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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 

ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής 
προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και 
την Επιτροπή των Περιφερειών — «Συνολική προσέγγιση όσον αφορά την προστασία των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση» 

(2011/C 181/01) 

Ο ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, 

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 16, 

Έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρω 
παϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 7 και 8, 

Έχοντας υπόψη την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου 
λίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδο 
μένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία 
των δεδομένων αυτών ( 1 ), 

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊ 
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2000 
σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επε 
ξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και 
τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών ( 2 ), ιδίως δε το άρθρο 41, 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

Α. ΓΕΝΙΚΑ 

1. Εισαγωγή 

1.1. Πρώτη και γενική αξιολόγηση 

1. Στις 4 Νοεμβρίου 2010, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση με 
τίτλο «Συνολική προσέγγιση όσον αφορά την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση» 
(στο εξής η «ανακοίνωση») ( 3 ). Η ανακοίνωση διαβιβάσθηκε 
στον ΕΕΠΔ και ζητήθηκε η γνώμη του. Ο ΕΕΠΔ εκφράζει 
την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή ζήτησε 
τη γνώμη του, σύμφωνα με το άρθρο 41 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 45/2001. Ήδη πριν από την έγκριση της ανακοί 
νωσης, είχε παρασχεθεί η ευκαιρία στον ΕΕΠΔ να διατυπώσει 
άτυπες παρατηρήσεις. Ορισμένες από τις παρατηρήσεις αυτές 
λήφθηκαν υπόψη στην τελική έκδοση του εγγράφου. 

2. Στόχος της ανακοίνωσης είναι να καθορίσει την προσέγγιση 
της Επιτροπής για την αναθεώρηση του νομικού συστήματος 
της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρα 
κτήρα σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων της Ένωσης, 
λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις προκλήσεις που θέτουν η παγ 
κοσμιοποίηση και οι νέες τεχνολογίες ( 4 ). 

3. Ο ΕΕΠΔ χαιρετίζει γενικά την ανακοίνωση, όντας πεπεισμένος 
ότι η αναθεώρηση του ισχύοντος νομικού πλαισίου για την 
προστασία των δεδομένων στην ΕΕ είναι αναγκαία προκειμέ 
νου να διασφαλίζεται αποτελεσματική προστασία σε μια συνε 
χώς αναπτυσσόμενη κοινωνία των πληροφοριών. Ήδη στη 
γνωμοδότησή του της 25ης Ιουλίου 2007 σχετικά με την 
εφαρμογή της οδηγίας για την προστασία των δεδομένων ( 5 ) 
ο ΕΕΠΔ είχε διαπιστώσει ότι, μακροπρόθεσμα, η τροποποίηση 
της οδηγίας 95/46/ΕΚ φαινόταν αναπόφευκτη. 

4. Η ανακοίνωση αποτελεί σημαντικό βήμα προς την κατεύ 
θυνση μιας τέτοιας νομοθετικής τροποποίησης, η οποία με 
τη σειρά της θα είναι η σημαντικότερη εξέλιξη στον τομέα 
της προστασίας των δεδομένων στην ΕΕ από την θέσπιση της 
οδηγίας 95/46/ΕΚ, η οποία θεωρείται γενικά ο ακρογωνιαίος 
λίθος της προστασίας των δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
(και ευρύτερα στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο). 

5. Η ανακοίνωση παρέχει επίσης το κατάλληλο πλαίσιο για μια 
καλά στοχοθετημένη αναθεώρηση, επειδή προσδιορίζει γενικά 
τα κύρια θέματα και τις κύριες προκλήσεις. Ο ΕΕΠΔ συμμε 
ρίζεται την άποψη της Επιτροπής ότι η ύπαρξη ενός ισχυρού 
συστήματος προστασίας των δεδομένων θα συνεχίσει να απαι 
τείται και στο μέλλον, καθώς οι υφιστάμενες γενικές αρχές 
προστασίας των δεδομένων εξακολουθούν να ισχύουν σε μια 
κοινωνία η οποία διέρχεται από θεμελιώδεις αλλαγές λόγω 
των ταχέων τεχνολογικών εξελίξεων και της παγκοσμιοποί 
ησης. Το γεγονός αυτό απαιτεί την αναθεώρηση των υφιστά 
μενων νομοθετικών ρυθμίσεων.
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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 ) COM(2010) 609 τελικό. 

( 4 ) Βλ. σ. 5 της ανακοίνωσης, πρώτη παράγραφος. 
( 5 ) Γνωμοδότηση του ΕΕΠΔ της 25ης Ιουλίου 2007 για την ανακοίνωση 

της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για την 
παρακολούθηση του προγράμματος εργασιών για καλύτερη εφαρμογή 
της οδηγίας για την προστασία δεδομένων, ΕΕ C 255 της 27.10.2007, 
σ. 1.



6. Η ανακοίνωση τονίζει ορθώς ότι οι προκλήσεις είναι τερά 
στιες. Ο ΕΕΠΔ συμμερίζεται πλήρως τη δήλωση αυτή και 
υπογραμμίζει ότι οι προτεινόμενες λύσεις πρέπει, συνεπώς, 
να είναι αντίστοιχα φιλόδοξες και να βελτιώνουν την αποτε 
λεσματικότητα της προστασίας. 

1.2. Στόχος της γνωμοδότησης 

7. Η παρούσα γνωμοδότηση αξιολογεί τις προτεινόμενες στην 
ανακοίνωση λύσεις βάσει δύο κριτηρίων: της φιλοδοξίας και 
της αποτελεσματικότητας. Η θεώρησή της είναι γενικά θετική. 
Ο ΕΕΠΔ υποστηρίζει την ανακοίνωση, αλλά ταυτόχρονα ασκεί 
κριτική σε πτυχές για τις οποίες φρονεί ότι η θέσπιση πιο 
φιλόδοξων στόχων θα έχει ως αποτέλεσμα ένα αποτελεσματι 
κότερο σύστημα. 

8. Στόχος του ΕΕΠΔ είναι να συνεισφέρει με την παρούσα γνω 
μοδότηση στην περαιτέρω ανάπτυξη του νομικού πλαισίου 
για την προστασία των δεδομένων. Προσδοκά την πρόταση 
της Επιτροπής, η οποία αναμένεται έως τα μέσα του 2011, 
και ευελπιστεί ότι οι εισηγήσεις του θα ληφθούν υπόψη στη 
διατύπωση της εν λόγω πρότασης. Σημειώνει επίσης ότι η 
ανακοίνωση φαίνεται να εξαιρεί από τη γενική πράξη ορισμέ 
νους τομείς, όπως την επεξεργασία δεδομένων από τα θεσμικά 
όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ. Εάν η Επιτροπή απο 
φασίσει πράγματι να εξαιρέσει ορισμένους τομείς στο παρόν 
στάδιο — πράγμα για το οποίο ο ΕΕΠΔ εκφράζει τη λύπη 
του– ο ΕΕΠΔ καλεί την Επιτροπή να δεσμευθεί ότι θα ανα 
πτύξει ένα πλήρες και συνολικό πλαίσιο σύντομα και εντός 
καθορισμένης προθεσμίας. 

1.3. Τα συστατικά στοιχεία της γνωμοδότησης 

9. Η παρούσα γνωμοδότηση συνδέεται με, και βασίζεται σε, 
προηγούμενες θέσεις που υιοθέτησαν ο ΕΕΠΔ και οι ευρω 
παϊκές αρχές προστασίας των δεδομένων σε διάφορες περι 
πτώσεις. Ειδικότερα, πρέπει να υπογραμμισθεί ότι στην προ 
αναφερθείσα γνωμοδότηση του ΕΕΠΔ της 25ης Ιουλίου 
2007 εντοπίζονταν και αναπτύσσονταν μερικά βασικά στοι 
χεία των μελλοντικών αλλαγών ( 6 ). Η γνωμοδότηση βασίζεται 
επίσης σε συζητήσεις με άλλους ενδιαφερομένους στους 
τομείς της ιδιωτικής ζωής και της προστασίας των δεδομένων. 
Οι συνεισφορές τους αποτέλεσαν ιδιαίτερα χρήσιμη βάση 
τόσο για την ανακοίνωση όσο και για την παρούσα γνωμο 
δότηση. Συναφώς, μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι υπάρχει 
ένας βαθμός συνέργειας σχετικά με το πώς πρέπει να βελτιω 
θεί η αποτελεσματικότητα της προστασίας των δεδομένων. 

10. Ένα ακόμη σημαντικό συστατικό στοιχείο της παρούσας γνω 
μοδότησης είναι το έγγραφο με τίτλο «The Future of Pri
vacy» (Το μέλλον της ιδιωτικής ζωής), η κοινή συνεισφορά 
της ομάδας εργασίας για την προστασία των δεδομένων του 
άρθρου 29 και της ομάδας εργασίας «Αστυνομία και Δικαιο 
σύνη» στη διαβούλευση που δρομολόγησε η Επιτροπή το 

2009 (στο εξής το «έγγραφο της ομάδας εργασίας σχετικά με 
το μέλλον της ιδιωτικής ζωής») ( 7 ). 

11. Πιο πρόσφατα, σε συνέντευξη Τύπου στις 15 Νοεμβρίου 
2010, ο ΕΕΠΔ παρουσίασε τις πρώτες σκέψεις του όσον 
αφορά την ανακοίνωση. Στην παρούσα γνωμοδότηση ανα 
πτύσσονται οι γενικότερες απόψεις που παρουσιάσθηκαν 
κατά τη συνέντευξη Τύπου ( 8 ). 

12. Τέλος, η παρούσα γνωμοδότηση αξιοποιεί διάφορες προηγού 
μενες γνωμοδοτήσεις του ΕΕΠΔ καθώς και έγγραφα της ομά 
δας εργασίας για την προστασία των δεδομένων του άρθρου 
29. Παραπομπές στις εν λόγω γνωμοδοτήσεις και στα 
έγγραφα γίνονται σε διάφορα σημεία της γνωμοδότησης, 
όπου συντρέχει περίπτωση. 

2. Πλαίσιο 

13. Η αναθεώρηση των κανόνων για την προστασία των δεδομέ 
νων συμβαίνει σε μια κρίσιμη ιστορική συγκυρία. Η ανακοί 
νωση περιγράφει το πλαίσιο εκτενώς και με πειστικό τρόπο. 
Βάσει της περιγραφής αυτής, ο ΕΕΠΔ προσδιορίζει τους τέσ 
σερις κύριους παράγοντες που καθορίζουν το περιβάλλον στο 
οποίο λαμβάνει χώρα η διαδικασία αναθεώρησης. 

14. Ο πρώτος παράγοντας είναι η τεχνολογική εξέλιξη. Η σημε 
ρινή τεχνολογία δεν είναι ίδια με εκείνη που υπήρχε όταν 
σχεδιάσθηκε και εγκρίθηκε η οδηγία 95/46/EK. Τεχνολογικά 
φαινόμενα, όπως το υπολογιστικό νέφος, η συμπεριφορική 
διαφήμιση, τα κοινωνικά δίκτυα, η είσπραξη διοδίων και οι 
συσκευές γεωγραφικού εντοπισμού, άλλαξαν βαθιά τον τρόπο 
επεξεργασίας των δεδομένων και θέτουν τεράστιες προκλήσεις 
για την προστασία των δεδομένων. Η αναθεώρηση των ευρω 
παϊκών κανόνων για την προστασία των δεδομένων θα πρέπει 
να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις αυτές με αποτελεσματικό 
τρόπο. 

15. Ο δεύτερος παράγοντας είναι η παγκοσμιοποίηση. Η στα 
διακή κατάργηση των εμπορικών φραγμών προσέδωσε στις 
επιχειρήσεις ολοένα και μεγαλύτερη παγκόσμια διάσταση. Η 
διασυνοριακή επεξεργασία δεδομένων και οι διεθνείς διαβιβά 
σεις αυξήθηκαν εντυπωσιακά τα τελευταία χρόνια. Επιπλέον, η 
επεξεργασία των δεδομένων είναι πανταχού παρούσα λόγω 
των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών: το 
Διαδίκτυο και το υπολογιστικό νέφος κατέστησαν εφικτή τη 
μεταφορά της επεξεργασίας μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων 
σε άλλους τόπους, σε παγκόσμια κλίμακα. Την τελευταία 
δεκαετία καταγράφεται επίσης αύξηση των διεθνών αστυνομι 
κών και δικαστικών δραστηριοτήτων για την καταπολέμηση 
της τρομοκρατίας και άλλων μορφών διεθνούς οργανωμένης 
εγκληματικότητας, οι οποίες υποστηρίζονται από τεράστια 
ανταλλαγή πληροφοριών για σκοπούς επιβολής του νόμου. 
Όλα αυτά απαιτούν να εξετασθεί σοβαρά ο τρόπος με τον 
οποίο μπορεί να διασφαλισθεί αποτελεσματικά η προστασία

EL C 181/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 22.6.2011 

( 6 ) Ειδικότερα (βλ. παράγραφο 77 της γνωμοδότησης): δεν χρειάζονται 
αλλαγές σε υφιστάμενες αρχές, χρειάζονται όμως σαφώς άλλες διοικη 
τικές ρυθμίσεις· δεν θα πρέπει να μεταβληθεί το εύρος της νομοθεσίας 
για την προστασία των δεδομένων που ισχύει για πάσα χρήση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα η νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων 
θα πρέπει να επιτρέπει ισορροπημένη προσέγγιση σε συγκεκριμένες περι 
πτώσεις και θα πρέπει επίσης να επιτρέπει στις αρχές προστασίας των 
δεδομένων να θέτουν προτεραιότητες το σύστημα θα πρέπει να εφαρμό 
ζεται πλήρως στη χρησιμοποίηση προσωπικών δεδομένων για διωκτικούς 
σκοπούς, μολονότι ενδέχεται να χρειαστούν πρόσθετα μέτρα για την 
αντιμετώπιση ειδικών προβλημάτων αυτού του τομέα. 

( 7 ) Έγγραφο WP 168 (http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/ 
wpdocs/2009/wp168_en.pdf). Το κύριο μήνυμα του εγγράφου είναι 
ότι μια νομοθετική αλλαγή αποτελεί καλή ευκαιρία για την αποσαφήνιση 
ορισμένων βασικών κανόνων και αρχών (π.χ. συγκατάθεση, διαφάνεια), τη 
θέσπιση μερικών νέων αρχών (π.χ. προστασία της ιδιωτικής ζωής ήδη από 
τον σχεδιασμό, λογοδοσία), την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας 
εκσυγχρονίζοντας τις ρυθμίσεις (π.χ. περιορίζοντας τις υφιστάμενες απαι 
τήσεις κοινοποίησης) και τη συμπερίληψη όλων αυτών των στοιχείων σε 
ένα συνολικό νομικό πλαίσιο (συμπεριλαμβανομένης της αστυνομικής 
και δικαστικής συνεργασίας). 

