους και ρητούς σκοπούς και δεν µπορούν να
υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασυµβίβαστο προς τους σκοπούς αυτούς. Απαιτείται κάποια ευελιξία
όσον αφορά την περαιτέρω χρήση. Ο περιορισµός όσον αφορά
τη συλλογή δεδοµένων έχει µεγαλύτερη πιθανότητα να γίνει
σεβαστός αν οι αρχές που είναι υπεύθυνες για την εσωτερική
ασφάλεια γνωρίζουν ότι µπορούν να βασισθούν, µε τις κατάλληλες διασφαλίσεις, σε παρέκκλιση από τον περιορισµό όσον
αφορά την περαιτέρω χρήση των δεδοµένων.
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ιζ) Η απόφαση — πλαίσιο θα πρέπει να ορίζει στο Κεφάλαιο ΙΙ
ότι τα κράτη µέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να θεσπίζουν νοµοθετικά µέτρα τα οποία θα επιτρέπουν την περαιτέρω
επεξεργασία όταν το µέτρο αυτό είναι αναγκαίο για να διασφαλισθεί:
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κβ) Θα πρέπει να ισχύουν κοινά πρότυπα για την πρόσβαση των
αρχών επιβολής του νόµου σε δεδοµένα προσωπικού
χαρακτήρα τα οποία είναι στην κατοχή ιδιωτικών φορέων,
προκειµένου να εξασφαλισθεί ότι επιτρέπεται πρόσβαση µόνο
βάσει καλά προσδιορισµένων όρων και περιορισµών.

— Η πρόληψη απειλών κατά της δηµόσιας ασφάλειας, άµυνας
ή εθνικής ασφάλειας

Ειδικές κατηγορίες δεδοµένων

— Η προστασία σηµαντικού οικονοµικού ή χρηµατοοικονοµικού συµφέροντος κράτους µέλους

κγ) Θα πρέπει να προβλεφθούν ειδικές διασφαλίσεις, ιδίως µε
σκοπό να κατοχυρωθεί ότι:

— η προστασία του υποκειµένου των δεδοµένων.
Οι εξουσίες αυτές των κρατών µελών θα µπορούσαν να
συνεπάγονται διαδικασία η οποία ενδεχοµένως θα παραβίαζε
τον ιδιωτικό βίο των προσώπων και θα πρέπει εποµένως να
συνοδεύεται από πολύ αυστηρούς όρους.
Αναγκαιότητα και αναλογικότητα
ιη) Οι αρχές της αναγκαιότητας και αναλογικότητας της πρότασης
θα πρέπει να απηχούν πλήρως την νοµολογία του Ευρωπαϊκού
∆ικαστηρίου Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων, εξασφαλίζοντας ότι η
επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα θεωρείται
αναγκαία µόνον εφόσον οι αρχές είναι σε θέση να αποδείξουν
ότι είναι απολύτως απαραίτητη, και υπό τον όρο ότι δεν
υπάρχουν άλλα µέτρα διαθέσιµα τα οποία θα έθιγαν σε µικρότερο βαθµό την ιδιωτική ζωή των προσώπων.
Ανταλλαγές προσωπικών δεδοµένων µε τρίτες χώρες
ιθ) Αν υπήρχε η δυνατότητα διαβίβασης δεδοµένων σε τρίτες χώρες
χωρίς να εξασφαλίζεται η προστασία του υποκειµένου των
δεδοµένων, αυτό θα µπορούσε να βλάψει σοβαρά την
προστασία η οποία προβλέπεται δυνάµει της παρούσας
πρότασης εντός του εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ΕΕΠ∆
συνιστά την τροποποίηση της παρούσας πρότασης µε σκοπό να
εξασφαλισθεί ότι το άρθρο 15 ισχύει για την ανταλλαγή όλων
των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα µε τρίτες χώρες. Η
σύσταση αυτή δεν αφορά το άρθρο 15 παράγραφος 1 στοιχείο
γ).
κ) Κατά τη διαβίβαση προσωπικών δεδοµένων από τρίτες χώρες,
θα πρέπει, προτού χρησιµοποιηθούν, να αξιολογείται
προσεκτικά η ποιότητά τους µε άξονα το σεβασµό των ανθρώπινων δικαιωµάτων και τους κανόνες περί προστασίας
δεδοµένων.
Ανταλλαγές προσωπικών δεδοµένων µε ιδιωτικούς φορείς και
αρχές πλην των αρχών της ποινικής καταστολής
κα) Η µεταφορά δεδοµένων σε ιδιωτικούς φορείς και άλλους δηµόσιους φορείς µπορεί να αποδειχθεί απαραίτητη σε ορισµένες
περιπτώσεις για την πρόληψη και την καταπολέµηση του
εγκλήµατος, µόνο όµως εφόσον ισχύουν ειδικές και αυστηρές
προϋποθέσεις. Ο ΕΕΠ∆ συνιστά να τροποποιηθεί η παρούσα
πρόταση προκειµένου να εξασφαλισθεί η εφαρµογή των
άρθρων 13 και 14 στη ανταλλαγή όλων των δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα, µεταξύ άλλων εκείνων που δεν έχουν
παραληφθεί ή καταστεί διαθέσιµα από άλλο κράτος µέλος. Η
σύσταση αυτή δεν αφορά τα άρθρα 13 στοιχείο γ) και 14
στοιχείο γ).

