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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων περί της πρότασης κανονισμού του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1073/1999
σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης

(OLAF)

(2007/C 91/01)

Ο ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 286,

το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 8,

Την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 σχετικά με
την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (1),

Τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου
2000 σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρα-
κτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδο-
μένων αυτών (2),

Την αίτηση γνωμοδότησης σύμφωνα με το άρθρο 28, παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001, την
οποία έλαβε στις 31 Ιουλίου 2006 από την Επιτροπή,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ:

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Η πρόταση κανονισμού για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Μαΐου 1999 σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την
OLAF (3) (εφεξής «η πρόταση») περιέχει αναθεωρήσεις για τα περισσότερα από τα άρθρα του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1073/1999 (4). Ο εν λόγω κανονισμός θεσπίζει τους επιχειρησιακούς κανόνες που πρέπει να
ακολουθούν όσοι μετέχουν στις έρευνες της OLAF και, ως εκ τούτου, αποτελεί τη νομική βάση για τις επιχει-
ρησιακές δραστηριότητες της OLAF.

Διαβούλευση με τον ΕΕΠΔ

2. Η Επιτροπή έστειλε την πρόταση στον ΕΕΠΔ στις 15 Σεπτεμβρίου 2006. Ο ΕΕΠΔ αντιλαμβάνεται την κοινο-
ποίηση αυτή ως αίτημα παροχής συμβουλών στα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας,
όπως προβλέπεται στο άρθρο 28 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 της 18ης Δεκεμβρίου
2000 σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδο-
μένων αυτών [εφεξής κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001]. Εν όψει του υποχρεωτικού χαρακτήρα του άρθρου
28 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001, ο ΕΕΠΔ εκφράζει την ικανοποίησή του για τη ρητή
αναφορά αυτής της διαβούλευσης στο προοίμιο της πρότασης.
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(1) ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.
(2) ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1.
(3) ΕΕ L 136 της 31.5.1999, σ. 1.
(4) ΕΕ L 136 της 31.5.1999, σ. 8.



3. Οι παρατηρήσεις που γίνονται στην παρούσα Γνωμοδότηση ισχύουν αναλογικώς για την πρόταση κανονισμού
του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του Συμβουλίου της 25
Μαΐου 1999 σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης
της Απάτης (OLAF) (1).

Η σημασία της πρότασης και οι συμβουλές του ΕΕΠΔ

4. Ο ΕΕΠΔ κρίνει σημαντικό να εκφράσει γνώμη σχετικά με αυτή την πρόταση εν όψει των επιπτώσεών της στα
ατομικά δικαιώματα προστασίας των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής. Δεδομένου ότι η πρόταση θεσπίζει
νέους κανόνες που πρέπει να ακολουθεί η OLAF όταν πραγματοποιεί έρευνες για καταγγελίες περί παρά-
νομων δραστηριοτήτων, είναι σημαντικό να εξασφαλιστούν οι κατάλληλες εγγυήσεις για τα δικαιώματα
προστασίας των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής των προσώπων που εμπλέκονται σε τέτοιες έρευνες, των
υπόπτων για παραβάσεις, αλλά και των μελών του προσωπικού και άλλων ατόμων που παρέχουν πληροφορίες
στην OLAF. Αυτό είναι ακόμα σημαντικότερο αν ληφθεί υπόψη το ιδιαίτερα ευαίσθητο είδος πληροφοριών
που ενδέχεται να συλλέγει η OLAF, το οποίο περιλαμβάνει δεδομένα σχετικά με πιθανά αδικήματα, με αδική-
ματα, με ποινικές καταδίκες, δεδομένα υγείας καθώς και πληροφορίες που θα είχαν ως αποτέλεσμα να
αποκλείσουν άτομα από κάποιο δικαίωμα, όφελος, ή κάποια σύμβαση στο μέτρο που τέτοιες πληροφορίες
παρουσιάζουν ιδιαίτερο κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων.

Κύρια στοιχεία της πρότασης και προκαταρκτικές παρατηρήσεις

5. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 ανταποκρίνονται σε διαφορετικούς
σκοπούς και στόχους (2). Παραδείγματος χάριν, μερικές τροποποιήσεις στοχεύουν στη βελτίωση της αποτελε-
σματικότητας και της αποδοτικότητας των ερευνών της OLAF, ώστε λ.χ. να εξασφαλιστεί ότι οι ερευνητικές
δυνατότητες της OLAF καλύπτουν οικονομικούς φορείς στα κράτη μέλη που δέχονται κοινοτική χρηματοδό-
τηση. Άλλες σκοπεύουν να διευκολύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών για υποψίες περί ατασθαλιών μεταξύ
της OLAF και των διάφορων εμπλεκομένων οργάνων, τόσο στην ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο. (3) Τέλος,
μερικές από τις προτεινόμενες τροποποιήσεις επιδιώκουν να εγγυηθούν τα δικαιώματα των προσώπων που
μετέχουν σε μια έρευνα, μεταξύ των οποίων και το δικαίωμά τους στην προστασία των δεδομένων και της
ιδιωτικής τους ζωής, και να καταστήσει ισχυρότερες τις διαδικαστικές εγγυήσεις.