( 8 ) Τα κύρια σημεία της συνέντευξης Τύπου είναι διαθέσιμα στον δικτυακό 
τόπο του ΕΕΠΔ στη διεύθυνση: http://www.EDPS.europa.eu/ 
EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/EDPS/Publications/ 
Speeches/2010/10-11-15_Press_conf_speaking_points_PHBG_EN. 
pdf

http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2009/wp168_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2009/wp168_en.pdf
http://www.EDPS.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/EDPS/Publications/Speeches/2010/10-11-15_Press_conf_speaking_points_PHBG_EN.pdf
http://www.EDPS.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/EDPS/Publications/Speeches/2010/10-11-15_Press_conf_speaking_points_PHBG_EN.pdf
http://www.EDPS.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/EDPS/Publications/Speeches/2010/10-11-15_Press_conf_speaking_points_PHBG_EN.pdf
http://www.EDPS.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/EDPS/Publications/Speeches/2010/10-11-15_Press_conf_speaking_points_PHBG_EN.pdf


των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον παγκοσμιοποι 
ημένο κόσμο χωρίς να παρεμποδίζονται σημαντικά οι διεθνείς 
δραστηριότητες επεξεργασίας. 

16. Ο τρίτος παράγοντας είναι η συνθήκη της Λισαβόνας. Η 
έναρξη ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας σηματοδοτεί 
μια νέα εποχή για την προστασία των δεδομένων. Το άρθρο 
16 ΣΛΕΕ δεν περιέχει απλώς ένα ατομικό δικαίωμα του προ 
σώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, αλλά παρέχει 
επίσης άμεση νομική βάση για ισχυρή νομοθεσία για την 
προστασία των δεδομένων σε ολόκληρη την ΕΕ. Επιπλέον, η 
κατάργηση της δομής των πυλώνων υποχρεώνει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να προβλέπουν την προστασία 
των δεδομένων σε όλους τους τομείς της νομοθεσίας της ΕΕ. 
Με άλλα λόγια, επιτρέπει ένα συνολικό νομικό πλαίσιο για 
την προστασία των δεδομένων, το οποίο θα εφαρμόζεται στον 
ιδιωτικό τομέα, στον δημόσιο τομέα στα κράτη μέλη και στα 
θεσμικά όργανα και στους οργανισμούς της ΕΕ. Συναφώς, το 
Πρόγραμμα της Στοκχόλμης ( 9 ) ορίζει ότι η Ένωση πρέπει να 
διασφαλίσει συνολική στρατηγική για την προστασία των 
δεδομένων στο εσωτερικό της και στο πλαίσιο των σχέσεών 
της με τρίτες χώρες. 

17. Τον τέταρτο παράγοντα αποτελούν οι παράλληλες εξελίξεις 
που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο διεθνών οργανισμών. Διά 
φοροι διάλογοι βρίσκονται σε εξέλιξη, οι οποίοι επικεντρώνο 
νται στον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων νομικών πράξεων 
για την προστασία των δεδομένων. Είναι σημαντικό να ανα 
φερθούν οι τρέχοντες συναφείς προβληματισμοί σε ό,τι 
αφορά τη μελλοντική αναθεώρηση της σύμβασης αριθ. 108 
του Συμβουλίου της Ευρώπης ( 10 ) και των κατευθυντήριων 
γραμμών του ΟΟΣΑ για την προστασία της ιδιωτικής 
ζωής ( 11 ). Μια ακόμη σημαντική εξέλιξη αφορά τη θέσπιση 
διεθνών προτύπων για την προστασία των δεδομένων προσω 
πικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής, η οποία ενδέχεται 
να οδηγήσει στη θέσπιση μιας παγκόσμιας δεσμευτικής πρά 
ξης για την προστασία των δεδομένων. Όλες αυτές οι πρω 
τοβουλίες αξίζουν την πλήρη στήριξή μας. Κοινός στόχος 
τους πρέπει να είναι η διασφάλιση αποτελεσματικής και συνε 
πούς προστασίας σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον που 
καθοδηγείται από την τεχνολογία. 

3. Κύριες προοπτικές 

3.1. Η προστασία των δεδομένων προάγει την εμπιστοσύνη 
και πρέπει να υποστηρίζει άλλα (δημόσια) συμφέροντα 

18. Το ισχυρό πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων είναι η 
αναγκαία συνέπεια της σημασίας που αποδίδεται στην προ 
στασία των δεδομένων βάσει της συνθήκης της Λισαβόνας, 
ιδίως στο άρθρο 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ένωσης και στο άρθρο 16 ΣΛΕΕ, καθώς και της ισχυρής 
σύνδεσης με το άρθρο 7 του Χάρτη ( 12 ). 

19. Ωστόσο, ένα ισχυρό πλαίσιο για την προστασία των δεδομέ 
νων εξυπηρετεί και ευρύτερα δημόσια και ιδιωτικά συμφέ 
ροντα σε μια κοινωνία των πληροφοριών στην οποία η επε 
ξεργασία των δεδομένων είναι πανταχού παρούσα. Η προστα 
σία των δεδομένων προάγει την εμπιστοσύνη, και η εμπιστο 
σύνη αποτελεί ουσιώδες συστατικό στοιχείο για την εύρυθμη 
λειτουργία της κοινωνίας μας. Είναι σημαντικό οι ρυθμίσεις 
για την προστασία των δεδομένων να ερμηνεύονται κατά 
τρόπο που να υποστηρίζει ενεργά –όσο το δυνατόν περισσό 
τερο– και όχι να παρεμποδίζει άλλα θεμιτά δικαιώματα και 
συμφέροντα. 

20. Σημαντικά παραδείγματα άλλων θεμιτών συμφερόντων είναι 
μια ισχυρή ευρωπαϊκή οικονομία, η ασφάλεια των φυσικών 
προσώπων καθώς και η λογοδοσία των κυβερνήσεων. 

21. Η οικονομική ανάπτυξη της ΕΕ συνδέεται αναπόσπαστα με 
την εισαγωγή και την εμπορία νέων τεχνολογιών και υπηρε 
σιών. Στην κοινωνία των πληροφοριών, η εμφάνιση και η 
επιτυχημένη ανάπτυξη τεχνολογιών και υπηρεσιών των πλη 
ροφοριών και των επικοινωνιών εξαρτάται από την ύπαρξη 
εμπιστοσύνης. Εάν οι άνθρωποι δεν εμπιστεύονται τις ΤΠΕ, 
οι τεχνολογίες αυτές είναι πιθανό να αποτύχουν ( 13 ) και οι 
άνθρωποι θα εμπιστεύονται τις ΤΠΕ μόνον εάν τα δεδομένα 
τους προστατεύονται επαρκώς. Επομένως, η προστασία των 
δεδομένων πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των τεχνο 
λογιών και των υπηρεσιών. Ένα ισχυρό πλαίσιο για την προ 
στασία των δεδομένων προάγει την ευρωπαϊκή οικονομία, υπό 
τον όρο ότι το πλαίσιο αυτό δεν είναι μόνον ισχυρό, αλλά και 
κατάλληλα προσαρμοσμένο. Από την άποψη αυτή, η περαι 
τέρω εναρμόνιση στην ΕΕ και η ελαχιστοποίηση του διοικη 
τικού φόρτου είναι ουσιώδους σημασίας (βλ. κεφάλαιο 5 της 
γνωμοδότησης). 

22. Πολλά έχουν ειπωθεί τα τελευταία χρόνια σχετικά με την 
αναγκαιότητα εξισορρόπησης της ιδιωτικής ζωής και της 
ασφάλειας, ιδίως σε σχέση με πράξεις για την επεξεργασία 
και την ανταλλαγή δεδομένων στον τομέα της αστυνομικής 
και δικαστικής συνεργασίας ( 14 ). Η προστασία των δεδομένων 
χαρακτηρίσθηκε συχνά, αδίκως, ως εμπόδιο για την πλήρη 
προστασία της φυσικής ασφάλειας των φυσικών προσώ 
πων ( 15 ) ή τουλάχιστον αναπόφευκτος όρος ο οποίος πρέπει 
να τηρείται από τις αρχές επιβολής του νόμου. Ωστόσο, αυτή 
είναι μόνον μία πτυχή της συνολικής εικόνας. Ένα ισχυρό 
πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων μπορεί να οξύνει 
και να ενισχύσει την ασφάλεια. Βάσει των αρχών της προ 
στασίας των δεδομένων –όταν εφαρμόζονται ορθά– οι υπεύ 
θυνοι της επεξεργασίας των δεδομένων υποχρεούνται να δια 
σφαλίζουν ότι οι πληροφορίες είναι ορθές και επικαιροποι 
ημένες και ότι τα περιττά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, 
τα οποία δεν είναι αναγκαία για την επιβολή του νόμου, 
διαγράφονται από τα συστήματα. Μπορούμε επίσης να επι 
σημάνουμε τις υποχρεώσεις εφαρμογής τεχνολογικών και
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( 9 ) Το Πρόγραμμα της Στοκχόλμης — Μια ανοικτή και ασφαλής Ευρώπη 
που εξυπηρετεί και προστατεύει τους πολίτες, ΕΕ C 115 της 4.5.2010, 
σ. 1, στη σ. 10. 

( 10 ) Σύμβαση αριθ. 108 του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία 
του ατόμου από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία των προσωπικών 
δεδομένων, ETS αριθ. 108 της 28ης Ιανουαρίου 1981. 

( 11 ) OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder 
Flows of Personal Data (Κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για 
την προστασία της ιδιωτικής ζωής και τις διασυνοριακές ροές δεδομέ 
νων προσωπικού χαρακτήρα), δημοσιευμένες στον δικτυακό τόπο http:// 
www.oecd.org. 

( 12 ) Η σημασία της προστασίας των δεδομένων και η σύνδεση με την 
ιδιωτική ζωή στον Χάρτη υπογραμμίσθηκαν από το Δικαστήριο στην 
απόφασή του της 9ης Νοεμβρίου 2010, συνεκδικασθείσες υποθέσεις C- 
92/09 και C-93/09, Schecke, που δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στη 
Συλλογή. 

( 13 ) Βλ. γνωμοδότηση του ΕΕΠΔ της 18ης Μαρτίου 2010 σχετικά με την 
προαγωγή της εμπιστοσύνης στην κοινωνία της πληροφορίας μέσω της 
ενίσχυσης της προστασίας των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής, ΕΕ C 
280 της 16.10.2010, σ. 1, παράγραφος 113. 

( 14 ) Βλ. π.χ. γνωμοδότηση του ΕΕΠΔ της 10ης Ιουλίου 2009 σχετικά με 
την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο — Ένας χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης 
στην υπηρεσία των πολιτών, ΕΕ C 276 της 17.9.2009, σ. 8 

( 15 ) Η ασφάλεια είναι ευρύτερη έννοια από ό,τι η φυσική ασφάλεια, αλλά 
ως παράδειγμα των προβαλλόμενων επιχειρημάτων χρησιμοποιείται εν 
προκειμένω με την πιο στενή έννοιά της.
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οργανωτικών μέτρων διασφάλισης της ασφάλειας των συστη 
μάτων, όπως η προστασία των συστημάτων κατά μη εξουσιο 
δοτημένης γνωστοποίησης ή πρόσβασης, όπως αναπτύσσεται 
στον τομέα της προστασίας των δεδομένων. 

23. Η τήρηση των αρχών της προστασίας των δεδομένων μπορεί 
να διασφαλίσει περαιτέρω ότι οι αρχές επιβολής του νόμου 
λειτουργούν στο πλαίσιο του κράτους δικαίου, γεγονός που 
γεννά εμπιστοσύνη απέναντι στη συμπεριφορά τους και, επο 
μένως, προάγει την εμπιστοσύνη στις κοινωνίες μας, υπό την 
ευρύτερη έννοια. Η νομολογία η οποία έχει αναπτυχθεί βάσει 
του άρθρου 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων διασφαλίζει ότι οι αστυνομικές και δικαστικές 
αρχές μπορούν να επεξεργάζονται όλα τα δεδομένα που 
έχουν σημασία για το έργο τους, αλλά όχι χωρίς περιορι 
σμούς. Η προστασία των δεδομένων απαιτεί ελέγχους και 
ισορροπίες (για την αστυνομία και τη δικαιοσύνη, βλ. κεφά 
λαιο 9 της γνωμοδότησης). 

24. Στις δημοκρατίες κοινωνίες, οι κυβερνήσεις λογοδοτούν για 
όλες τις δραστηριότητές τους, συμπεριλαμβανομένης της χρή 
σης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τα διάφορα δημό 
σια συμφέροντα που εξυπηρετούν. Στις εν λόγω δραστηριό 
τητες συγκαταλέγονται η δημοσίευση δεδομένων στο Διαδί 
κτυο για λόγους διαφάνειας και η χρήση δεδομένων ως μέσο 
στήριξης πολιτικών σε τομείς όπως η δημόσια υγεία, οι μετα 
φορές ή η φορολογία ή, ακόμη, και η εποπτεία των φυσικών 
προσώπων για σκοπούς επιβολής του νόμου. Ένα ισχυρό 
πλαίσιο προστασίας των δεδομένων υποχρεώνει τις κυβερνή 
σεις να τηρούν τις υποχρεώσεις τους και να λογοδοτούν, στο 
πλαίσιο της χρηστής διακυβέρνησης. 

3.2. Συνέπειες του νομικού πλαισίου στην προστασία των 
δεδομένων 

3.2.1. Α ν α γ κ α ι ό τ η τ α π ε ρ α ι τ έ ρ ω ε ν α ρ μ ό ν ι σ η ς 

25. Η ανακοίνωση προσδιορίζει ορθώς ως μία από τις βασικές 
αδυναμίες του ισχύοντος πλαισίου το γεγονός ότι παρέχει 
υπερβολικά ευρεία διακριτική ευχέρεια στα κράτη μέλη 
όσον αφορά τη μεταφορά των ευρωπαϊκών διατάξεων στο 
εθνικό δίκαιο. Η έλλειψη εναρμόνισης έχει διάφορες αρνητι 
κές συνέπειες στην κοινωνία των πληροφοριών όπου τα 
φυσικά σύνορα μεταξύ των κρατών μελών αποκτούν ολοένα 
και λιγότερη σημασία (βλ. κεφάλαιο 5 της γνωμοδότησης). 

3.2.2. Ο ι γ ε ν ι κ έ ς α ρ χ έ ς τ η ς π ρ ο σ τ α σ ί α ς τ ω ν 
δ ε δ ο μ έ ν ω ν π α ρ α μ έ ν ο υ ν ι σ χ υ ρ έ ς 

26. Ένας πρώτος και πιο τυπικός λόγος για τον οποίο οι γενικές 
αρχές της προστασίας των δεδομένων δεν πρέπει και δεν 
μπορούν να αλλάξουν είναι νομικής φύσης. Οι αρχές αυτές 
θεσπίζονται στη σύμβαση αριθ. 108 του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, η οποία είναι δεσμευτική για όλα τα κράτη μέλη. 
Η εν λόγω σύμβαση αποτελεί τη βάση για την προστασία των 
δεδομένων στην ΕΕ. Επιπλέον, ορισμένες από τις κύριες αρχές 
αναφέρονται ρητά στο άρθρο 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ένωσης. Επομένως, η αλλαγή των αρχών 
αυτών θα απαιτούσε αλλαγή των Συνθηκών. 

27. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλοι ουσιαστικοί λόγοι για τη μη 
αλλαγή των γενικών αρχών. Ο ΕΕΠΔ πιστεύει ακράδαντα ότι 
η κοινωνία των πληροφοριών δεν μπορεί και δεν πρέπει να 
λειτουργεί χωρίς κατάλληλη προστασία της ιδιωτικής ζωής 
και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προ 
σώπων. Όταν αυξάνονται οι πληροφορίες που υποβάλλονται 
σε επεξεργασία, απαιτείται επίσης καλύτερη προστασία. Μια 
κοινωνία των πληροφοριών, στην οποία μεγάλες ποσότητες 
πληροφοριών που αφορούν τον καθένα υποβάλλονται σε επε 

ξεργασία, πρέπει να θεμελιώνεται στην έννοια του ελέγχου 
από τα φυσικά πρόσωπα, ώστε αυτά να μπορούν να ενεργούν 
ως άτομα και να χρησιμοποιούν τις ελευθερίες που διαθέτουν 
σε μια δημοκρατική κοινωνία, όπως τις ελευθερίες έκφρασης 
και λόγου. 

28. Επιπλέον, είναι δύσκολο να φανταστούμε έλεγχο από τα 
φυσικά πρόσωπα χωρίς υποχρεώσεις για τους υπευθύνους 
επεξεργασίας των δεδομένων όσον αφορά τον περιορισμό 
της επεξεργασίας βάσει των αρχών της αναγκαιότητας, της 
αναλογικότητας και του περιορισμού του σκοπού. Είναι εξί 
σου δύσκολο να φανταστούμε έλεγχο από τα φυσικά πρό 
σωπα απουσία αναγνωρισμένων δικαιωμάτων των προσώπων 
στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα, όπως δικαιώματα πρό 
σβασης, διόρθωσης, διαγραφής και κλειδώματος των δεδομέ 
νων. 

3.2.3. Η ο π τ ι κ ή τ ω ν θ ε μ ε λ ι ω δ ώ ν δ ι κ α ι ω μ ά  
τ ω ν 

29. Ο ΕΕΠΔ υπογραμμίζει ότι η προστασία των δεδομένων ανα 
γνωρίζεται ως θεμελιώδες δικαίωμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι η 
προστασία των δεδομένων πρέπει να υπερισχύει πάντοτε 
άλλων σημαντικών δικαιωμάτων και συμφερόντων σε μια 
δημοκρατική κοινωνία, αλλά έχει συνέπειες όσον αφορά τη 
φύση και την εμβέλεια της προστασίας η οποία πρέπει να 
παρέχεται βάσει του νομικού πλαισίου της ΕΕ, ώστε να δια 
σφαλίζεται ότι οι απαιτήσεις της προστασίας των δεδομένων 
λαμβάνονται πάντοτε δεόντως υπόψη. 

30. Οι κύριες αυτές συνέπειες μπορούν να ορισθούν ως ακολού 
θως: 

— Η προστασία πρέπει να είναι αποτελεσματική. Το νομικό 
πλαίσιο πρέπει να προβλέπει μηχανισμούς οι οποίοι επι 
τρέπουν στα φυσικά πρόσωπα να ασκήσουν τα δικαιώ 
ματά τους στην πράξη. 

— Το πλαίσιο πρέπει να παραμένει σταθερό για μεγάλο 
χρονικό διάστημα. 

— Η προστασία πρέπει να παρέχεται σε κάθε περίσταση και 
να μην εξαρτάται από τις πολιτικές προτιμήσεις μιας 
δεδομένης συγκυρίας. 

— Ενδέχεται να απαιτηθούν περιορισμοί στην άσκηση του 
δικαιώματος, αλλά πρέπει να αποτελούν εξαίρεση, να 
είναι δεόντως αιτιολογημένοι και να μην θίγουν ποτέ τα 
βασικά στοιχεία του δικαιώματος καθεαυτό ( 16 ). 

Ο ΕΕΠΔ συνιστά στην Επιτροπή να λάβει υπόψη τις συγκε 
κριμένες συνέπειες κατά την πρόταση νομοθετικών λύσεων. 

3.2.4. Α ν α γ κ α ι ό τ η τ α ν έ ω ν ν ο μ ο θ ε τ ι κ ώ ν ρ υ θ  
μ ί σ ε ω ν 

31. Η ανακοίνωση επικεντρώνεται ορθώς στην αναγκαιότητα ενί 
σχυσης των νομοθετικών ρυθμίσεων για την προστασία των 
δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό, αξίζει να υπενθυμισθεί ότι, στο 
έγγραφο της ομάδας εργασίας σχετικά με το μέλλον της 
ιδιωτικής ζωής ( 17 ), οι αρχές προστασίας των δεδομένων τόνι 
σαν την αναγκαιότητα ενίσχυσης του ρόλου των διάφορων
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( 16 ) Βλ. επίσης τη γνωμοδότηση του ΕΕΠΔ της 25ης Ιουλίου 2007 για την 
ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμ 
βούλιο για την παρακολούθηση του προγράμματος εργασιών για καλύ 
τερη εφαρμογή της οδηγίας για την προστασία δεδομένων, παράγραφος 
17, η οποία βασίζεται στη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Δικαστηρίου. 

( 17 ) Βλέπε υποσημείωση 7.



παραγόντων στον τομέα της προστασίας των δεδομένων, και 
ιδίως των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα, των 
υπευθύνων για την επεξεργασία των δεδομένων και των ίδιων 
των αρχών ελέγχου. 

32. Φαίνεται να υπάρχει ευρεία συναίνεση μεταξύ των ενδιαφερο 
μένων όσον αφορά το γεγονός ότι οι ισχυρότερες νομοθετικές 
ρυθμίσεις –λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνολογικές εξελίξεις και 
την παγκοσμιοποίηση– είναι καθοριστικές για τη φιλόδοξη 
και αποτελεσματική προστασία των δεδομένων και στο μέλ 
λον. Όπως ήδη αναφέρθηκε στην παράγραφο 7, αυτά είναι τα 
κριτήρια της αξιολόγησης από τον ΕΕΠΔ τυχόν προτεινόμε 
νων λύσεων. 

3.2.5. Ο σ υ ν ο λ ι κ ό ς χ α ρ α κ τ ή ρ α ς ω ς π ρ ο ϋ π ό  
θ ε σ η ε κ τ ω ν ω ν ο υ κ ά ν ε υ 

33. Όπως υπενθυμίζεται στην ανακοίνωση, η οδηγία 95/46/ΕΚ 
εφαρμόζεται σε όλες τις δραστηριότητες επεξεργασίας δεδο 
μένων προσωπικού χαρακτήρα στα κράτη μέλη, τόσο στο 
δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, με εξαίρεση τις δρα 
στηριότητες οι οποίες δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
του πρώην κοινοτικού δικαίου ( 18 ). Παρότι η εξαίρεση αυτή 
ήταν αναγκαία στο πλαίσιο της προηγούμενης Συνθήκης, κάτι 
τέτοιο δεν ισχύει πλέον μετά την έναρξη ισχύος της συνθήκης 
της Λισαβόνας. Επιπλέον, η εξαίρεση αντίκειται στο γράμμα 
–και σε κάθε περίπτωση στο πνεύμα– του άρθρου 16 ΣΛΕΕ. 

34. Κατά τον ΕΕΠΔ, μια συνολική νομική πράξη για την προ 
στασία των δεδομένων, η οποία θα περιλαμβάνει την αστυνο 
μική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις, πρέπει 
να θεωρείται μια από τις κύριες βελτιώσεις που μπορεί να 
επιφέρει ένα νέο νομικό πλαίσιο. Αποτελεί εκ των ων ουκ 
άνευ προϋπόθεση για την αποτελεσματική προστασία των 
δεδομένων στο μέλλον. 

35. Ο ΕΕΠΔ υπογραμμίζει τα ακόλουθα επιχειρήματα που υπο 
στηρίζουν την ως άνω δήλωση: 

— Η διάκριση μεταξύ δραστηριοτήτων του ιδιωτικού τομέα 
και δραστηριοτήτων του τομέα της επιβολής του νόμου 
είναι συγκεχυμένη. Οντότητες του ιδιωτικού τομέα ενδέ 
χεται να επεξεργάζονται δεδομένα τα οποία χρησιμοποι 
ούνται για σκοπούς επιβολής του νόμου [παράδειγμα: 
δεδομένα PNR ( 19 )], ενώ σε άλλες περιπτώσεις υποχρεού 
νται να διατηρούν δεδομένα για σκοπούς επιβολής του 
νόμου [παράδειγμα: οδηγία για τη διατήρηση των δεδο 
μένων ( 20 )]. 

— Δεν υπάρχει θεμελιώδης διαφορά μεταξύ αστυνομικών και 
δικαστικών αρχών και άλλων αρχών επιβολής του νόμου 
(φορολογία, τελωνεία, καταπολέμηση της απάτης, μετανά 
στευση) που υπόκεινται στην οδηγία 95/46/EK. 

— Όπως ορθώς περιγράφεται στην ανακοίνωση, η νομική 
πράξη για την προστασία των δεδομένων, η οποία εφαρ 
μόζεται επί του παρόντος στις αστυνομικές και στις δικα 
στικές αρχές [απόφαση-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ ( 21 )], είναι 
ακατάλληλη. 

— Τα περισσότερα κράτη μέλη έχουν μεταφέρει την οδηγία 
95/46/ΕΚ και τη σύμβαση αριθ. 108 στην εθνική νομο 
θεσία τους, καθιστώντας τες επίσης εφαρμοστέες στις 
αστυνομικές και δικαστικές αρχές τους. 

36. Η συμπερίληψη των αστυνομικών και των δικαστικών αρχών 
στη γενική νομική πράξη δεν θα παράσχει μόνον περισσότερες 
εγγυήσεις στους πολίτες, αλλά θα διευκολύνει επίσης το έργο 
των αστυνομικών αρχών. Η υποχρέωση εφαρμογής διαφορε 
τικών συνόλων κανόνων είναι επαχθής, περιττά χρονοβόρα και 
παρεμποδίζει τη διεθνή συνεργασία (βλ. κατωτέρω, κεφάλαιο 
9 της γνωμοδότησης). Το επιχείρημα αυτό υποστηρίζει επίσης 
τη συμπερίληψη των δραστηριοτήτων επεξεργασίας των εθνι 
κών υπηρεσιών ασφάλειας, στον βαθμό που αυτό είναι εφικτό 
υπό την παρούσα κατάσταση του δικαίου της ΕΕ. 

3.2.6. Τ ε χ ν ο λ ο γ ι κ ή ο υ δ ε τ ε ρ ό τ η τ α 

37. Στο διάστημα που μεσολάβησε από τη θέσπιση της οδηγίας 
95/46/ΕΚ το 1995 η τεχνολογία βρίσκεται σε αναβρασμό. 
Νέες τεχνολογικές εξελίξεις και συσκευές κάνουν συχνά την 
εμφάνισή τους. Σε πολλές περιπτώσεις, αυτό είχε ως αποτέ 
λεσμα θεμελιώδεις αλλαγές στον τρόπο επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων. 
Η κοινωνία των πληροφοριών δεν μπορεί να θεωρείται πλέον 
ένας παράλληλος κόσμος στον οποίο τα φυσικά πρόσωπα 
μπορούν να συμμετέχουν εθελοντικά, αλλά έχει καταστεί ανα 
πόσπαστο μέρος της καθημερινής ζωής μας. Για παράδειγμα, 
η έννοια ενός Ίντερνετ των πραγμάτων ( 22 ) θεσπίζει συνδέ 
σμους μεταξύ υλικών αντικειμένων και επιγραμμικών πληρο 
φοριών που σχετίζονται με αυτά. 

38. Η τεχνολογία θα αναπτυχθεί περαιτέρω και αυτό έχει συνέ 
πειες για το νέο νομικό πλαίσιο, το οποίο πρέπει να ισχύσει 
για μεγαλύτερο αριθμό ετών και ταυτόχρονα να μην παρεμ 
ποδίζει τις περαιτέρω τεχνολογικές εξελίξεις. Αυτό απαιτεί 
τεχνολογική ουδετερότητα των νομικών ρυθμίσεων. Ωστόσο, 
το πλαίσιο πρέπει να επιφέρει επίσης μεγαλύτερη ασφάλεια 
δικαίου για τα νομικά και τα φυσικά πρόσωπα. Πρέπει να 
κατανοούν τι προσδοκάται από αυτά και να μπορούν να 
ασκήσουν τα δικαιώματά τους. Αυτό απαιτεί να είναι οι 
νομικές ρυθμίσεις ακριβείς. 

39. Κατά τον ΕΕΠΔ, μια γενική νομική πράξη για την προστασία 
των δεδομένων πρέπει να διατυπωθεί, στον βαθμό του εφι 
κτού, με τεχνολογικά ουδέτερο τρόπο. Αυτό σημαίνει ότι τα 
δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των διάφορων παραγόντων 
πρέπει να διατυπωθούν με γενικό και ουδέτερο τρόπο ώστε 
να παραμείνουν, καταρχήν, ισχυρά και εκτελεστά ανεξάρτητα 
από την επιλεγείσα τεχνολογία για την επεξεργασία δεδομέ 
νων προσωπικού χαρακτήρα. Κάτι τέτοιο είναι υποχρεωτικό, 
λαμβάνοντας υπόψη τους ταχείς ρυθμούς των τεχνολογικών
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( 18 ) Η παρούσα γνωμοδότηση θα επικεντρωθεί κυρίως στον πρώην τρίτο 
πυλώνα (αστυνομική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις), 
καθώς ο πρώην δεύτερος πυλώνας όχι μόνον είναι ένας από τους πιο 
πολύπλοκος τομείς του δικαίου της ΕΕ (όπως αναγνωρίζεται επίσης από 
το άρθρο 16 ΣΛΕΕ και το άρθρο 39 ΣΕΕ), αλλά επίσης παρουσιάζει 
μικρότερο ενδιαφέρον από την άποψη της επεξεργασίας δεδομένων. 

( 19 ) Βλ. π.χ. ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη γενική προσέγγιση για 
τις διαβιβάσεις δεδομένων από τις καταστάσεις με τα ονόματα των 
επιβατών (PNR) σε τρίτες χώρες, COM(2010) 492 τελικό. 

( 20 ) Οδηγία 2006/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου 
λίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για τη διατήρηση των δεδομένων που 
παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την 
παροχή διαθεσίμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή 
δημόσιων δικτύων επικοινωνιών και για την τροποποίηση της οδηγίας 
2002/58/ΕΚ (ΕΕ L 105 της 13.4.2006, σ. 54). 

( 21 ) Απόφαση-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμ 
βρίου 2008, για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
που τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικα 
στικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις (ΕΕ L 350 της 30.12.2008, 
σ. 60). 

( 22 ) Όπως ορίζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Το Ίντερνετ 
των πραγμάτων — Ένα σχέδιο δράσης για την Ευρώπη», COM(2009) 
278 τελικό.



εξελίξεων σήμερα. Ο ΕΕΠΔ εισηγείται τη θέσπιση νέων «τεχνο 
λογικά ουδέτερων» δικαιωμάτων επιπλέον των υφιστάμενων 
αρχών για την προστασία των δεδομένων, τα οποία μπορούν 
να έχουν συγκεκριμένη σημασία στο ταχέως μεταβαλλόμενο 
ηλεκτρονικό περιβάλλον (βλ. κυρίως κεφάλαια 6 και 7). 