— τα βιοµετρικά δεδοµένα και τα προφίλ DNA χρησιµοποιούνται µόνο βάσει δοκιµασµένων και διαλειτουργικών
τεχνικών προτύπων,
— το επίπεδο ακριβείας τους λαµβάνεται προσεκτικά υπόψη
και επιδέχεται αµφισβήτησης εκ µέρους του υποκειµένου
των δεδοµένων µε µέσα τα οποία έχει στην άµεση διάθεσή
του, και
— εξασφαλίζεται πλήρως ο σεβασµός της αξιοπρέπειας των
προσώπων.
Η διάκριση µεταξύ των διαφόρων κατηγοριών δεδοµένων
κδ) Τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν διάφορες
κατηγορίες προσώπων (υπόπτους, καταδικασθέντες, θύµατα,
µάρτυρες, κ.λπ.) θα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία
σύµφωνα µε διαφορετικές, κατάλληλες προϋποθέσεις και διασφαλίσεις. Εποµένως, ο ΕΕΠ∆ προτείνει την προσθήκη νέας
παραγράφου στο άρθρο 4 µε τα ακόλουθα στοιχεία:
— την υποχρέωση των κρατών µελών να ορίζουν τις νοµικές
συνέπειες των διακρίσεων που πρέπει να γίνονται µεταξύ
των προσωπικών δεδοµένων των διαφόρων κατηγοριών
προσώπων,
— πρόσθετες διατάξεις για τον περιορισµό του σκοπού της
επεξεργασίας, τον καθορισµό ακριβών προθεσµιών και τον
περιορισµό της πρόσβασης στα δεδοµένα, στο βαθµό που
δεν αφορούν υπόπτου.
Αυτοµατοποιηµένες ατοµικές αποφάσεις
κε) Οι αποφάσεις που βασίζονται αποκλειστικά στην αυτόµατη
επεξεργασία των δεδοµένων θα πρέπει να υπάγονται σε πολύ
αυστηρούς όρους όταν παράγουν αποτελέσµατα που αφορούν
ή επηρεάζουν σηµαντικά πρόσωπο. Ο ΕΕΠ∆ συνιστά εποµένως
την εισαγωγή ειδικών διατάξεων για τις αυτοµατοποιηµένες
ατοµικές αποφάσεις, ανάλογες µε εκείνες της οδηγίας
95/46/ΕΚ.
Επιλογή άλλων συστάσεων
κστ) Ο ΕΕΠ∆ συνιστά:
— νέα διατύπωση του πρώτου εδαφίου του άρθρου 4 παράγραφος 4 προκειµένου να εξασφαλισθεί η τήρηση της
σχετικής µε το άρθρο 8 νοµολογίας του ΕΣΑ∆, δεδοµένου
ότι η προτεινόµενη διατύπωση του άρθρου 4 παράγραφος
4 δεν πληροί τα κριτήρια που ορίζονται από τη νοµολογία
του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων
σύµφωνα µε το άρθρο 8 ΕΣΑ∆.
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— ∆ιαγραφή της ευρείας παρέκκλισης του άρθρου 7 παράγραφος 1 ή τουλάχιστον ρητός περιορισµός του δηµοσίου
συµφέροντος που δικαιολογεί την επίκλησή της από τα
κράτη µέλη.
— Τροποποίηση του άρθρου 10 µε σκοπό να προβλεφθεί ότι
καταγράφεται σε µητρώο ή πρωτοκολλείται και η
πρόσβαση στα δεδοµένα.
— ∆ιαγραφή του στοιχείου α) της παραγράφου 2 των
άρθρων 19, 20 και 21.
— Προσθήκη διατάξεων για τους Υπεύθυνους Προστασίας
∆εδοµένων στην πρόταση. Οι διατάξεις αυτές θα
µπορούσαν να έχουν ανάλογη διατύπωση µε τα άρθρα
24-26 του κανονισµού 45/2001/ΕΚ.
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— Τροποποίηση του άρθρου 31 παράγραφος 2 της
πρότασης µε σκοπό να νοµιµοποιείται και ο προεδρεύων
της οµάδα εργασίας του άρθρου 29 να συµµετέχει ή να
εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις της νέας οµάδας
εργασίας.

Έγινε στις Βρυξέλλες στις 19 ∆εκεµβρίου 2005,

Peter HUSTINX

Ευρωπαίος Επόπτης Προσωπικών ∆εδοµένων