6. Ο ΕΕΠΔ συμφωνεί με τη σημασία των σκοπών και των στόχων που ακολουθούνται από τις προτεινόμενες
τροποποιήσεις και, στο μέτρο αυτό, χαιρετίζει την πρόταση. Ο ΕΕΠΔ εκτιμά ιδιαίτερα τις ατομικές διαδικα-
στικές εγγυήσεις που δημιουργεί η πρόταση. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σχετικά με τη δυνατότητα των υπόπτων
να ζητούν γνωμοδότηση του Συμβούλου Αναθεώρησης ως προς το εάν τηρήθηκαν οι διαδικαστικές εγγυήσεις
κατά τη διάρκεια της έρευνας. Ο ΕΕΠΔ είναι επίσης ικανοποιημένος με τις τροποποιήσεις που στοχεύουν στο
να δίδονται περισσότερες πληροφορίες στους whistleblowers και τους πληροφοριοδότες. Από την οπτική
της προστασίας των δικαιωμάτων των ατόμων στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής
τους ζωής, ο ΕΕΠΔ θεωρεί ότι γενικά η πρόταση περιέχει βελτιώσεις έναντι της τρέχουσας κατάστασης. Για
παράδειγμα, ο ΕΕΠΔ εκφράζει ικανοποίηση για την αναγνώριση της ισχύος διάφορων δικαιωμάτων
προστασίας δεδομένων κατά τη διάρκεια των ερευνών, όπως το δικαίωμα του υπόπτου να ενημερώνεται για
την έρευνα και να εκφράζει τις απόψεις του/ της.

7. Ωστόσο, παρά τη γενική θετική εντύπωση, ο ΕΕΠΔ θεωρεί ότι, από άποψη προστασίας των προσωπικών δεδο-
μένων, η πρόταση θα μπορούσε να βελτιωθεί περαιτέρω, χωρίς να διακινδυνεύσουν οι στόχοι που επιδιώκει.
Ειδικότερα, ο ΕΕΠΔ ανησυχεί μήπως η πρόταση κριθεί ως lex specialis ο οποίος ρυθμίζει την επεξεργασία
προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται στο πλαίσιο των ερευνών της OLAF, και ο οποίος θα υπερίσχυε της
εφαρμογής του γενικού πλαισίου προστασίας δεδομένων που περιλαμβάνει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ.
45/2001. Αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό εάν ληφθεί υπόψη ότι οι προδιαγραφές προστασίας δεδομένων
που περιλαμβάνονται στην πρόταση είναι χαμηλότερες από εκείνες του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001, και
αυτό χωρίς κανέναν προφανή λόγο.

8. Προκειμένου να αποφευχθεί αυτός ο κίνδυνος, στο επόμενο κεφάλαιο γίνεται μια ανάλυση της πρότασης, η
οποία αφ' ενός περιγράφει τις ανεπάρκειές της και αφ' ετέρου προτείνει συγκεκριμένους τρόπους να αντιμετω-
πιστούν. Προφανώς, το πεδίο αυτής της ανάλυσης περιορίζεται στις διατάξεις που έχουν επιπτώσεις στην
προστασία προσωπικών δεδομένων, ιδίως το άρθρο 1, παράγραφοι 5, 6 και 7, με τα οποία προστίθενται ή
τροποποιούνται τα άρθρα 7α, 8 και 8α.
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(1) Η πρόταση τροποποιεί τα άρθρα 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 και 15.
(2) Μερικά από τα προβλήματα που επιδιώκει να λύσει η πρόταση έχουν επισημανθεί στο παρελθόν από το Ελεγκτικό Συνέδριο, το

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την αξιολόγηση της ίδιας της OLAF για τις δραστηριότητες της υπηρεσίας.
(3) Η πρόταση θεσπίζει ένα σύνολο μέτρων για να εξασφαλιστεί ότι η πληροφόρηση ρέει προς όλες τις κατευθύνσεις: από την OLAF

προς τα όργανα και τα κράτη μέλη και αντίστροφα.



ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΙΙ. 1. Εξέταση της πρότασης κατ' άρθρο

ΙΙ. 1.α. Αρχή της ποιότητας των δεδομένων

9. Η αρχή της ποιότητας των δεδομένων, που αναγνωρίζεται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001,
περιλαμβάνει διάφορες ειδικές όψεις. Ειδικότερα, σύμφωνα με αυτή την αρχή, τα προσωπικά δεδομένα πρέπει
να είναι ακριβή, να αντιστοιχούν στην αντικειμενική πραγματικότητα και επίσης να είναι πλήρη και ενημερω-
μένα. Δεύτερον, τα στοιχεία δεν πρέπει να είναι υπερβολικά και πρέπει να είναι επαρκή κατά τρόπο ώστε να
υπάρχει σύνδεσμος μεταξύ των πληροφοριών και του σκοπού για τον οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθούν.
Η πρόταση λαμβάνει υπόψη την αρχή της ποιότητας των δεδομένων μέσω του άρθρου 1, παράγραφος 5, με
την οποία προστίθεται το άρθρο 7α παράγραφος 1 που απαιτεί η OLAF να αναζητά στοιχεία υπέρ και κατά
του ενδιαφερομένου.

10. Ο ΕΕΠΔ εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόβλεψη υποχρέωσης να αναζητούνται στοιχεία υπέρ και
κατά του ενδιαφερομένου, διότι αυτό έχει επιπτώσεις στην ακρίβεια και την πληρότητα των δεδομένων που
υποβάλλονται σε επεξεργασία, πράγμα που συμβάλλει στη συμμόρφωση με την αρχή της ποιότητας των
δεδομένων και ως εκ τούτου αυξάνει τις συνολικές εγγυήσεις περί προστασίας των δεδομένων στα πλαίσια
των ερευνών της OLAF.

II.1.β. Δικαίωμα πληροφόρησης

11. Σύμφωνα με αυτό το δικαίωμα, εκείνοι που συλλέγουν προσωπικά δεδομένα πρέπει να ενημερώνουν τα
άτομα, στα οποία αφορούν τα δεδομένα, ότι τα δεδομένα τους συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξερ-
γασία. Τα άτομα περαιτέρω έχουν δικαίωμα να ενημερώνονται, μεταξύ άλλων, για τους σκοπούς της επεξερ-
γασίας, τους παραλήπτες των δεδομένων και τα συγκεκριμένα δικαιώματα που διαθέτουν τα άτομα ως υποκεί-
μενα των δεδομένων. Η υποχρέωση να δίδονται πληροφορίες για την επεξεργασία των δεδομένων κάποιου
σημαίνει ότι εξασφαλίζεται σύννομη επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών του ατόμου και συγχρόνως
αποτελεί απαραίτητη προστασία των ατομικών δικαιωμάτων. Η πρόταση αναγνωρίζει αυτό το δικαίωμα στο
άρθρο 1, παράγραφος 5, με την οποία προστίθεται το άρθρο 7α, παράγραφος 2, και στο άρθρο 1, παρά-
γραφος 7, με την οποία προστίθεται το άρθρο 8α.