3.2.7. Μ α κ ρ ο π ρ ό θ ε σ μ α : Α σ φ ά λ ε ι α δ ι κ α ί ο υ 
γ ι α μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο χ ρ ο ν ι κ ό δ ι ά σ τ η μ α 

40. Η οδηγία 95/46/ΕΚ υπήρξε το κεντρικό νομοθέτημα για την 
προστασία των δεδομένων στην ΕΕ τα τελευταία 15 χρόνια. 
Μεταφέρθηκε στο δίκαιο των κρατών μελών και εφαρμόσθηκε 
από τους διάφορους παράγοντες. Με την πάροδο του χρόνου, 
οι διαδικασίες για την εφαρμογή των διατάξεων της οδηγίας 
επωφελήθηκαν από τις πρακτικές εμπειρίες και από την περαι 
τέρω καθοδήγηση που προσέφεραν η Επιτροπή, οι αρχές 
προστασίας των δεδομένων (σε εθνικό επίπεδο και στο πλαί 
σιο της ομάδας εργασίας του άρθρου 29) και τα εθνικά και 
ευρωπαϊκά δικαστήρια. 

41. Είναι σκόπιμο να τονίσουμε ότι οι εξελίξεις αυτές χρειάζονται 
χρόνο και ότι –ιδίως επειδή έχουμε να κάνουμε με ένα γενικό 
πλαίσιο το οποίο ενεργοποιεί ένα θεμελιώδες δικαίωμα– ο 
χρόνος αυτός είναι απαραίτητος για τη δημιουργία ασφάλειας 
δικαίου και σταθερότητας. Η νέα γενική νομική πράξη πρέπει 
να καταρτισθεί με τη φιλοδοξία ότι θα μπορεί να δημιουρ 
γήσει ασφάλεια δικαίου και σταθερότητα για μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα, έχοντας κατά νου ότι είναι πολύ δύσκολο 
να προβλεφθεί με ποιον τρόπο θα εξελιχθούν περαιτέρω η 
τεχνολογία και η παγκοσμιοποίηση. Σε κάθε περίπτωση, ο 
ΕΕΠΔ υποστηρίζει πλήρως τον στόχο δημιουργίας ασφάλειας 
δικαίου για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε σύγκριση με 
την οπτική της οδηγίας 95/46/EK. Εν ολίγοις, όταν η τεχνο 
λογία αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς, ο νόμος πρέπει να 
είναι σταθερός. 

3.2.8. Β ρ α χ υ π ρ ό θ ε σ μ α : Κ α λ ύ τ ε ρ η χ ρ ή σ η τ ω ν 
υ φ ι σ τ ά μ ε ν ω ν π ρ ά ξ ε ω ν 

42. Βραχυπρόθεσμα, είναι απαραίτητο να διασφαλισθεί η αποτε 
λεσματικότητα των ισχυουσών νομοθετικών ρυθμίσεων, δίνο 
ντας πρωτίστως έμφαση στην εφαρμογή τους, σε εθνικό επί 
πεδο και σε επίπεδο ΕΕ (βλ. κεφάλαιο 11 της παρούσας 
γνωμοδότησης). 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

4. Συνολική προσέγγιση 

43. Ο ΕΕΠΔ υποστηρίζει πλήρως τη συνολική προσέγγιση για την 
προστασία των δεδομένων, η οποία αποτελεί όχι μόνον τον 
τίτλο αλλά και την αφετηρία της ανακοίνωσης και περιλαμ 
βάνει κατ’ ανάγκη την επέκταση των γενικών κανόνων για την 
προστασία των δεδομένων στην αστυνομική και δικαστική 
συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις ( 23 ). 

44. Ωστόσο, ο ΕΕΠΔ σημειώνει ότι η Επιτροπή δεν προτίθεται να 
συμπεριλάβει όλες τις δραστηριότητες επεξεργασίας των 
δεδομένων στην εν λόγω γενική νομική πράξη. Ειδικότερα, 
δεν θα περιλαμβάνεται η επεξεργασία δεδομένων από τα 
θεσμικά όργανα, τις υπηρεσίες και τους οργανισμούς της 
ΕΕ. Η Επιτροπή αναφέρει μόνον ότι «θα αξιολογήσει την 
ανάγκη της προσαρμογής άλλων νομοθετικών πράξεων στο 
νέο γενικό πλαίσιο προστασίας των δεδομένων». 

45. Ο ΕΕΠΔ διατυπώνει τη σαφή προτίμησή του για τη συμπερί 
ληψη της επεξεργασίας σε επίπεδο ΕΕ στο γενικό νομικό 
πλαίσιο. Υπενθυμίζει ότι αυτή ήταν η αρχική πρόθεση του 
πρώην άρθρου 286 ΣΕΚ, το οποίο ανέφερε για πρώτη φορά 
την προστασία των δεδομένων στο επίπεδο της Συνθήκης. Το 
άρθρο 286 ΣΕΚ όριζε απλώς ότι οι νομικές πράξεις για την 
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα εφαρ 
μόζονται και στα θεσμικά όργανα. Ακόμη πιο σημαντικό είναι 
το γεγονός ότι η ύπαρξη ενός νομικού κειμένου αποτρέπει 
τον κίνδυνο διαφορών μεταξύ διατάξεων, και θα είναι πιο 
πρόσφορο για την ανταλλαγή δεδομένων σε επίπεδο ΕΕ 
αλλά και μεταξύ των δημόσιων και ιδιωτικών οντοτήτων 
στα κράτη μέλη. Με τον τρόπο αυτό θα αποτραπεί επίσης 
ο κίνδυνος έλλειψης πολιτικού ενδιαφέροντος, μετά την τρο 
ποποίηση της οδηγίας 95/46/EK, για την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 ή για την απονομή επαρκούς 
προτεραιότητας στην εν λόγω τροποποίηση ώστε να αποφευχ 
θούν διαφορές στις ημερομηνίες έναρξης ισχύος. 

46. Ο ΕΕΠΔ καλεί την Επιτροπή –στην περίπτωση που θα κατα 
λήξει στο συμπέρασμα ότι η συμπερίληψη της επεξεργασίας 
στο επίπεδο της ΕΕ στη γενική νομική πράξη δεν είναι εφι 
κτή– να δεσμευθεί ότι θα προτείνει την προσαρμογή του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 (όχι να «αξιολογήσει την 
ανάγκη») εντός της συντομότερης δυνατής προθεσμίας και 
κατά προτίμηση έως το τέλος του 2011. 

47. Είναι εξίσου σημαντικό να διασφαλίσει η Επιτροπή ότι δεν θα 
υπάρξει υστέρηση σε άλλους τομείς και, ειδικότερα, όσον 
αφορά: 

— την προστασία των δεδομένων στο πλαίσιο της κοινής 
εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, βάσει 
του άρθρου 39 ΣΕΕ ( 24 ) 

— τα καθεστώτα προστασίας των δεδομένων συγκεκριμένων 
τομέων για οργανισμούς της ΕΕ όπως η Ευρωπόλ, η 
Eurojust, και για συστήματα πληροφοριών μεγάλης κλί 
μακας, στον βαθμό που πρέπει να προσαρμοσθούν στη 
νέα νομική πράξη 

— την οδηγία 2002/58 για την προστασία της ιδιωτικής 
ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, στον βαθμό που 
πρέπει να προσαρμοσθεί στη νέα νομική πράξη. 

48. Τέλος, μια γενική νομική πράξη για την προστασία των δεδο 
μένων μπορεί, και πιθανώς πρέπει, να συμπληρωθεί με πρό 
σθετους τομεακούς και ειδικούς κανονισμούς, για παράδειγμα 
για την αστυνομική και δικαστική συνεργασία, όπως και για 
άλλους τομείς ( 25 ). Όπου απαιτείται και σύμφωνα με την 
αρχή της επικουρικότητας, οι πρόσθετοι αυτοί κανονισμοί 
πρέπει να θεσπισθούν σε επίπεδο ΕΕ. Σε συγκεκριμένους 
τομείς, εφόσον κάτι τέτοιο δικαιολογείται, τα κράτη μέλη 
μπορούν να θεσπίσουν πρόσθετους κανόνες (βλ. 5.2).
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( 23 ) Βλ. σ. 14 της ανακοίνωσης και παράγραφο 3.2.5 της παρούσας γνω 
μοδότησης. 

( 24 ) Βλ. επίσης γνωμοδότηση του ΕΕΠΔ της 24ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά 
με την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο — «Η αντιτρομοκρατική πολιτική της ΕΕ: βασικά επι 
τεύγματα και μελλοντικές προκλήσεις», παράγραφος 31. 

( 25 ) Βλ. επίσης έγγραφο ομάδας εργασίας σχετικά με το μέλλον της ιδιωτι 
κής ζωής (υποσημείωση 7), παράγραφοι 18-21.



5. Περαιτέρω εναρμόνιση και απλούστευση 

5.1. Αναγκαιότητα εναρμόνισης 

49. Η εναρμόνιση είναι ύψιστης σημασίας για το δίκαιο της προ 
στασίας των δεδομένων της ΕΕ. Η ανακοίνωση τονίζει ορθώς 
ότι η προστασία των δεδομένων έχει μια έντονη διάσταση 
εσωτερικής αγοράς, καθώς πρέπει να εξασφαλισθεί η ελεύ 
θερη ροή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ των κρα 
τών μελών στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς. Ωστόσο, το 
επίπεδο εναρμόνισης στο πλαίσιο της ισχύουσας οδηγίας κρί 
θηκε λιγότερο από ικανοποιητικό. Η ανακοίνωση αναγνωρίζει 
ότι αυτό είναι ένα από τα κύρια προβλήματα που επανειλημ 
μένα εξέφρασαν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι. Ειδικότερα, οι 
ενδιαφερόμενοι τονίζουν την αναγκαιότητα βελτίωσης της 
ασφάλειας δικαίου, μείωσης του διοικητικού φόρτου και δια 
σφάλισης ίσων όρων ανταγωνισμού για τους οικονομικούς 
φορείς. Όπως σημειώνει ορθώς η Επιτροπή, αυτό αφορά 
ιδίως τους υπευθύνους της επεξεργασίας δεδομένων που 
είναι εγκαταστημένοι σε περισσότερα κράτη μέλη και υποχρε 
ώνονται να συμμορφώνονται με τις (ενδεχομένως αποκλίνου 
σες) απαιτήσεις εθνικών νόμων για την προστασία των δεδο 
μένων ( 26 ). 

50. Η εναρμόνιση δεν είναι σημαντική μόνον για την εσωτερική 
αγορά, αλλά και για να εξασφαλίζεται κατάλληλη προστασία 
των δεδομένων. Το άρθρο 16 της ΣΛΕΕ ορίζει ότι «κάθε» 
πρόσωπο έχει δικαίωμα προστασίας των δεδομένων προσωπι 
κού χαρακτήρα που το αφορούν. Προκειμένου το δικαίωμα 
αυτό να είναι σεβαστό στην πράξη, πρέπει να διασφαλίζεται 
ισοδύναμο επίπεδο προστασίας σε ολόκληρη την ΕΕ. Στο 
έγγραφο της ομάδας εργασίας σχετικά με το μέλλον της 
ιδιωτικής ζωής τονίζεται ότι αρκετές διατάξεις σχετικές με 
τις θέσεις των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα 
δεν εφαρμόσθηκαν ή δεν ερμηνεύθηκαν ομοιόμορφα σε όλα 
τα κράτη μέλη ( 27 ). Σε έναν παγκοσμιοποιημένο και διασυν 
δεδεμένο κόσμο, οι αποκλίσεις αυτές μπορούν να υπονομεύ 
σουν ή να περιορίσουν την προστασία των φυσικών προσώ 
πων. 

51. Ο ΕΕΠΔ πιστεύει ότι η περαιτέρω και η καλύτερη εναρμόνιση 
είναι ένας από τους κύριους στόχους της διαδικασίας αναθε 
ώρησης. Ο ΕΕΠΔ εκφράζει την ικανοποίησή του για τη 
δέσμευση της Επιτροπής να εξετάσει τρόπους για την επί 
τευξη περαιτέρω εναρμόνισης της προστασίας των δεδομένων 
σε επίπεδο ΕΕ. Ωστόσο, σημειώνει με κάποια έκπληξη ότι η 
ανακοίνωση δεν προτείνει, στο παρόν στάδιο, καμία συγκε 
κριμένη επιλογή. Επομένως, υποδεικνύει ο ίδιος μερικούς 
τομείς στους οποίους επείγει ιδιαίτερα η επίτευξη μεγαλύτε 
ρης σύγκλισης (βλ. 5.3). Η περαιτέρω εναρμόνιση στους 
τομείς αυτούς δεν πρέπει να επιτευχθεί μόνον μειώνοντας 
το περιθώριο χειρισμών του εθνικού δικαίου, αλλά και εμπο 
δίζοντας την εσφαλμένη μεταφορά από τα κράτη μέλη (βλ. 
επίσης κεφάλαιο 11) και διασφαλίζοντας συνεπέστερη και 
καλύτερα συντονισμένη εφαρμογή (βλ. επίσης κεφάλαιο 10). 

5.2. Μείωση του περιθωρίου χειρισμών στην εφαρμογή της 
οδηγίας 

52. Η οδηγία περιέχει διάφορες διατάξεις με ευρεία διατύπωση, οι 
οποίες αφήνουν, επομένως, σημαντικό περιθώριο για αποκλί 
νουσα εφαρμογή. Η αιτιολογική σκέψη 9 της οδηγίας επιβε 
βαιώνει ρητά ότι τα κράτη μέλη διαθέτουν περιθώριο χειρι 
σμού και ότι, εντός των ορίων του περιθωρίου, ενδέχεται να 
προκύψουν διαφορές όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας. 
Αρκετές διατάξεις έχουν εφαρμοσθεί διαφορετικά από τα 
κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων μερικών κρίσιμων διατά 
ξεων ( 28 ). Η κατάσταση αυτή δεν είναι ικανοποιητική και πρέ 
πει να επιδιωχθεί μεγαλύτερη σύγκλιση. 

53. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αποκλεισθεί κάθε διαφορο 
ποίηση. Σε ορισμένους τομείς, ενδέχεται να απαιτείται ευελι 
ξία προκειμένου να διαφυλαχθούν δικαιολογημένες ιδιαιτερό 
τητες, σημαντικά δημόσια συμφέροντα ή η θεσμική αυτονο 
μία των κρατών μελών. Κατά τον ΕΕΠΔ, το περιθώριο από 
κλισης μεταξύ των κρατών μελών πρέπει να περιορίζεται ειδι 
κότερα στις ακόλουθες ειδικές καταστάσεις: 

— Ελευθερία έκφρασης: βάσει του ισχύοντος πλαισίου 
(άρθρο 9), τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν εξαι 
ρέσεις και παρεκκλίσεις σε σχέση με την προστασία δεδο 
μένων που πραγματοποιείται για δημοσιογραφικούς σκο 
πούς ή στο πλαίσιο καλλιτεχνικής ή λογοτεχνικής έκφρα 
σης. Η ευελιξία αυτή φαίνεται δικαιολογημένη, με την 
επιφύλαξη, βεβαίως, των ορίων που προβλέπονται στον 
Χάρτη και στην ΕΣΔΑ, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορε 
τικές παραδόσεις και πολιτιστικές διαφορές που ενδέχεται 
να υφίστανται στον συγκεκριμένο τομέα μεταξύ των κρα 
τών μελών. Ωστόσο, ενόψει εξελίξεων στο Διαδίκτυο, κάτι 
τέτοιο δεν θα εμποδίζει μια ενδεχόμενη επικαιροποίηση 
του ισχύοντος άρθρου 9. 