12. Ο ΕΕΠΔ εκφράζει την ικανοποίησή του για την προσθήκη των άρθρων 7α, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, και
8α, στο μέτρο που συμβάλλουν στο σεβασμό του δικαιώματος προστασίας των πληροφοριών που προβλέπει
το άρθρο 11 και 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001, στο συγκεκριμένο πλαίσιο των ερευνών που
διενεργεί η OLAF.

13. Πέραν της πρόβλεψης του δικαιώματος ενημέρωσης για την επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών, τα άρθρα
11 και 12, τα οποία ισχύουν για τις καταστάσεις όπου πληροφορίες για ένα άτομο συλλέγονται απευθείας
από το εν λόγω άτομο ή αντίστοιχα από τρίτους, ορίζουν ποιες πληροφορίες θα πρέπει απαραιτήτως να δίδο-
νται στα άτομα ώστε να είναι σε θέση να έχουν εξακριβωμένες και πλήρεις πληροφορίες για την ύπαρξη μιας
επιχείρησης επεξεργασίας που τα αφορά. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τους σκοπούς
για τους οποίους θα χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα, τους πιθανούς παραλήπτες των δεδομένων και την
ύπαρξη δικαιώματος πρόσβασης σε αυτά.

14. Δυστυχώς ούτε το πρώτο εδάφιο του άρθρου 7α, παράγραφος 2 ούτε το άρθρο 8α περιέχουν ανάλογες απαι-
τήσεις περί πληροφοριών όπως αυτές των άρθρων 11 και 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001, και έτσι
δεν διευκρινίζουν ποιες πληροφορίες πρέπει να δίδονται στα άτομα προκειμένου να είναι σύννομη η επεξερ-
γασία. Ο ΕΕΠΔ θεωρεί ότι τα άρθρα 7α, παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο και 8α πρέπει να συνάδουν με τα
άρθρα 11 και 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001. Γι' αυτό, ο ΕΕΠΔ προτείνει στα άρθρα 7α, παρά-
γραφος 2, πρώτο εδάφιο, και 8α να περιληφθεί ρητή αναφορά στην εφαρμογή των άρθρων 11 και 12 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001.

15. Ο ΕΕΠΔ θεωρεί ότι η έλλειψη αναφοράς στα άρθρα 11 και 12 θα δημιουργήσει ασάφεια δικαίου. Πράγματι,
η πρόταση θα δημιουργούσε ένα νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το δικαίωμα πληροφόρησης στα πλαίσια των
ερευνών της OLAF που θα διαφέρει από το γενικό πλαίσιο που θεσπίζουν τα άρθρα 11 και 12 του κανονι-
σμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001. Δυστυχώς, ένα τέτοιο πλαίσιο θα παρείχε λιγότερες εγγυήσεις προστασίας δεδο-
μένων από το γενικό. Ο ΕΕΠΔ δεν βλέπει κανένα λόγο που να δικαιολογεί αυτή την ατυχή επιλογή.
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16. Τα άρθρα 7α, παράγραφος 2 και 8α, παράγραφος 2 της πρότασης προβλέπουν μια εξαίρεση στην εφαρμογή
τους, εάν η γνωστοποίηση των πληροφοριών βλάπτει τη διενέργεια της έρευνας. Σύμφωνα με την εξαίρεση, ο
Γενικός Διευθυντής της OLAF έχει δικαίωμα να αναβάλει την εκπλήρωση της υποχρέωσης να ζητήσει από το
εμπλεκόμενο πρόσωπο να διατυπώσει τις παρατηρήσεις του.

17. Ο ΕΕΠΔ σημειώνει ότι η δυνατότητα περιορισμού της παροχής πληροφοριών σε ορισμένες ειδικές περι-
πτώσεις συμφωνεί με το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001, το οποίο προβλέπει ορισμένους
περιορισμούς στο δικαίωμα αυτό, όπως, μεταξύ άλλων, όταν αυτό είναι απαραίτητο (i) για την πρόληψη και
τη διερεύνηση ποινικών αδικημάτων, (ii) για την προστασία οικονομικού ή χρηματικού συμφέροντος ενός
κράτους μέλους ή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και (iii) για την προστασία του υποκειμένου των δεδο-
μένων ή των δικαιωμάτων και των ελευθεριών άλλων.

18. Ο ΕΕΠΔ σημειώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001, ο περιορισμός στο
δικαίωμα πληροφόρησης συνοδεύεται από διάφορες εγγυήσεις προστασίας δεδομένων. Ειδικότερα, το άρθρο
20 παράγραφος 3 ορίζει ότι, όποτε επιβάλλεται περιορισμός, το υποκείμενο των δεδομένων ενημερώνεται για
τους κύριους λόγους στους οποίους στηρίζεται η εφαρμογή του περιορισμού, καθώς και για το δικαίωμά του
να προσφύγει στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Η παροχή των πληροφοριών μπορεί να
αναβληθεί εάν κάτι τέτοιο θα έβλαπτε την έρευνα.

19. Ωστόσο, στην πρόταση οι διατάξεις που θεσπίζουν περιορισμούς στο δικαίωμα πληροφόρησης δεν συνοδεύο-
νται από τις εγγυήσεις προστασίας δεδομένων που προβλέπει το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
45/2001. Κατά συνέπεια, στα πλαίσια των ερευνών της OLAF, οι περιορισμοί στο δικαίωμα πληροφόρησης
παρέχονται χωρίς τις εγγυήσεις που θα ίσχυαν στα γενικά πλαίσια προστασίας δεδομένων, πράγμα που ο
ΕΕΠΔ βρίσκει άστοχο. Για να επιλυθεί αυτό το πρόβλημα, ο ΕΕΠΔ προτείνει να συνδεθεί ο περιορισμός στο
δικαίωμα πληροφόρησης των άρθρων 7α, παράγραφος 2, εδάφιο 2, και 8α με τις εγγυήσεις του άρθρου 20
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001.

II.1.γ. Δικαίωμα πρόσβασης

20. Το δικαίωμα πρόσβασης δίνει στα άτομα τη δυνατότητα να μαθαίνουν εάν και τι είδους πληροφορίες που τα
αφορούν υποβάλλονται σε επεξεργασία. Η πρόταση αναγνωρίζει αυτό το δικαίωμα στο άρθρο 1, παράγραφος
5, με την οποία προστίθενται τα άρθρα 7α, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο και 7α, παράγραφος 3.

21. Οι ανωτέρω τροποποιήσεις, δηλ. τα άρθρα 7α, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο και 7α, παράγραφος 3 καθιε-
ρώνουν το δικαίωμα του υπόπτου για αδικήματα να ενημερώνεται για όλα τα θέματα που τον αφορούν. Πιο
συγκεκριμένα, καθορίζουν πώς θα ασκείται το δικαίωμα αυτό στα πλαίσια των ερευνών της OLAF. Πρώτον,
θα παρέχεται κατά την ολοκλήρωση μιας έρευνας, δηλ. στο τέλος της. Δεύτερον, θα παρέχεται μέσω μιας
περίληψης των ζητημάτων που αφορούν το άτομο. Επιπλέον, η πρόσβαση θα παρέχεται και μέσω της κατα-
γραφής μιας συνέντευξης με τον ύποπτο.

22. Ο ΕΕΠΔ εκφράζει την ικανοποίησή του για την προσθήκη των άρθρων 7α, 7α, παράγραφος 2, δεύτερο
εδάφιο και 7α, παράγραφος 3 στο μέτρο που αποσαφηνίζουν στα πλαίσια των ερευνών της OLAF το
δικαίωμα πρόσβασης εκ της προστασίας δεδομένων που θεσπίζει το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
45/2001. Ωστόσο, ο ΕΕΠΔ θεωρεί ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης του τρόπου με τον οποίο αναγνωρίζεται
στην πρόταση το δικαίωμα αυτό. Ο ΕΕΠΔ ανησυχεί για το ότι το δικαίωμα πρόσβασης, όπως είναι διατυπω-
μένο στην πρόταση, είναι κατώτερο από το ίδιο δικαίωμα βάσει του κανονισμού (ΕΚ) 45/2001.

23. Βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001, κατά γενική αρχή, τα άτομα έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα
προσωπικά τους δεδομένα, εκτός εάν συντρέχει κάποια από τις ειδικές περιστάσεις του άρθρου 20 του κανο-
νισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001, που αναφέρεται ανωτέρω, η οποία να δικαιολογεί περιορισμό του δικαιώματος.
Σε αυτή την περίπτωση, η πρόσβαση μπορεί να περιοριστεί έως ότου αλλάξουν οι περιστάσεις.

24. Ο ΕΕΠΔ παρατηρεί ότι η πρόταση δεν αναγνωρίζει την εφαρμογή του δικαιώματος πρόσβασης ως ζήτημα
αρχής. Η πρόταση προβλέπει την εφαρμογή του δικαιώματος πρόσβασης σε ορισμένα διαδικαστικά στάδια
και όσον αφορά ορισμένα έγγραφα. Ως ένα ορισμένο βαθμό, μπορεί να ειπωθεί ότι, στο πλαίσιο της
πρότασης, το δικαίωμα πρόσβασης έχει τόσο χρονικούς όσο και υλικούς περιορισμούς.

25. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 7α, παράγραφος 2, η πρόσβαση μπορεί να
δοθεί μόνο μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, οπότε δίδεται στο άτομο μια περίληψη των ζητημάτων που
το αφορούν και πραγματοποιείται συνέντευξη του ατόμου με την OLAF και συντάσσονται πρακτικά της
συνέντευξης. Έξω από αυτά τα δύο στάδια της διαδικασίας, κατά γενικό κανόνα, δεν υπάρχει καμία πρόσβαση
στις προσωπικές πληροφορίες. Όσον αφορά το υλικό στο οποίο χορηγείται πρόσβαση, ο ΕΕΠΔ διαπιστώνει
ότι, βάσει της πρότασης, η πρόσβαση είναι δυνατή μόνο όσον αφορά την περίληψη των ζητημάτων που
αφορούν το άτομο και το πρακτικό της συνέντευξης βάσει του άρθρου 7α, παράγραφος 2 εδ. β' και 3 αντί-
στοιχα. Η πρόσβαση δεν ισχύει για καμία άλλη πληροφορία που μπορεί να τηρείται σχετικά με το άτομο,
όπως αντίγραφα εγγράφων, ηλεκτρονικά ταχυδρομεία, τηλεφωνικές καταγραφές κ.λπ.
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26. Ο ΕΕΠΔ συμφωνεί με την πρόταση ότι η πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες έχει νόημα στα δύο διαδικα-
στικά στάδια και όσον αφορά τα δύο έγγραφα που αναφέρει ειδικά η πρόταση και εκφράζει την ικανοποίησή
του που η πρόταση αναγνωρίζει τέτοιο δικαίωμα σε αυτές τις περιστάσεις. Ωστόσο, ο ΕΕΠΔ θεωρεί ότι η
πρόταση πρέπει κατά γενική αρχή να αναγνωρίσει επίσης την ύπαρξη ενός δικαιώματος πρόσβασης πέρα από
τις δύο περιπτώσεις που αναφέρονται ρητά στην πρόταση.