— Ειδικά δημόσια συμφέροντα: βάσει του ισχύοντος πλαι 
σίου (άρθρο 13), τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν 
με νομοθετικά μέτρα την εμβέλεια των υποχρεώσεων και 
δικαιωμάτων όταν ο περιορισμός αυτός απαιτείται για τη 
διαφύλαξη της ασφάλειας του κράτους, της άμυνας, της 
δημόσιας ασφάλειας κ.λπ. Η συγκεκριμένη αρμοδιότητα 
των κρατών μελών παραμένει δικαιολογημένη. Ωστόσο, 
όπου είναι εφικτό, η ερμηνεία των εξαιρέσεων πρέπει να 
εναρμονισθεί περαιτέρω (βλ. παράγραφο 9.1). Επιπλέον, η 
παρούσα εμβέλεια της εξαίρεσης από το άρθρο 6 παρά 
γραφος 1 φαίνεται αδικαιολόγητα ευρεία. 

— Ένδικα μέσα, κυρώσεις και διοικητικές διαδικασίες: το 
ευρωπαϊκό πλαίσιο πρέπει να καθορίζει τις κύριες προϋ 
ποθέσεις, αλλά υπό την παρούσα κατάσταση του δικαίου 
της ΕΕ ο καθορισμός κυρώσεων, ενδίκων μέσων, διαδικα 
στικών κανόνων και των όρων επιθεωρήσεων, ανάλογα με 
την περίπτωση, σε εθνικό επίπεδο πρέπει να επαφίεται στα 
κράτη μέλη.
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( 26 ) Ανακοίνωση, σ. 10. 
( 27 ) Βλ. έγγραφο της ομάδας εργασίας σχετικά με το μέλλον της ιδιωτικής 

ζωής (υποσημείωση 7), παράγραφος 70. Το έγγραφο αναφέρεται ειδι 
κότερα σε διατάξεις υποχρέωσης αποζημίωσης και στο ενδεχόμενο απαί 
τησης ηθικής βλάβης. 

( 28 ) Ορισμένες αποκλίνουσες προσεγγίσεις υπάρχουν επίσης όσον αφορά και 
τα μη αυτοματοποιημένα δεδομένα.



5.3. Τομείς για περαιτέρω εναρμόνιση 

54. Ορισμοί (άρθρο 2 της οδηγίας 95/46/ΕΚ). Οι ορισμοί απο 
τελούν τον ακρογωνιαίο λίθο του νομικού συστήματος και 
πρέπει να ερμηνεύονται ομοιόμορφα σε όλα τα κράτη μέλη, 
χωρίς περιθώριο χειρισμών. Έχουν προκύψει αποκλίσεις στο 
ισχύον πλαίσιο, όπως για παράδειγμα όσον αφορά την έννοια 
του υπευθύνου της επεξεργασίας των δεδομένων ( 29 ). Ο ΕΕΠΔ 
εισηγείται να προστεθούν περισσότερα στοιχεία στον ισχύοντα 
κατάλογο του άρθρου 2 με σκοπό την παροχή μεγαλύτερης 
ασφάλειας δικαίου, όπως ανώνυμα δεδομένα, ψευδώνυμα 
δεδομένα, δικαστικά δεδομένα, διαβίβαση δεδομένων και 
υπεύθυνος προστασίας δεδομένων. 

55. Νομιμότητα της επεξεργασίας (άρθρο 5). Η νέα νομική 
πράξη πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ακριβής όσον 
αφορά τα βασικά στοιχεία που καθορίζουν τη νομιμότητα 
της επεξεργασίας των δεδομένων. Έτσι, το άρθρο 5 της οδη 
γίας (καθώς και η αιτιολογική σκέψη 9), το οποίο απαιτεί από 
τα κράτη μέλη να καθορίζουν με περισσότερη ακρίβεια τις 
προϋποθέσεις υπό τις οποίες η επεξεργασία δεδομένων προ 
σωπικού χαρακτήρα είναι σύννομη, ενδέχεται να μην απαιτεί 
ται πλέον στο μελλοντικό πλαίσιο. 

56. Λόγοι επεξεργασίας δεδομένων (άρθρα 7 και 8). Ο καθορι 
σμός των προϋποθέσεων επεξεργασίας δεδομένων είναι ουσιώ 
δες στοιχείο κάθε νομοθεσίας για την προστασία των δεδο 
μένων. Τα κράτη μέλη δεν πρέπει να μπορούν να θεσπίζουν 
πρόσθετους ή τροποποιημένους λόγους επεξεργασίας ούτε να 
αποκλείουν οποιονδήποτε λόγο επεξεργασίας. Η δυνατότητα 
παρεκκλίσεων πρέπει να αποκλείεται ή να περιορίζεται (ιδίως 
όσον αφορά τα ευαίσθητα δεδομένα ( 30 )). Στη νέα νομική 
πράξη, οι λόγοι επεξεργασίας δεδομένων πρέπει να διατυπώ 
νονται με σαφήνεια, μειώνοντας με τον τρόπο αυτό το περι 
θώριο εκτίμησης κατά τη μεταφορά ή την εφαρμογή. Ειδικό 
τερα, η έννοια της συγκατάθεσης ενδέχεται να πρέπει να 
προσδιορισθεί περαιτέρω (βλ. παράγραφο 6.5). Επιπλέον, ο 
λόγος που βασίζεται στο έννομο συμφέρον του υπευθύνου 
επεξεργασίας δεδομένων (άρθρο 7, στοιχείο στ)) δίνει λαβή σε 
ευρέως αποκλίνουσες ερμηνείες, λόγω της ευέλικτης φύσης 
του. Απαιτείται περαιτέρω προσδιορισμός. Μια άλλη διάταξη 
η οποία πρέπει ενδεχομένως να προσδιορισθεί είναι το άρθρο 
8 παράγραφος 2 στοιχείο β), το οποίο επιτρέπει την επεξερ 
γασία ευαίσθητων δεδομένων που είναι απαραίτητη προκειμέ 
νου να εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις και τα ειδικά δικαιώματα 
του υπευθύνου της επεξεργασίας στον τομέα του εργατικού 
δικαίου ( 31 ). 

57. Δικαιώματα των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα (άρθρα 10-15). Πρόκειται για έναν από τους τομείς 
στους οποίους τα κράτη μέλη δεν μετέφεραν και δεν ερμή 
νευσαν με συνέπεια όλα τα στοιχεία της οδηγίας. Τα δικαιώ 
ματα των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα 
αποτελούν κεντρικό στοιχείο της αποτελεσματικής προστα 
σίας των δεδομένων. Ως εκ τούτου, το περιθώριο χειρισμών 

πρέπει να μειωθεί σημαντικά. Ο ΕΕΠΔ συνιστά οι πληροφο 
ρίες που παρέχονται στα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα από τον υπεύθυνο επεξεργασίας των δεδομένων να 
είναι ομοιόμορφες σε ολόκληρη την ΕΕ. 

58. Διεθνείς διαβιβάσεις (άρθρα 25-26). Πρόκειται για έναν 
τομέα στον οποίο έχουν διατυπωθεί ευρείες επικρίσεις, 
λόγω της έλλειψης ομοιόμορφης πρακτικής σε ολόκληρη 
την ΕΕ. Οι ενδιαφερόμενοι διατύπωσαν την κριτική ότι οι 
αποφάσεις της Επιτροπής σχετικά με την επάρκεια της προ 
στασίας ερμηνεύονται και εφαρμόζονται πολύ διαφορετικά 
από τα κράτη μέλη. Οι δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες 
(BCR) είναι ένας ακόμη τομέας στον οποίο ο ΕΕΠΔ συνιστά 
περαιτέρω εναρμόνιση (βλ. κεφάλαιο 9). 

59. Εθνικές αρχές προστασίας δεδομένων (άρθρο 28). Οι εθνικές 
ΑΠΔ υπόκεινται σε ευρέως αποκλίνοντες κανόνες στα 27 
κράτη μέλη, ιδίως όσον αφορά το καθεστώς, τους πόρους 
και τις εξουσίες τους. Το άρθρο 28 συνέβαλε εν μέρει 
στην απόκλιση αυτή, λόγω της έλλειψης ακρίβειας ( 32 ) που 
το διακρίνει, και πρέπει να προσδιορισθεί περαιτέρω, σύμφωνα 
με την απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτή 
των στην υπόθεση C-518/07 ( 33 ) (βλ. κατωτέρω κεφάλαιο 
10). 

5.4. Απλούστευση του συστήματος κοινοποίησης 

60. Οι απαιτήσεις κοινοποίησης (άρθρα 18-21 της οδηγίας 
95/46/ΕΚ) είναι ένας ακόμη τομέας στον οποίο τα κράτη 
μέλη διαθέτουν έως τώρα σημαντική ελευθερία. Η ανακοί 
νωση αναγνωρίζει ορθώς ότι ένα εναρμονισμένο σύστημα θα 
μειώσει τις δαπάνες καθώς και τον διοικητικό φόρτο για τους 
υπευθύνους επεξεργασίας δεδομένων ( 34 ). 

61. Πρόκειται για έναν τομέα στον οποίο η απλούστευση πρέπει 
να αποτελεί τον βασικό στόχο. Η αναθεώρηση του πλαισίου 
για την προστασία των δεδομένων είναι μια μοναδική ευκαι 
ρία περαιτέρω απλούστευσης ή/και μείωσης της εμβέλειας των 
ισχυουσών απαιτήσεων κοινοποίησης. Η ανακοίνωση αναγνω 
ρίζει ότι υπάρχει ευρεία συναίνεση μεταξύ των ενδιαφερομέ 
νων για το γεγονός ότι το ισχύον σύστημα κοινοποιήσεων 
είναι μάλλον επαχθές και δεν εξασφαλίζει, από μόνο του, 
προστιθέμενη αξία για την προστασία των δεδομένων προσω 
πικού χαρακτήρα των ενδιαφερομένων ( 35 ). Επομένως, ο ΕΕΠΔ 
χαιρετίζει τη δέσμευση της Επιτροπής να διερευνήσει διάφο 
ρες δυνατότητες για την απλούστευση του ισχύοντος συστή 
ματος κοινοποίησης. 

62. Κατά τον ΕΕΠΔ, αφετηρία για την απλούστευση αυτή θα είναι 
η μετάβαση από ένα σύστημα στο οποίο η κοινοποίηση απο 
τελεί τον κανόνα, εκτός εάν προβλέπεται κάτι διαφορετικό 
(δηλαδή, «σύστημα εξαίρεσης»), σε ένα πιο στοχοθετημένο 
σύστημα. Το σύστημα εξαίρεσης αποδείχθηκε αναποτελεσμα 
τικό, καθώς δεν εφαρμόσθηκε με συνεκτικό τρόπο σε όλα τα 
κράτη μέλη ( 36 ). Ο ΕΕΠΔ εισηγείται να εξετασθούν οι ακό 
λουθες εναλλακτικές δυνατότητες:
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( 29 ) Βλ. γνώμη 1/2010 της ομάδας εργασίας του άρθρου 29 σχετικά με τις 
έννοιες του «υπευθύνου της επεξεργασίας» και του «εκτελούντος την 
επεξεργασία» (WP 169). 

( 30 ) Το άρθρο 8 παράγραφοι 4 και 5 επιτρέπει επί του παρόντος στα κράτη 
μέλη, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να προβλέπουν περαιτέρω παρεκ 
κλίσεις σε σχέση με ευαίσθητα δεδομένα. 

( 31 ) Βλ., συναφώς, την προαναφερθείσα πρώτη έκθεση της Επιτροπής σχε 
τικά με την εφαρμογή της οδηγίας περί προστασίας των δεδομένων, 
σ. 14. 

( 32 ) Έγγραφο της ομάδας εργασίας σχετικά με το μέλλον της ιδιωτικής 
ζωής, παράγραφος 87. 

( 33 ) Υπόθεση C-518/07, Επιτροπή κατά Γερμανίας, δεν έχει δημοσιευθεί 
ακόμη στη Συλλογή. 

( 34 ) Βλέπε υποσημείωση 26. 
( 35 ) Βλέπε υποσημείωση 26. 
( 36 ) Έκθεση της ομάδας εργασίας του άρθρου 29 σχετικά με την υποχρέωση 

κοινοποίησης των εθνικών αρχών ελέγχου, τη βέλτιστη χρήση εξαιρέ 
σεων και απλουστεύσεων και τον ρόλο των υπευθύνων προστασίας 
δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, WP 106, 2005, σ. 7.



— περιορισμός της υποχρέωσης κοινοποίησης σε συγκεκρι 
μένα είδη πράξεων επεξεργασίας που ενέχουν ειδικούς 
κινδύνους (οι κοινοποιήσεις αυτές μπορεί να συνεπάγο 
νται περαιτέρω μέτρα, όπως προηγούμενο έλεγχο της 
επεξεργασίας)· 

— απλή υποχρέωση καταχώρισης, η οποία θα απαιτεί από 
τους υπευθύνους επεξεργασίας δεδομένων να τηρούν 
μητρώο (σε αντίθεση προς την εκτενή καταχώριση όλων 
των πράξεων επεξεργασίας δεδομένων). 

Επιπλέον, μπορεί να θεσπισθεί ένα τυποποιημένο πανευρω 
παϊκό έντυπο κοινοποίησης ώστε να διασφαλίζονται εναρμονι 
σμένες προσεγγίσεις όσον αφορά τις ζητούμενες πληροφο 
ρίες. 

63. Η αναθεώρηση του ισχύοντος συστήματος κοινοποίησης δεν 
πρέπει να αποβεί εις βάρος της βελτίωσης των υποχρεώσεων 
προηγούμενου ελέγχου για ορισμένες πράξεις επεξεργασίας 
που ενδέχεται να ενέχουν ειδικούς κινδύνους (όπως τα μεγά 
λης κλίμακας συστήματα πληροφοριών). Ο ΕΕΠΔ τάσσεται 
υπέρ της συμπερίληψης στη νέα νομική πράξη ενός μη εξαντ 
λητικού καταλόγου περιπτώσεων στις οποίες θα απαιτείται 
τέτοιος προηγούμενος έλεγχος. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
45/2001 σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας παρέχει 
ένα χρήσιμο πρότυπο για τον σκοπό αυτό ( 37 ). 

5.5. Κανονισμός, όχι οδηγία 

64. Τέλος, ο ΕΕΠΔ πιστεύει ότι η διαδικασία αναθεώρησης απο 
τελεί επίσης ευκαιρία για την επανεξέταση του τύπου της 
νομικής προστασίας για την προστασία των δεδομένων. Ο 
κανονισμός, ενιαία πράξη η οποία ισχύει άμεσα στα κράτη 
μέλη, είναι ο αποτελεσματικότερος τρόπος για την προστασία 
του θεμελιώδους δικαιώματος της προστασίας των δεδομένων 
και για τη δημιουργία μιας πραγματικής εσωτερικής αγοράς, 
στην οποία τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να 
κυκλοφορούν ελεύθερα και όπου το επίπεδο προστασίας είναι 
ίδιο, ανεξάρτητα από τη χώρα ή τον τομέα στον οποίο πραγ 
ματοποιείται η επεξεργασία των δεδομένων. 

65. Ο κανονισμός θα μειώσει το περιθώριο αντιφατικών ερμηνειών 
και αδικαιολόγητων διαφορών στη μεταφορά και στην εφαρ 
μογή του νόμου. Θα μειώσει επίσης τη σημασία του καθορι 
σμού του εφαρμοστέου δικαίου για τις πράξεις επεξεργασίας 
εντός της ΕΕ, θέμα το οποίο αποτελεί μια από τις πλέον 
αμφιλεγόμενες πτυχές του ισχύοντος συστήματος (βλ. κεφά 
λαιο 9). 