27. Ο ΕΕΠΔ αντιλαμβάνεται ότι ίσως υπάρξει αντίθεση προς την ιδέα της αναγνώρισης δικαιώματος πρόσβασης
ως γενικού κανόνα κατά τη διάρκεια μιας έρευνας. Ωστόσο, ο ΕΕΠΔ υπενθυμίζει ότι εάν σε ορισμένες περι-
πτώσεις έρευνας υπάρχει ανάγκη να προστατευθεί η εμπιστευτικότητα της έρευνας, σύμφωνα με το άρθρο 20
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001, η OLAF θα είναι σε θέση να αναστείλει την πρόσβαση. Πράγματι, η
OLAF μπορεί να στηριχθεί στο άρθρο 20 και να αναστείλει την πρόσβαση προκειμένου να διασφαλισθούν
παραδείγματος χάριν η αποτροπή και η διερεύνηση ποινικών και άλλων παραβάσεων. Κατά συνέπεια, η χορή-
γηση δικαιώματος πρόσβασης κατά γενική αρχή δεν κωλύει ειδικούς περιορισμούς σε τέτοια δικαιώματα, όταν
προκύπτουν οι λόγοι που περιγράφονται ανωτέρω.

28. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, και προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι υπάρχει ουσιαστικό δικαίωμα
πρόσβασης κατά τη διάρκεια μιας έρευνας και ταυτόχρονα ότι αναγνωρίζονται ενδεχόμενοι περιορισμοί, ο
ΕΕΠΔ προτείνει να υπάρχει στην πρόταση ρητή αναφορά στο δικαίωμα του ατόμου προς πρόσβαση στα
προσωπικά δεδομένα του που περιλαμβάνονται στο φάκελο της έρευνας της OLAF. Ειδικότερα, ο ΕΕΠΔ
θεωρεί ότι μεταξύ πρώτου και δεύτερου εδαφίου του άρθρου 7α, παράγραφος 2 πρέπει να παρεμβληθεί μια
παράγραφος αυτού του τύπου: «Κάθεπρόσωπο που εμπλέκεται σε έρευνα δικαιούται πρόσβαση στα προσω-
πικά του δεδομένα τα οποία συγκεντρώνονται κατά τη διάρκεια της έρευνας. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να
υπόκειται στους περιορισμούς που προβλέπονται στο άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001».

29. Η παράγραφος αυτή θα καθιέρωνε, ως γενική αρχή, την εφαρμογή του δικαιώματος πρόσβασης. Κατά
συνέπεια, δεν θα επιτυγχανόταν μόνο ομοιομορφία αλλά και τα άτομα στα οποία αφορούν οι έρευνες της
OLAF δεν θα υπόκειντο σε λιγότερο ευνοϊκό καθεστώς όσον αφορά στην πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα.

II.1.δ. Δικαίωμα διόρθωσης

30. Το δικαίωμα πρόσβασης αποτελεί λογική προϋπόθεση του δικαιώματος διόρθωσης. Αφού δοθεί στα άτομα η
ευκαιρία να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα τους και να ελέγξουν την ακρίβεια και το σύννομο της επεξερ-
γασίας, το δικαίωμα διόρθωσης τους επιτρέπει να απαιτήσουν τη διόρθωση τυχόν ελλιπών ή ανακριβών
πληροφοριών.

31. Στο πλαίσιο της πρότασης, το δικαίωμα διόρθωσης ρυθμίζεται μαζί με το δικαίωμα πρόσβασης. Το άρθρο 1,
παράγραφος 5, με την οποία προστίθενται τα άρθρα 7α, 7α, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο και 7α, παρά-
γραφος 3 αναφέρεται στη δυνατότητα του υπόπτου να διατυπώνει τις παρατηρήσεις του.

32. Ο ΕΕΠΔ σημειώνει ότι, stricto sensu, η πρόταση δεν προβλέπει δικαίωμα διόρθωσης ως τέτοιο. Αντί' αυτού, η
πρόταση προβλέπει δικαίωμα «να διατυπώσει τις παρατηρήσεις του» και «να εγκρίνει ή να προσθέσει τις
παρατηρήσεις του» (και στις δύο περιπτώσεις σχετικά με προσωπικές πληροφορίες). Ο ΕΕΠΔ θεωρεί ότι τέτοια
προνόμια ισοδυναμούν προς δικαίωμα διόρθωσης και ότι συμφωνούν με το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 45/2001 που θεσπίζει το νομικό πλαίσιο για το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών πληροφοριών. Ο ΕΕΠΔ
θεωρεί ότι στα πλαίσια των ερευνών της OLAF δεν είναι δυνατό να παρασχεθεί στα άτομα η δυνατότητα
απλώς να «διορθώσουν» τις πληροφορίες που κρίνουν ελλιπείς ή ανακριβείς, επειδή προφανώς σε πολλές περι-
πτώσεις, η απόφανση περί του εάν οι πληροφορίες είναι ανακριβείς θα αποτελέσει το αντικείμενο της έρευνας.
Γι' αυτό, σε αυτό το πλαίσιο, το δικαίωμα διόρθωσης μπορεί να παρέχεται, όπως κάνει η πρόταση, με το να
επιτραπεί στον ενδιαφερόμενο να γνωστοποιήσει τις απόψεις του και να διατυπώσει παρατηρήσεις σχετικά με
τις επίμαχες προσωπικές πληροφορίες.

33. Εκτός των ανωτέρω, ο ΕΕΠΔ θεωρεί ότι τα ίδια σχόλια που διατυπώθηκαν προηγουμένως ως προς τον τρόπο
με τον οποίο η πρόταση ρυθμίζει το δικαίωμα πρόσβασης, ισχύουν αναλογικώς και για το δικαίωμα διόρ-
θωσης. Πράγματι, στο πλαίσιο της πρότασης, το δικαίωμα διόρθωσης έχει τις ίδιες ανεπάρκειες που περιγρά-
φηκαν ανωτέρω ως προς το δικαίωμα πρόσβασης: η πρόταση δεν αναγνωρίζει το δικαίωμα διόρθωσης ως
γενική αρχή. Αντιθέτως, το δικαίωμα διόρθωσης περιορίζεται αδικαιολόγητα στην περίληψη των ισχυρισμών
και την που ακολουθεί τη συνέντευξη.

34. Ο ΕΕΠΔ θεωρεί ότι η πρόταση πρέπει να αναγνωρίσει το δικαίωμα διόρθωσης ως γενικό δικαίωμα και όχι ως
μερικό. Γι' αυτό, ο ΕΕΠΔ προτείνει να προστεθεί μια διάταξη στην πρόταση η οποία να αναγνωρίζει την εφαρ-
μογή του δικαιώματος διόρθωσης. Ειδικότερα, μετά τη φράση «οιοδήποτε πρόσωπο εμπλέκεται σε έρευνα έχει
ανά πάσα στιγμή δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά του δεδομένα τα οποία συλλέγονται κατά τη διάρκεια
της έρευνας» να προστεθούν τα εξής: «και να καταθέσει τις απόψεις του περί του εάν τα προσωπικά δεδο-
μένα είναι ανακριβή ή ελλιπή». Ο ΕΕΠΔ υπενθυμίζει ότι η OLAF μπορεί πάντα να περιορίσει το δικαίωμα
διόρθωσης εφαρμόζοντας το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001, προκειμένου να προστατευθούν
η πρόληψη, η έρευνα, η ανίχνευση και η δίωξη ποινικών αδικημάτων.
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35. Το άρθρο 7α, παράγραφος 2, 3o εδάφιο προβλέπει δυνατότητα να αποκλεισθεί η εφαρμογή του δικαιώματος
πρόσβασης και διόρθωσης. Όπως αναφέρθηκε σχετικά με τον περιορισμό του δικαιώματος πληροφόρησης,
τέτοιοι περιορισμοί πρέπει να συνοδεύονται από τις εγγυήσεις που ισχύουν βάσει του άρθρου 20 του κανονι-
σμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001. Γι' αυτό, ο ΕΕΠΔ προτείνει ο περιορισμός της εφαρμογής τέτοιων δικαιωμάτων
στο πλαίσιο της πρότασης να συνδεθεί με ρητή παραπομπή στο άρθρο 20.

II.1. ε. Ανταλλαγές προσωπικών πληροφοριών

36. Η πρόταση προβλέπει ανταλλαγές προσωπικών δεδομένων μεταξύ των ευρωπαϊκών οργάνων και με τις αρχές
κρατών μελών. Μάλιστα, ένας από τους στόχους της πρότασης είναι να ενισχυθεί η ανταλλαγή πληροφοριών
μεταξύ της OLAF και των αρχών σε επίπεδο τόσο ΕΕ όσο και κρατών μελών.

37. Εν προκειμένω, ο ΕΕΠΔ θα επιθυμούσε να τονίσει ότι αυτές οι ανταλλαγές πρέπει να επιτραπούν μόνο μέχρι
το σημείο που είναι απαραίτητο στη συγκεκριμένη περίπτωση προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που
επιδιώκει η έρευνα. Επιπλέον, ο ΕΕΠΔ υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
45/2001, ο παραλήπτης των δεδομένων θα τα επεξεργαστεί μόνο για τους λόγους για τους οποίους διαβιβά-
στηκαν.

38. Η πρόταση δεν προβλέπει ανταλλαγές προσωπικών δεδομένων με τρίτες χώρες, ούτε διεθνή συνεργασία.
Ωστόσο, σε αυτό το πλαίσιο, μπορεί να υποτεθεί ότι μια τέτοια συνεργασία δεν αποκλείεται. Εν προκειμένω,
ο ΕΕΠΔ θα επιθυμούσε να τονίσει ότι αυτές οι ανταλλαγές πρέπει να επιτραπούν μόνο εάν η τρίτη χώρα
εξασφαλίζει επαρκές επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων ή εάν η μεταφορά εμπίπτει στο πεδίο
μιας από τις παρεκκλίσεις που καθορίζει το άρθρο 9.6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001. Επιπλέον, ο
ΕΕΠΔ υπενθυμίζει ότι οι ίδιοι κανόνες ισχύουν σχετικά με τις ανταλλαγές πληροφοριών ανάμεσα στην OLAF
και τα όργανα της ΕΕ και μη κοινοτικούς οργανισμούς, όπως η ΕΥΡΩΠΟΛ ή EUROJUST. Σε τέτοιες περι-
πτώσεις, ο ΕΕΠΔ ελπίζει ότι θα θεσπιστεί η ενδεδειγμένη νομοθεσία που να αναγνωρίζει ότι το πλαίσιο
προστασίας δεδομένων που διέπει τους οργανισμούς αυτούς είναι επαρκές, πράγμα που θα διευκόλυνε τις
μεταφορές πληροφοριών προς αυτούς δυνάμει του άρθρου 9 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
45/2001. Εναλλακτικά, θα μπορούσε να θεσπιστεί νέα νομοθεσία εφόσον το καθεστώς τους περί προστασίας
δεδομένων κριθεί ισοδύναμο με αυτό των κοινοτικών οργανισμών και οργάνων, δυνάμει του άρθρου 7 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001, πράγμα που θα είχε επίσης ως αποτέλεσμα να εκλείψει ο περιορισμός της
μεταφοράς δεδομένων στους οργανισμούς αυτούς.

II. 1.στ. Συμμόρφωση με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001

39. Η πρόταση έχει τροποποιήσει το άρθρο 8 παράγραφος 3 ώστε να περιληφθεί ρητή αναφορά στην εφαρμογή
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001. Ο ΕΕΠΔ εκφράζει την ικανοποίησή του για την τροποποίηση του
άρθρου 8 παράγραφος 3, στο μέτρο που επιβεβαιώνει ότι, όποτε η πρόταση δεν διευκρινίζει πώς εφαρμόζο-
νται οι απαιτήσεις προστασίας δεδομένων στα πλαίσια των ερευνών της OLAF, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ.
45/2001 εφαρμόζεται ελλείψει ειδικότερης διάταξης.