66. Στον τομέα της προστασίας των δεδομένων, ο κανονισμός 
δικαιολογείται έτι πλέον, δεδομένου ότι: 

— το άρθρο 16 ΣΛΕΕ αναβάθμισε το δικαίωμα στην προ 
στασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο επί 
πεδο της Συνθήκης και προβλέπει –ή ακόμη και απαιτεί– 
ομοιόμορφο επίπεδο προστασίας των φυσικών προσώπων 
σε ολόκληρη την ΕΕ· 

— η επεξεργασία δεδομένων λαμβάνει χώρα σε ένα ηλεκτρο 
νικό περιβάλλον, στο οποίο τα εσωτερικά σύνορα μεταξύ 
κρατών μελών έχουν απολέσει τη σημασία τους. 

67. Η επιλογή του κανονισμού ως γενικής πράξης επιτρέπει, κατά 
περίπτωση, την εφαρμογή διατάξεων οι οποίες απευθύνονται 
άμεσα στα κράτη μέλη όταν απαιτείται ευελιξία. Επίσης, δεν 
επηρεάζει την αρμοδιότητα των κρατών μελών να θεσπίζουν 
πρόσθετους κανόνες για την προστασία των δεδομένων, όπου 
απαιτείται, σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ. 

6. Ενίσχυση των δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων 

6.1. Αναγκαιότητα ενίσχυσης των δικαιωμάτων 

68. Ο ΕΕΠΔ υποστηρίζει πλήρως την ανακοίνωση όταν προτείνει 
την ενίσχυση των δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων, 
καθώς οι ισχύουσες νομικές πράξεις δεν παρέχουν πλήρως 
την αποτελεσματική προστασία που απαιτείται σε έναν ολοένα 
και πιο πολύπλοκο ψηφιακοποιημένο κόσμο. 

69. Από τη μια πλευρά, η ανάπτυξη του ψηφιακοποιημένου 
κόσμου συνεπάγεται την έντονη αύξηση στη συλλογή, στη 
χρήση και στην περαιτέρω διαβίβαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα με έναν εξαιρετικά πολύπλοκο και μη διάφανο 
τρόπο. Τα φυσικά πρόσωπα συχνά δεν γνωρίζουν ή δεν κατα 
νοούν πώς συμβαίνει αυτό, ποιος συλλέγει τα δεδομένα τους 
ούτε πώς να ασκήσουν έλεγχο. Παράδειγμα του φαινομένου 
αυτού αποτελεί η παρακολούθηση από παρόχους διαφημιστι 
κού δικτύου των δραστηριοτήτων πλοήγησης των φυσικών 
προσώπων στο Διαδίκτυο, με τη χρήση cookies ή παρόμοιων 
διατάξεων, με σκοπό τη στοχοθετημένη διαφήμιση. Όταν οι 
χρήστες επισκέπτονται δικτυακούς τόπους, δεν φαντάζονται 
ότι ένας αόρατος τρίτος καταχωρίζει τις επισκέψεις αυτές 
και δημιουργεί μητρώα χρηστών, βάσει πληροφοριών που 
αποκαλύπτουν τον τρόπο ζωής τους ή τι τους αρέσει ή δεν 
τους αρέσει. 

70. Από την άλλη, η ανάπτυξη ενθαρρύνει τα φυσικά πρόσωπα να 
ανταλλάσσουν προορατικά τις προσωπικές πληροφορίες τους, 
για παράδειγμα σε κοινωνικά δίκτυα. Ολοένα και περισσότε 
ροι νέοι συμμετέχουν σε κοινωνικά δίκτυα και αλληλεπιδρούν 
με τους συνομιλήκους τους. Είναι αμφίβολο κατά πόσον οι 
(νέοι) άνθρωποι αντιλαμβάνονται το εύρος των πληροφοριών 
που γνωστοποιούν και τις μακροπρόθεσμες συνέπειες των 
πράξεών τους. 

6.2. Αύξηση της διαφάνειας 

71. Η διαφάνεια είναι ύψιστης σημασίας σε κάθε καθεστώς προ 
στασίας των δεδομένων, όχι μόνον λόγω της εγγενούς αξίας 
της αλλά και επειδή επιτρέπει την εφαρμογή άλλων αρχών για 
την προστασία των δεδομένων. Τα φυσικά πρόσωπα μπορούν 
να ασκήσουν τα δικαιώματά τους μόνον εάν είναι ενημερω 
μένα για την επεξεργασία των δεδομένων. 

72. Αρκετές διατάξεις της οδηγίας 95/46/ΕΚ αναφέρονται στη 
διαφάνεια. Τα άρθρα 10 και 11 περιέχουν την υποχρέωση 
παροχής πληροφοριών σε φυσικά πρόσωπα σχετικά με τη 
συλλογή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τα αφο 
ρούν. Επιπλέον, το άρθρο 12 αναγνωρίζει το δικαίωμα του 
ενδιαφερομένου να λάβει αντίγραφο των δεδομένων προσω 
πικού χαρακτήρα που τον αφορούν με εύληπτο τρόπο 
(δικαίωμα πρόσβασης). Το άρθρο 15 αναγνωρίζει το δικαίωμα 
πρόσβασης στη λογική βάσει της οποίας λαμβάνονται αυτο 
ματοποιημένες αποφάσεις που παράγουν έννομες συνέπειες. 
Τέλος, το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α), το οποίο 
απαιτεί να είναι η επεξεργασία θεμιτή, συνεπάγεται επίσης 
μια απαίτηση διαφάνειας. Τα δεδομένα προσωπικού χαρα 
κτήρα δεν επιτρέπεται να υποβάλλονται σε επεξεργασία για 
κρυφούς ή μυστικούς λόγους.
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73. Η ανακοίνωση εισηγείται την προσθήκη μιας γενικής αρχής 
διαφάνειας. Απαντώντας στην εισήγηση αυτή, ο ΕΕΠΔ υπο 
γραμμίζει ότι η έννοια της διαφάνειας αποτελεί ήδη αναπό 
σπαστο μέρος του ισχύοντος νομικού πλαισίου για την προ 
στασία των δεδομένων, έστω έμμεσα. Αυτό προκύπτει από τις 
διάφορες διατάξεις που αναφέρονται στη διαφάνεια, όπως 
είδαμε στην προηγούμενη παράγραφο. Κατά τον ΕΕΠΔ, η 
συμπερίληψη μιας ρητής αρχής διαφάνειας, συνδεδεμένης ή 
μη με την ισχύουσα διάταξη της θεμιτής επεξεργασίας, μπορεί 
να προσδώσει προστιθέμενη αξία. Κάτι τέτοιο θα αυξήσει την 
ασφάλεια δικαίου και θα επιβεβαιώσει επίσης ότι ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας δεδομένων οφείλει να επεξεργάζεται τα δεδο 
μένα προσωπικού χαρακτήρα με διάφανο τρόπο σε κάθε περί 
πτωση και όχι μόνον κατόπιν αιτήματος ή όταν κάτι τέτοιο 
απαιτείται από ειδική νομική διάταξη. 

74. Ωστόσο, είναι ίσως πιο σημαντικό να ενισχυθούν οι ισχύουσες 
διατάξεις που αφορούν τη διαφάνεια, όπως τα ισχύοντα 
άρθρα 10 και 11 της οδηγίας 95/46/EK. Οι συγκεκριμένες 
διατάξεις προσδιορίζουν τα στοιχεία πληροφοριών που πρέπει 
να παρέχονται, αλλά δεν είναι ακριβείς όσον αφορά τους 
όρους. Ειδικότερα, ο ΕΕΠΔ εισηγείται να ενισχυθούν οι 
ισχύουσες διατάξεις μέσω: 

— της υποχρέωσης του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων 
να παρέχει πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδο 
μένων με τρόπο εύκολα προσιτό και κατανοητό, σε σαφή 
και απλή γλώσσα ( 38 ). Οι πληροφορίες πρέπει να είναι 
σαφείς, εμφανείς και προφανείς. Η διάταξη μπορεί να 
περιλαμβάνει επίσης την υποχρέωση εξασφάλισης της 
εύκολης κατανόησης των πληροφοριών. Η υποχρέωση 
αυτή θα καθιστά παράνομες τις πολιτικές περί ιδιωτικής 
ζωής που είναι αδιαφανείς ή δυσνόητες· 

— της υποχρέωσης εύκολης και άμεσης παροχής των πλη 
ροφοριών στα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδο 
μένα. Οι πληροφορίες πρέπει να είναι επίσης μόνιμα προ 
σπελάσιμες και να μην καταργούνται ύστερα από πολύ 
σύντομο χρονικό διάστημα από το ηλεκτρονικό μέσο. 
Αυτό θα επιτρέπει στους χρήστες να αποθηκεύουν και 
να αναπαράγουν πληροφορίες στο μέλλον, καθιστώντας 
εφικτή την περαιτέρω πρόσβαση. 

6.3. Στήριξη της υποχρέωσης αναφοράς παραβιάσεων της 
ασφάλειας 

75. Ο ΕΕΠΔ υποστηρίζει τη θέσπιση μιας διάταξης στη γενική 
πράξη για την κοινοποίηση παραβιάσεων των δεδομένων προ 
σωπικού χαρακτήρα, η οποία θα επεκτείνει την υποχρέωση 
που περιλήφθηκε για ορισμένους παρόχους στην αναθεωρη 
μένη οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλε 
κτρονικές επικοινωνίες σε όλους τους υπευθύνους επεξεργα 
σίας δεδομένων, όπως προτείνεται στην ανακοίνωση. Βάσει 
της αναθεωρημένης οδηγίας για την προστασία της ιδιωτικής 
ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, η υποχρέωση ισχύει 
μόνον για τους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινω 
νιών (παρόχους υπηρεσιών τηλεφωνίας (συμπεριλαμβανομέ 
νων VoIP) και πρόσβασης στο Διαδίκτυο). Άλλοι υπεύθυνοι 
επεξεργασίας δεδομένων δεν καλύπτονται από την υποχρέ 

ωση. Οι λόγοι που αιτιολογούν την υποχρέωση ισχύουν πλή 
ρως για υπευθύνους επεξεργασίας δεδομένων διαφορετικούς 
από τους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

76. Η κοινοποίηση παραβιάσεων της ασφάλειας εξυπηρετεί διά 
φορους σκοπούς και στόχους. Ο προφανέστερος, ο οποίος 
τονίζεται στην ανακοίνωση, είναι να αποτελεί εργαλείο πλη 
ροφόρησης ώστε τα φυσικά πρόσωπα να γνωρίζουν τους 
κινδύνους που αντιμετωπίζουν όταν προσβάλλονται τα δεδο 
μένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν. Αυτό μπο 
ρεί να τους βοηθήσει να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για τον 
μετριασμό των εν λόγω κινδύνων. Για παράδειγμα, όταν ειδο 
ποιούνται για παραβιάσεις που επηρεάζουν τις οικονομικές 
πληροφορίες τους, τα φυσικά πρόσωπα θα μπορούν, μεταξύ 
άλλων, να αλλάξουν κωδικούς πρόσβασης ή να ακυρώσουν 
τους λογαριασμούς τους. Επιπλέον, η κοινοποίηση παραβιά 
σεων της ασφάλειας συμβάλλει στην αποτελεσματική εφαρ 
μογή άλλων αρχών και υποχρεώσεων που προβλέπονται στην 
οδηγία. Για παράδειγμα, οι απαιτήσεις κοινοποίησης παραβιά 
σεων της ασφάλειας παροτρύνουν τους υπευθύνους επεξερ 
γασίας δεδομένων να εφαρμόζουν αυστηρότερα μέτρα ασφά 
λειας για την αποφυγή των παραβιάσεων. Η κοινοποίηση των 
παραβιάσεων ασφάλειας είναι επίσης εργαλείο για την ενί 
σχυση της ευθύνης των υπευθύνων επεξεργασίας δεδομένων 
και, ειδικότερα, για τη βελτίωση της λογοδοσίας (βλ. κεφά 
λαιο 7). Τέλος, αποτελεί εργαλείο εφαρμογής του νόμου από 
τις ΑΠΔ. Η κοινοποίηση παραβίασης στις ΑΠΔ μπορεί να 
οδηγήσει σε έρευνα των συνολικών πρακτικών ενός υπευθύ 
νου επεξεργασίας δεδομένων. 

77. Οι ειδικοί κανόνες για την παραβίαση της ασφάλειας στην 
τροποποιημένη οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής 
στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες συζητηθήκαν ευρέως κατά την 
κοινοβουλευτική φάση του νομοθετικού πλαισίου, η οποία 
προηγήθηκε της έγκρισης της οδηγίας για την προστασία 
της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικής επικοινωνίες. Κατά τη 
συζήτηση αυτή, λήφθηκαν υπόψη οι γνώμες της ομάδας 
εργασίας του άρθρου 29 και οι γνωμοδοτήσεις του ΕΕΠΔ 
μαζί με τις απόψεις άλλων ενδιαφερομένων. Οι κανόνες απη 
χούν τις απόψεις διάφορων ενδιαφερομένων. Αντιπροσω 
πεύουν μια ισορροπία συμφερόντων: παρότι τα κριτήρια 
που ενεργοποιούν την υποχρέωση κοινοποίησης είναι, καταρ 
χήν, κατάλληλα για την προστασία των φυσικών προσώπων, η 
εν λόγω προστασία επιτυγχάνεται χωρίς να επιβάλλονται 
υπερβολικά επαχθείς, περιττές απαιτήσεις. 

6.4. Ενίσχυση της συγκατάθεσης 

78. Το άρθρο 7 της οδηγίας για την προστασία των δεδομένων 
απαριθμεί έξι νομικές βάσεις για την επεξεργασία των δεδο 
μένων προσωπικού χαρακτήρα. Η συγκατάθεση του ενδιαφε 
ρομένου είναι μία εξ αυτών. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδο 
μένων δικαιούται να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα εφόσον τα φυσικά πρόσωπα έδωσαν εν πλήρει 
επιγνώσει τη συγκατάθεσή τους για τη συλλογή και την 
περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων τους. 

79. Στην πράξη, οι χρήστες ασκούν συνήθως περιορισμένο έλεγχο 
στα δεδομένα τους, ιδίως σε τεχνολογικά περιβάλλοντα. Μια 
από τις μεθόδους που χρησιμοποιείται ενίοτε είναι η σιωπηρή 
συγκατάθεση, δηλαδή η εξυπακουόμενη συγκατάθεση. Αυτή 
μπορεί να συνάγεται από μια πράξη του φυσικού προσώπου 
(π.χ. η πράξη της χρήσης ενός δικτυακού τόπου θεωρείται 
συναίνεση όσον αφορά την καταχώριση των δεδομένων του
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χρήστη για σκοπούς μάρκετινγκ). Μπορεί επίσης να συνάγεται 
από τη σιγή ή την απραξία (η μη αποεπιλογή ενός ήδη 
επισημασμένου σημείου θεωρείται συγκατάθεση). 

80. Σύμφωνα με την οδηγία, για να είναι ισχυρή η συγκατάθεση 
πρέπει να παρέχεται εν πλήρει επιγνώσει, ελεύθερα και ρητώς. 
Πρόκειται για μια δήλωση βούλησης, η οποία παρέχεται εν 
πλήρει επιγνώσει, με την οποία ο ενδιαφερόμενος δέχεται να 
υποβληθούν σε επεξεργασία τα δεδομένα προσωπικού χαρα 
κτήρα που τον αφορούν. Η συγκατάθεση πρέπει να παρέχεται 
με μη αμφιλεγόμενο τρόπο. 

81. Η συγκατάθεση η οποία συνάγεται από μια πράξη, και ειδι 
κότερα από τη σιγή ή την απραξία, συχνά είναι αμφιλεγόμενη 
συγκατάθεση. Ωστόσο, δεν είναι πάντοτε σαφές τι είναι πραγ 
ματική, μη αμφιλεγόμενη συγκατάθεση. Μερικοί υπεύθυνοι 
επεξεργασίας δεδομένων εκμεταλλεύονται την αβεβαιότητα 
αυτή βασιζόμενοι σε μεθόδους οι οποίες δεν είναι κατάλληλες 
για την παροχή πραγματικής, μη αμφιλεγόμενης συγκατάθε 
σης. 

82. Εν όψει των προαναφερθέντων, ο ΕΕΠΔ υποστηρίζει την Επι 
τροπή όσον αφορά την αναγκαιότητα αποσαφήνισης των 
ορίων της συγκατάθεσης και εξασφάλισης ότι μόνον η συγκα 
τάθεση που ερμηνεύεται με βεβαιότητα θεωρείται συγκατά 
θεση. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΕΕΠΔ εισηγείται τα ακόλουθα ( 39 ): 

— μπορεί να εξετασθεί το ενδεχόμενο διεύρυνσης των περι 
πτώσεων στις οποίες απαιτείται ρητή συγκατάθεση, η 
οποία περιορίζεται επί του παρόντος στα ευαίσθητα δεδο 
μένα· 

— να θεσπισθούν πρόσθετοι κανόνες για τη συγκατάθεση 
στο επιγραμμικό περιβάλλον· 

— να θεσπισθούν πρόσθετοι κανόνες για τη συγκατάθεση ως 
προς την επεξεργασία δεδομένων για δευτερεύοντες σκο 
πούς (δηλαδή, η επεξεργασία είναι δευτερεύουσα ως προς 
την κύρια επεξεργασία ή δεν είναι προφανής επεξεργασία)· 

— σε πρόσθετη νομοθετική πράξη, η οποία μπορεί να εγκρι 
θεί ή όχι από την Επιτροπή βάσει του άρθρου 290 ΣΛΕΕ, 
να καθορισθεί ο τύπος της συγκατάθεσης που απαιτείται, 
π.χ. για να προσδιορισθεί το επίπεδο συγκατάθεσης για 
την επεξεργασία δεδομένων από ετικέτες ραδιοσυχνικής 
αναγνώρισης σε καταναλωτικά προϊόντα ή για άλλες ειδι 
κές τεχνικές. 

6.5. Φορητότητα των δεδομένων και δικαίωμα των φυσι 
κών προσώπων «να λησμονηθούν» 

83. Η φορητότητα των δεδομένων και το δικαίωμα των φυσικών 
προσώπων «να λησμονηθούν» είναι δύο αλληλένδετες έννοιες, 
οι οποίες προτείνονται από την ανακοίνωση για την ενίσχυση 
των δικαιωμάτων των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα. Συμπληρώνουν τις αρχές που ήδη αναφέρονται 
στην οδηγία, προβλέποντας το δικαίωμα του προσώπου στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα να εναντιωθεί στην περαιτέρω 
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το 
αφορούν και την υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας 

των δεδομένων να διαγράφει τις πληροφορίες μόλις παύουν 
να είναι αναγκαίες για τον σκοπό της επεξεργασίας. 

84. Οι δύο αυτές νέες έννοιες πρόσθεσαν αξία κυρίως στο πλαί 
σιο της κοινωνίας των πληροφοριών, όπου ολοένα και περισ 
σότερα δεδομένα αποθηκεύονται αυτομάτως και διατηρούνται 
επ’ αόριστον. Η πρακτική δείχνει ότι, ακόμη και εάν τα δεδο 
μένα μεταφορτώνονται από το ίδιο τον πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, ο βαθμός ελέγχου που διαθέτει 
πραγματικά επί των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
το αφορούν είναι στην πράξη πολύ περιορισμένος. Αυτό 
ισχύει ακόμη περισσότερο εάν λάβουμε υπόψη τη γιγαντιαία 
μνήμη που αντιπροσωπεύει σήμερα το Διαδίκτυο. Εξάλλου, 
από οικονομική άποψη, είναι πιο δαπανηρό για τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας δεδομένων να διαγράφει δεδομένα παρά να τα 
διατηρεί αποθηκευμένα. Ως εκ τούτου, η άσκηση των δικαιω 
μάτων του φυσικού προσώπου αντιβαίνει στη φυσιολογική 
οικονομική τάση. 

85. Τόσο η φορητότητα των δεδομένων όσο και το δικαίωμα των 
φυσικών προσώπων «να λησμονηθούν» μπορούν να συμβά 
λουν στη μετατόπιση της ισορροπίας υπέρ του προσώπου 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα. Στόχος της φορητότη 
τας των δεδομένων θα είναι να παρασχεθεί περισσότερος 
έλεγχος στον ενδιαφερόμενο επί των πληροφοριών που τον 
αφορούν, ενώ το δικαίωμα των φυσικών προσώπων «να 
λησμονηθούν» θα διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες καταργού 
νται αυτομάτως ύστερα από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, 
ακόμη και εάν το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδο 
μένα δεν προβεί σε κάποια ενέργεια ή δεν γνωρίζει καν ότι 
αποθηκεύθηκαν δεδομένα που τον αφορούν. 

86. Συγκεκριμένα, ως φορητότητα των δεδομένων νοείται η ικα 
νότητα των χρηστών να αλλάξουν προτίμηση σχετικά με την 
επεξεργασία των δεδομένων που τους αφορούν, ειδικότερα 
στο πλαίσιο υπηρεσιών νέας τεχνολογίας. Αυτό ισχύει ολοένα 
και περισσότερο για υπηρεσίες που συνεπάγονται αποθήκευση 
πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, όπως η κινητή τηλεφωνία και υπηρεσίες που 
αποθηκεύουν φωτογραφίες, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρο 
μείου και άλλες πληροφορίες, ενίοτε χρησιμοποιώντας υπη 
ρεσίες υπολογιστικού νέφους. 

87. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να μπορούν να αλλάζουν εύκολα 
και ελεύθερα τον πάροχο της υπηρεσίας και να μεταβιβάζουν 
τα δεδομένα προσωπικά χαρακτήρα που τους αφορούν σε 
άλλον πάροχο υπηρεσιών. Ο ΕΕΠΔ θεωρεί ότι τα ισχύοντα 
δικαιώματα που περιγράφονται στην οδηγία 95/46/ΕΚ μπο 
ρούν να ενισχυθούν περιλαμβάνοντας ένα δικαίωμα φορητό 
τητας, ιδίως στο πλαίσιο των υπηρεσιών της κοινωνίας των 
πληροφοριών, το οποίο θα βοηθήσει τα φυσικά πρόσωπα να 
εξασφαλίζουν ότι οι πάροχοι υπηρεσιών και άλλοι σχετικοί 
υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων θα τους παρέχουν πρό 
σβαση στις προσωπικές πληροφορίες τους, διασφαλίζοντας 
ταυτόχρονα ότι οι προηγούμενοι πάροχοι υπηρεσιών ή 
άλλοι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων διαγράφουν τις εν 
λόγω πληροφορίες, ακόμη και αν θα ήθελαν να τις διατηρή 
σουν για δικούς τους θεμιτούς σκοπούς. 

88. Ένα νέο κωδικοποιημένο δικαίωμα των φυσικών προσώπων 
«να λησμονηθούν» θα διασφαλίζει τη διαγραφή των δεδομέ 
νων προσωπικού χαρακτήρα ή την απαγόρευση περαιτέρω 
χρήσης τους, χωρίς να απαιτείται κάποια ενέργεια εκ μέρους 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, αλλά
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( 39 ) Η ομάδα εργασίας του άρθρου 29 επεξεργάζεται επί του παρόντος μια 
γνώμη για τη «συγκατάθεση». Η παρούσα γνωμοδότηση μπορεί να έχει 
ως αποτέλεσμα πρόσθετες εισηγήσεις.



υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω δεδομένα είναι ήδη 
αποθηκευμένα για ορισμένο χρονικό διάστημα. Με άλλα 
λόγια, τα δεδομένα θα συνοδεύονται από κάποιο είδος ημε 
ρομηνίας λήξης. Η συγκεκριμένη αρχή επιβεβαιώνεται ήδη σε 
υποθέσεις που κρίνονται ενώπιον εθνικών δικαστηρίων ή 
εφαρμόζεται σε ειδικούς τομείς, για παράδειγμα, για αστυνο 
μικά αρχεία, ποινικά μητρώα ή πειθαρχικά αρχεία: σύμφωνα 
με ορισμένους εθνικούς νόμους, οι πληροφορίες που αφο 
ρούν φυσικά πρόσωπα διαγράφονται αυτομάτως ή δεν επι 
τρέπεται να χρησιμοποιούνται ή να διαδίδονται περαιτέρω, 
ιδίως ύστερα από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα, χωρίς 
να απαιτείται προηγούμενη κατά περίπτωση ανάλυση. 

89. Υπό την έννοια αυτή, το νέο δικαίωμα των φυσικών προσώ 
πων «να λησμονηθούν» πρέπει να συνδέεται με τη φορητότητα 
των δεδομένων. Η προστιθέμενη αξία που θα προσφέρει είναι 
ότι δεν θα απαιτούνται προσπάθειες ούτε επιμονή από το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα προκειμένου 
να επιτύχει τη διαγραφή των δεδομένων που το αφορούν, 
καθώς κάτι τέτοιο θα γίνεται με αντικειμενικό και αυτοματο 
ποιημένο τρόπο. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων μπο 
ρεί να δικαιούται να διατηρεί τα δεδομένα μόνον σε πολύ 
ειδικές περιπτώσεις, εφόσον μπορεί να αποδειχθεί συγκεκρι 
μένη ανάγκη διατήρησης των δεδομένων για μεγαλύτερο χρο 
νικό διάστημα. Επομένως, το δικαίωμα των φυσικών προσώ 
πων «να λησμονηθούν» θα μεταφέρει το βάρος απόδειξης από 
τον ενδιαφερόμενο στον υπεύθυνο επεξεργασίας των δεδομέ 
νων και θα αποτελεί προεπιλεγμένη ρύθμιση απορρήτου για 
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

90. Ο ΕΕΠΔ θεωρεί ότι το δικαίωμα των φυσικών προσώπων «να 
λησμονηθούν» μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμο στο 
πλαίσιο των υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών. Η 
υποχρέωση διαγραφής ή μη περαιτέρω διάδοσης πληροφο 
ριών ύστερα από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα είναι 
εύλογη, ιδίως στα μέσα ενημέρωσης ή στο Διαδίκτυο, και 
ειδικότερα σε κοινωνικά δίκτυα. Θα είναι επίσης χρήσιμη 
όσον αφορά τον τερματικό εξοπλισμό: τα δεδομένα που απο 
θηκεύονται σε κινητές διατάξεις ή υπολογιστές μπορούν 
αυτομάτως να διαγράφονται ή να κλειδώνονται ύστερα από 
ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα όταν δεν βρίσκονται 
πλέον στην κατοχή του φυσικού προσώπου. Υπό την έννοια 
αυτή, το δικαίωμα των φυσικών προσώπων «να λησμονηθούν» 
μπορεί να μετουσιωθεί σε υποχρέωση «προστασίας της ιδιω 
τικής ζωής ήδη από τον σχεδιασμό». 

91. Εν κατακλείδι, ο ΕΕΠΔ φρονεί ότι η φορητότητα των δεδο 
μένων και το δικαίωμα των φυσικών προσώπων «να λησμονη 
θούν» είναι χρήσιμες έννοιες. Θα ήταν σκόπιμο να περιλη 
φθούν στη νομική πράξη, αλλά περιορίζοντάς τες ενδεχομέ 
νως στο ηλεκτρονικό περιβάλλον. 

6.6. Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
αφορούν παιδιά 

92. Βάσει της οδηγίας 95/46/ΕΚ δεν υπάρχουν ειδικοί κανόνες 
όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα παιδιών. Το γεγονός αυτό παραβλέπει την ανάγκη 
ειδικής προστασίας των παιδιών σε συγκεκριμένες καταστά 
σεις, επειδή είναι ευάλωτα και επειδή δημιουργείται ανασφά 
λεια δικαίου, ιδίως στους ακόλουθους τομείς: 

— τη συλλογή δεδομένων παιδιών και τον τρόπο με τον 
οποίο πρέπει να ενημερώνονται για τη συλλογή· 

— τον τρόπο εξασφάλισης της συγκατάθεσης των παιδιών. 
Επειδή δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες σχετικά με 
τον τρόπο εξασφάλισης της συγκατάθεσης των παιδιών 

και σχετικά με την ηλικία στην οποία ένα φυσικό πρό 
σωπο πρέπει να θεωρείται παιδί, τα θέματα αυτά εξετάζο 
νται στο πλαίσιο του εθνικού δικαίου, το οποίο διαφέρει 
από κράτος μέλος σε κράτος μέλος ( 40 )· 

— τον τρόπο και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες τα παιδιά 
ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους μπορούν να ασκούν τα 
δικαιώματά τους που απορρέουν από την οδηγία. 

93. Ο ΕΕΠΔ θεωρεί ότι τα ιδιαίτερα συμφέροντα των παιδιών θα 
προστατεύονται καλύτερα εάν η νέα νομική πράξη περιέχει 
πρόσθετες διατάξεις οι οποίες θα αφορούν ειδικά τη συλλογή 
και την περαιτέρω επεξεργασία δεδομένων σχετικά με παιδιά. 
Τέτοιου είδους ειδικές διατάξεις θα παράσχουν επίσης ασφά 
λεια δικαίου στον συγκεκριμένο τομέα και θα είναι χρήσιμες 
για τους υπευθύνους επεξεργασίας δεδομένων, οι οποίοι εκτί 
θενται σήμερα σε διαφορετικές νομικές απαιτήσεις. 