40. Ωστόσο, ο ΕΕΠΔ θεωρεί ότι το άρθρο 8 παράγραφος 3 από μόνο του, δηλ. χωρίς τις τροποποιήσεις που
προτείνονται με την παρούσα Γνωμοδότηση, δεν είναι επαρκές για να εξασφαλίσει ένα επίπεδο προστασίας
των προσωπικών δεδομένων τουλάχιστον ίσο με εκείνο που παρέχεται στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
45/2001. Το άρθρο 8 παράγραφος 3 από μόνο του δεν επαρκεί επειδή θα μπορούσε να γίνει αντιληπτό υπό
την έννοια ότι χρησιμοποιείται μόνο όποτε η πρόταση δεν διευκρινίζει πώς εφαρμόζονται οι απαιτήσεις
προστασίας δεδομένων στα πλαίσια των ερευνών της OLAF. Ωστόσο, όταν η πρόταση διευκρινίζει πώς εφαρ-
μόζονται οι απαιτήσεις προστασίας δεδομένων και καθορίζει έτσι ένα λιγότερο προστατευτικό καθεστώς
προστασίας, τότε το ανεπαρκές αυτό καθεστώς θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι τυγχάνει προτεραιότητας έναντι
της γενικής προστασίας δεδομένων που συνιστά ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001. Οι συγκεκριμένες τροπο-
ποιήσεις που προτείνονται ανωτέρω για συγκεκριμένες παραπομπές στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001
έχουν ως στόχο να αποφευχθούν τέτοιοι ερμηνευτικοί κίνδυνοι.

ΙΙΙ. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ

ΙΙΙ. 1. Προστασία των καταγγελλόντων δυσλειτουργίες («Whistleblowers»)

41. Ο ΕΕΠΔ συμφωνεί πλήρως με την πρόταση στο ότι, χάριν μεγαλύτερης διαφάνειας, είναι απαραίτητο να
εξασφαλιστεί επαρκής βαθμός πληροφοριών για όσους καταγγέλλουν δυσλειτουργίες, και εκφράζει την ικανο-
ποίησή του που η πρόταση προβλέπει υποχρέωση να παρέχονται στους πληροφοριοδότες πληροφορίες περί
του εάν πρέπει να αρχίσουν έρευνα ή όχι.
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42. Ο ΕΕΠΔ συνιστά να τηρείται απόρρητη η ταυτότητα των καταγγελλόντων κατά τη διάρκεια των ερευνών της
OLAF και κατά τα επόμενα στάδια. Γι' αυτό, ο ΕΕΠΔ είναι της γνώμης ότι θα ήταν σκόπιμο να περιληφθεί
στην πρόταση μια νέα παράγραφος που να εγγυάται αυτό το απόρρητο. Οι παρούσες εγγυήσεις (ανακοίνωση
SEC/2004/151/2 της Επιτροπής) δεν φαίνονται επαρκείς από νομική άποψη. Ο ΕΕΠΔ σημειώνει ότι μια
τέτοια διάταξη θα ήταν σύμφωνη με τη Γνωμοδότηση της Ομάδας Εργασίας του άρθρου 29 για την
προστασία δεδομένων που ρυθμίζει την εφαρμογή των κανόνων προστασίας δεδομένων της ΕΕ σε εσωτερικά
συστήματα καταγγελίας δυσλειτουργιών (1).

IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

43. Ο ΕΕΠΔ εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση αυτή στο μέτρο που καθιστά σαφέστερες τις διαδι-
καστικές εγγυήσεις των ατόμων που εμπλέκονται στις έρευνες της OLAF, περιλαμβανομένης της προστασίας
των προσωπικών δεδομένων των ατόμων αυτών.

44. Από την προοπτική της κατοχύρωσης των ατομικών δικαιωμάτων προστασίας των προσωπικών δεδομένων και
της ιδιωτικής ζωής, ο ΕΕΠΔ θεωρεί ότι ως επί το πλείστον η πρόταση περιέχει βελτιώσεις έναντι του
τρέχοντος νομικού πλαισίου. Παραδείγματα βελτιώσεων αποτελούν τα άρθρα 7α, παράγραφος 2, πρώτο
εδάφιο, και 8α, καθώς συμβάλλουν στο σεβασμό του δικαιώματος πληροφόρησης, και το άρθρο 7α, παρά-
γραφος 2, δεύτερο εδάφιο και παράγραφος 3, που επιβεβαιώνουν την εφαρμογή του μερικού δικαιώματος
πρόσβασης και διόρθωσης στα πλαίσια των ερευνών της OLAF.

45. Επιπλέον, ο ΕΕΠΔ εκφράζει την ικανοποίησή του που η πρόταση αναγνωρίζει ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ.
45/2001 εφαρμόζεται σε όλες τις δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων που πραγματοποιούνται στα
πλαίσια ερευνών της OLAF, καθότι θα συμβάλει στην εξασφάλιση συνεπούς και ομοιογενούς εφαρμογής των
κανόνων σχετικά με την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των ατομικών ελευθεριών όσον αφορά
την επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών.

46. Αν και ο ΕΕΠΔ εκτιμά τις τροποποιήσεις που στοχεύουν να ενισχύσουν τα δικαιώματα τα σχετικά με τη διαδι-
κασία και την προστασία δεδομένων που περιγράφονται ανωτέρω, προβληματίζεται με το γεγονός ότι οι
περισσότερες από τις προτεινόμενες τροποποιήσεις δεν φθάνουν στα κατώτατα επίπεδα προστασίας δεδομένων
που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) 45/2001. Ο ΕΕΠΔ ανησυχεί για το ότι, αν η πρόταση κριθεί ότι τυγχάνει
προτεραιότητας έναντι της εφαρμογής του γενικού πλαισίου προστασίας δεδομένων που περιλαμβάνει ο
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001, αυτό θα συνεπαγόταν απαράδεκτη εξασθένιση των προδιαγραφών
προστασίας δεδομένων στα πλαίσια των ερευνών της OLAF. Κατά τη γνώμη του ΕΕΠΔ, αυτό είναι ιδιαίτερα
ανησυχητικό, εάν ληφθεί υπόψη η ευαίσθητη φύση των στοιχείων που συλλέγονται στα πλαίσια των ερευνών
της OLAF. Προκειμένου να αποφευχθεί αυτός ο κίνδυνος, ο ΕΕΠΔ ζητά από τον κοινοτικό νομοθέτη να λάβει
υπόψη τα κάτωθι ζητήματα και να κάνει τις συναφείς τροποποιήσεις στην πρόταση προς αντιμετώπισή τους:

47. Ανεπάρκειες σχετικά με το δικαίωμα πληροφόρησης στα πλαίσια των ερευνών της OLAF:

Η παροχή πληροφοριών στα άτομα για να εξασφαλισθεί σύννομη επεξεργασία αποτελεί απαραίτητη
προστασία που δεν πρέπει να νοθευτεί άνευ λόγου, όπως κάνει η πρόταση. Για να αποφευχθεί αυτό, η
πρόταση πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:

i) Τα άρθρα 7α, παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο και 8α πρέπει να περιλάβουν ρητή παραπομπή στα άρθρα 11
και 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 προκειμένου να εξασφαλιστεί σύννομη επεξεργασία.

ii) Ο περιορισμός στο δικαίωμα πληροφόρησης των άρθρων 7α, παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο και 8α
δεύτερη παράγραφος πρέπει να συνδεθεί με τις εγγυήσεις του άρθρου 20 κανονισμός (ΕΚ) αριθ.
45/2001.

48. Ανεπάρκειες σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης στα πλαίσια των ερευνών της OLAF:

Η παροχή πρόσβασης στις προσωπικές πληροφορίες προκειμένου τα άτομα να μπορούν να μάθουν εάν δεδο-
μένα που τα αφορούν υποβάλλονται σε επεξεργασία αποτελεί βασικό στυλοβάτη για το σεβασμό των προσω-
πικών δεδομένων. Για να εξασφαλίσει ουσιαστικά δικαιώματα πρόσβασης, η πρόταση πρέπει να τροποποιηθεί
ως εξής:

i) Πρέπει να προστεθεί νέα διάταξη που να αναγνωρίζει ως γενική αρχή το δικαίωμα πρόσβασης στις προσω-
πικές πληροφορίες που συγκεντρώνονται στα πλαίσια των ερευνών της OLAF. Αυτή θα μπορούσε να
παρεμβληθεί μεταξύ πρώτου και δεύτερου εδαφίου του άρθρου 7α, παράγραφος 2. Μια τέτοια διάταξη θα
μπορούσε να έχει ως εξής: «οιοδήποτε πρόσωπο εμπλέκεται σε έρευνα δικαιούται πρόσβαση στα προσω-
πικά του δεδομένα τα οποία συγκεντρώνονται κατά τη διάρκεια της έρευνας. Το δικαίωμα αυτό μπορεί
να υπόκειται στους περιορισμούς που προβλέπονται στο άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001»
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(1) Γνωμοδότηση 1/2006 σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ περί προστασίας δεδομένων στα εσωτερικά συστήματα
καταγγελίας δυσλειτουργιών στους τομείς της λογιστικής, των εσωτερικών λογιστικών ελέγχων, των ελεγκτικών ζητημάτων, της
καταπολέμησης της δωροδοκίας, των τραπεζικών εργασιών και του οικονομικού εγκλήματος (00195/06/ENWP 117).



49. Ανεπάρκειες σχετικά με το δικαίωμα διόρθωσης στα πλαίσια των ερευνών της OLAF:

Το δικαίωμα να διορθωθούν ανακριβείς ή ελλιπείς πληροφορίες είναι φυσική συνέπεια του δικαιώματος
πρόσβασης στις προσωπικές πληροφορίες, και, ως τέτοιο, αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της προστασίας του
δικαιώματος στα προσωπικά δεδομένα. Οι περιορισμοί στο δικαίωμα διόρθωσης πρέπει να προβλέπονται μόνο
μέχρι το σημείο που επιτρέπεται στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001. Η πρόταση περιέχει
πρόσθετους περιορισμούς, οι οποίοι πρέπει να αποφευχθούν ως εξής:

i) πρέπει να προστεθεί διάταξη που να αναφέρει ότι οι ύποπτοι έχουν γενικό δικαίωμα να διατυπώσουν τις
παρατηρήσεις τους σχετικά με οποιαδήποτε πληροφορία που τους αφορά, εκτός εάν συντρέχει εξαίρεση
δυνάμει του άρθρου 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001. Ειδικότερα, μετά την πρόβλεψη ότι οιοδή-
ποτε πρόσωπο εμπλέκεται σε έρευνα έχει «ανά πάσα στιγμή δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά του δεδο-
μένα τα οποία συλλέγονται κατά τη διάρκεια της έρευνας», πρέπει να προστεθεί ότι το άτομο έχει το
συνακόλουθο δικαίωμα «να καταθέσει τις απόψεις του περί του εάν τα προσωπικά δεδομένα είναι
ανακριβή ή ελλιπή».

ii) Ο ΕΕΠΔ προτείνει ο περιορισμός στο δικαίωμα πρόσβασης και η διόρθωση που προβλέπεται στο άρθρο
7α, παράγραφος 2, 3o εδάφιο να συνδεθούν με τις εγγυήσεις του άρθρου 20 κανονισμός (ΕΚ) αριθ.
45/2001.

50. Εκτός των ανωτέρω, ο ΕΕΠΔ είναι της γνώμης ότι θα ήταν σκόπιμο στην πρόταση να περιληφθεί νέα παρά-
γραφος που να εγγυάται το απόρρητο των καταγγελλόντων.

Βρυξέλλες, 27 Οκτωβρίου 2006.

Peter HUSTINX

Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας
Δεδομένων
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