94. Ο ΕΕΠΔ εισηγείται τη συμπερίληψη των ακόλουθων διατά 
ξεων στη νομική πράξη: 

— απαίτηση προσαρμογής των πληροφοριών στα παιδιά, 
στον βαθμό που αυτό επιτρέπει στα παιδιά να κατανοούν 
καλύτερα τι σημαίνει η συλλογή δεδομένων που τα αφο 
ρούν· 

— άλλες απαιτήσεις πληροφόρησης προσαρμοσμένες στα 
παιδιά σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να 
παρασχεθούν τα δεδομένα και, ενδεχομένως, σχετικά με 
το περιεχόμενο· 

— ειδική διάταξη για την προστασία των παιδιών κατά της 
συμπεριφορικής διαφήμισης· 

— ενίσχυση της αρχής του περιορισμού του σκοπού όσον 
αφορά τα δεδομένα παιδιών· 

— σε κάθε περίπτωση, απαγόρευση συλλογής ορισμένων 
κατηγοριών δεδομένων που αφορούν παιδιά· 

— κατώτατο όριο ηλικίας. Κάτω από το όριο αυτό, πληρο 
φορίες που αφορούν παιδιά πρέπει να συλλέγονται γενικά 
μόνον με ρητή και επαληθεύσιμη συναίνεση των γονέων· 

— εάν απαιτείται η συγκατάθεση των γονέων, θα πρέπει να 
θεσπισθούν κανόνες σχετικά με τον τρόπο εξακρίβωσης 
της ηλικίας του παιδιού, δηλαδή τον τρόπο εξακρίβωσης
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( 40 ) Η συγκατάθεση συνδέεται συνήθως με την ηλικία κατά την οποία τα 
παιδιά μπορούν να συνάψουν δικαιοπραξίες. Πρόκειται για την ηλικία 
στην οποία τα παιδιά θεωρούνται ότι έχουν φθάσει σε ένα ορισμένο 
επίπεδο ωριμότητας. Για παράδειγμα, το ισπανικό δίκαιο απαιτεί τη 
συγκατάθεση των γονέων για τη συλλογή δεδομένων παιδιών όσον 
αφορά παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών. Πάνω από την ηλικία αυτή, 
τα παιδιά θεωρούνται ότι είναι σε θέση να παράσχουν τα ίδια τη 
συγκατάθεσή τους. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο νόμος για την προστασία 
των δεδομένων δεν αναφέρει ορισμένη ηλικία ή κατώτατο όριο. Ωστόσο, 
η αρχή προστασίας των δεδομένων του Ηνωμένου Βασιλείου έχει δώσει 
την ερμηνεία ότι παιδιά άνω των 12 ετών μπορούν να δώσουν τη 
συγκατάθεσή τους. Αντίστοιχα, παιδιά κάτω των 12 ετών δεν μπορούν 
να δώσουν τη συγκατάθεσή τους, και για την απόκτηση των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν είναι αναγκαίο να εξασφαλι 
σθεί πρώτα η άδεια γονέα ή κηδεμόνα.



ότι το φυσικό πρόσωπο είναι ανήλικο και τον τρόπο 
επαλήθευσης της συγκατάθεσης των γονέων. Στον τομέα 
αυτό, το δίκαιο της ΕΕ μπορεί να εμπνευσθεί από άλλες 
χώρες, όπως τις Ηνωμένες Πολιτείες ( 41 ). 

6.7. Μηχανισμοί συλλογικής προσφυγής 

95. Η ενίσχυση της ουσίας των δικαιωμάτων των φυσικών προ 
σώπων δεν θα έχει νόημα εάν δεν υπάρχουν αποτελεσματικοί 
διαδικαστικοί μηχανισμοί για την επιβολή των εν λόγω 
δικαιωμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΕΕΠΔ συνιστά τη θέσπιση, 
στη νομοθεσία της ΕΕ, μηχανισμών συλλογικής προσφυγής 
για την παραβίαση των κανόνων προστασίας των δεδομένων. 
Ειδικότερα, οι μηχανισμοί συλλογικής προσφυγής οι οποίοι 
παρέχουν τη δυνατότητα σε ομάδες πολιτών να συνδυάζουν 
τις αξιώσεις τους σε μια ενιαία αγωγή μπορεί να αποτελέσουν 
πολύ ισχυρό εργαλείο για τη διευκόλυνση της εφαρμογής 
των κανόνων προστασίας των δεδομένων ( 42 ). Την καινοτομία 
αυτή υποστηρίζουν επίσης οι αρχές προστασίας των δεδομέ 
νων στο έγγραφο της ομάδας εργασίας σχετικά με το μέλλον 
της ιδιωτικής ζωής. 

96. Σε περιπτώσεις με μικρότερο αντίκτυπο, δεν είναι πιθανό τα 
θύματα παραβιάσεων των κανόνων προστασίας των δεδομένων 
να ασκήσουν ατομικές αγωγές κατά των υπευθύνων επεξερ 
γασίας δεδομένων, λόγω των εξόδων, των καθυστερήσεων, 
των αβεβαιοτήτων, των κινδύνων και του φόρτου με τον 
οποίο θα επιβαρυνθούν. Οι δυσκολίες αυτές μπορούν να 
ξεπερασθούν ή να μετριασθούν σημαντικά εάν θεσπισθεί ένα 
σύστημα συλλογικής προσφυγής, το οποίο θα παρέχει τη 
δυνατότητα στα θύματα παραβιάσεων να συνενώσουν τις επι 
μέρους αξιώσεις τους σε μια ενιαία αγωγή. Ο ΕΕΠΔ τάσσεται 
επίσης υπέρ της παροχής της δυνατότητας σε εξειδικευμένες 
οντότητες, όπως ενώσεις καταναλωτών ή δημόσιοι φορείς, να 
ασκούν αγωγές αποζημίωσης εξ ονόματος θυμάτων παραβιά 
σεων των κανόνων προστασίας των δεδομένων. Οι αγωγές 
αυτές δεν πρέπει να θίγουν το δικαίωμα του προσώπου στο 
οποίο αφορούν τα δεδομένα να ασκήσει ατομική αγωγή. 

97. Οι συλλογικές αγωγές δεν είναι σημαντικές μόνον για να 
διασφαλίζεται η πλήρης αποζημίωση ή άλλα μέτρα αποκατά 
στασης· έμμεσα, επιτελούν επίσης ενισχυμένη αποτρεπτική 
λειτουργία. Ο κίνδυνος καταδίκης στην καταβολή δαπανηρών 
συλλογικών αποζημιώσεων σε τέτοιες αγωγές θα πολλαπλα 
σιάσει τα κίνητρα των υπευθύνων επεξεργασίας δεδομένων 
ώστε να διασφαλίζουν πραγματικά τη συμμόρφωση. Συναφώς, 
η ενισχυμένη επιβολή της νομοθεσίας από ιδιωτικούς φορείς 
μέσω των μηχανισμών συλλογικής προσφυγής θα συμπληρώ 
σει τη δημόσια επιβολή της νομοθεσίας. 

98. Η ανακοίνωση δεν υιοθετεί καμία θέση ως προς το συγκε 
κριμένο θέμα. Ο ΕΕΠΔ γνωρίζει τον διάλογο που βρίσκεται σε 
εξέλιξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με τη θέσπιση μέσων 

συλλογικής έννομης προστασίας των καταναλωτών. Έχει επί 
σης επίγνωση του κινδύνου υπερβολών που μπορούν να επι 
φέρουν οι εν λόγω μηχανισμοί βάσει των εμπειριών άλλων 
έννομων τάξεων. Ωστόσο, φρονεί ότι οι παράγοντες αυτοί δεν 
αποτελούν ικανά επιχειρήματα για την απόρριψη ή την ανα 
βολή της θέσπισης τέτοιων μηχανισμών στη νομοθεσία για 
την προστασία των δεδομένων, εν όψει των οφελών που θα 
επιφέρουν ( 43 ). 

7. Ενίσχυση του ρόλου των οργανισμών/των υπευθύνων 
επεξεργασίας δεδομένων 

7.1. Γενικά 

99. Ο ΕΕΠΔ φρονεί ότι, πέρα από την ενίσχυση των δικαιωμάτων 
των φυσικών προσώπων, μια σύγχρονη νομική πράξη για την 
προστασία των δεδομένων πρέπει να περιέχει τα αναγκαία 
εργαλεία τα οποία αυξάνουν την ευθύνη των υπευθύνων επε 
ξεργασίας δεδομένων. Ειδικότερα, το πλαίσιο πρέπει να περιέ 
χει κίνητρα για τους υπευθύνους επεξεργασίας δεδομένων, 
στον ιδιωτικό ή στον δημόσιο τομέα, να συμπεριλάβουν προ 
ορατικά μέτρα προστασίας των δεδομένων στις επιχειρηματι 
κές διαδικασίες τους. Τα εργαλεία αυτά θα είναι χρήσιμα, 
κατά πρώτον, επειδή, όπως προαναφέρθηκε, οι τεχνολογικές 
εξελίξεις έχουν ως αποτέλεσμα την έντονη αύξηση της συλ 
λογής, της χρήσης και της περαιτέρω διαβίβασης δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, γεγονός που αυξάνει τους κινδύνους 
για την ιδιωτική ζωή και την προστασία των δεδομένων προ 
σωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων, οι οποίοι πρέπει 
να αντισταθμισθούν με αποτελεσματικό τρόπο. Κατά δεύτε 
ρον, το ισχύον πλαίσιο δεν διαθέτει –εξαιρουμένων λιγοστών 
δεόντως καθορισμένων διατάξεων (βλ. κατωτέρω)– τέτοια 
εργαλεία και οι υπεύθυνοι προστασίας των δεδομένων μπορεί 
να υιοθετούν μια προσέγγιση εκ των υστέρων αντίδρασης 
στην προστασία των δεδομένων και στην ιδιωτική ζωή και 
να ενεργούν μόνον μετά την εμφάνιση ενός προβλήματος. 
Η προσέγγιση αυτή αντικατοπτρίζεται σε στατιστικά στοιχεία, 
τα οποία καταγράφουν ως επαναλαμβανόμενα προβλήματα 
ελλιπείς πρακτικές συμμόρφωσης και απώλειες δεδομένων. 

100. Κατά τον ΕΕΠΔ, το ισχύον πλαίσιο δεν επαρκεί για την απο 
τελεσματική προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρα 
κτήρα υπό τις παρούσες και μελλοντικές συνθήκες. Όσο 
μεγαλύτεροι είναι οι κίνδυνοι τόσο μεγαλύτερη είναι η 
ανάγκη εφαρμογής συγκεκριμένων μέτρων τα οποία προστα 
τεύουν τις πληροφορίες σε πρακτικό επίπεδο και παρέχουν 
αποτελεσματική προστασία. Εάν δεν εφαρμοσθούν εκ των 
πραγμάτων τα προληπτικά αυτά μέτρα, είναι πιθανό να συνε 
χισθούν τα σφάλματα, τα ατυχή συμβάντα και η αμέλεια, 
θέτοντας σε κίνδυνο την ιδιωτική ζωή των φυσικών προσώπων 
σε αυτήν την ολοένα και πιο ψηφιακή κοινωνία. Για τον 
σκοπό αυτό, ο ΕΕΠΔ προτείνει τα μέτρα που περιγράφονται 
στη συνέχεια. 

7.2. Ενίσχυση της λογοδοσίας των υπευθύνων επεξεργασίας 
δεδομένων 

101. Ο ΕΕΠΔ συνιστά τη θέσπιση μιας νέας διάταξης στη νομική 
πράξη, η οποία θα απαιτεί από τους υπευθύνους επεξεργασίας 
δεδομένων να εφαρμόζουν κατάλληλα και αποτελεσματικά 
μέτρα για την υλοποίηση των αρχών και των υποχρεώσεων 
της νομικής πράξης και να αποδεικνύουν κάτι τέτοιο κατόπιν 
αιτήματος.

EL 22.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 181/13 

( 41 ) Στις ΗΠΑ, ο COPPA (νόμος για την επιγραμμική προστασία της ιδιω 
τικής ζωής των παιδιών) υποχρεώνει τους φορείς εκμετάλλευσης εμπο 
ρικών δικτυακών τόπων ή επιγραμμικών υπηρεσιών που απευθύνονται 
σε παιδιά ηλικίας κάτω των 13 ετών να εξασφαλίζουν τη συγκατάθεση 
των γονέων πριν από τη συλλογή προσωπικών πληροφοριών και τους 
φορείς εκμετάλλευσης εμπορικών δικτυακών τόπων που απευθύνονται 
στο ευρύτερο κοινό να γνωρίζουν πραγματικά ότι συγκεκριμένοι επι 
σκέπτες είναι παιδιά. 

( 42 ) Βλ. επίσης γνωμοδότηση του ΕΕΠΔ της 25ης Ιουλίου 2007 για την 
ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμ 
βούλιο για την παρακολούθηση του προγράμματος εργασιών για καλύ 
τερη εφαρμογή της οδηγίας για την προστασία δεδομένων, ΕΕ C 255 
της 27.10.2007, σ. 10. ( 43 ) Ορισμένα εθνικά δίκαια προβλέπουν ήδη παρόμοιους μηχανισμούς.



102. Μια τέτοια διάταξη δεν θα είναι τελείως καινοφανής. Το 
άρθρο 6 παράγραφος 2 της οδηγίας 95/46/ΕΚ αναφέρεται 
στις αρχές που σχετίζονται με την ποιότητα των δεδομένων 
και ορίζει ότι: «Εναπόκειται στον υπεύθυνο της επεξεργασίας 
να εξασφαλίσει την τήρηση της παραγράφου 1». Ομοίως, το 
άρθρο 17 παράγραφος 1 απαιτεί από τους υπευθύνους επε 
ξεργασίας δεδομένων να λαμβάνουν τόσο τεχνικά όσο και 
οργανωτικά μέτρα. Ωστόσο, η εμβέλεια των διατάξεων 
αυτών είναι περιορισμένη. Η θέσπιση μιας γενικής διάταξης 
περί λογοδοσίας θα παροτρύνει τους υπευθύνους επεξεργα 
σίας δεδομένων να θεσπίσουν προορατικά μέτρα προκειμένου 
να συμμορφώνονται με όλα τα στοιχεία της νομοθεσίας για 
την προστασία των δεδομένων. 

103. Η ύπαρξη μιας διάταξης για τη λογοδοσία θα έχει ως συνέ 
πεια να υποχρεωθούν οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων 
να θεσπίσουν εσωτερικούς μηχανισμούς και συστήματα ελέγ 
χου που θα διασφαλίζουν τη συμμόρφωση προς τις αρχές και 
τις υποχρεώσεις του πλαισίου. Αυτό θα απαιτεί, για παρά 
δειγμα, τη συμμετοχή της ανώτερης διοίκησης στις πολιτικές 
προστασίας των δεδομένων, τη χαρτογράφηση διαδικασιών 
για την εξασφάλιση κατάλληλου προσδιορισμού όλων των 
πράξεων επεξεργασίας δεδομένων, την ύπαρξη δεσμευτικών 
πολιτικών για την προστασία των δεδομένων, οι οποίες θα 
πρέπει επίσης να επανεξετάζονται και να επικαιροποιούνται 
συνεχώς προκειμένου να καλύπτουν νέες πράξεις επεξεργα 
σίας δεδομένων, τη συμμόρφωση προς τις αρχές της ποι 
ότητας των δεδομένων, της κοινοποίησης, της ασφάλειας, 
της πρόσβασης κ.λπ. Θα απαιτεί επίσης από τους υπευθύνους 
επεξεργασίας δεδομένων να τηρούν στοιχεία για να αποδει 
κνύουν στις αρχές τη συμμόρφωση, κατόπιν αιτήματός τους. 
Η απόδειξη της συμμόρφωσης στο ευρύτερο κοινό πρέπει 
επίσης να καταστεί υποχρεωτική σε ορισμένες περιπτώσεις. 
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί, για παράδειγμα, απαιτώντας από 
τους υπευθύνους επεξεργασίας δεδομένων να περιλαμβάνουν 
την προστασία των δεδομένων σε δημόσιες (ετήσιες) εκθέσεις, 
όταν οι εν λόγω εκθέσεις είναι υποχρεωτικές για άλλους 
λόγους. 

104. Προφανώς, οι τύποι εσωτερικών και εξωτερικών μέτρων που 
θα εφαρμοσθούν πρέπει να είναι κατάλληλοι και να εξαρτώ 
νται από τα πραγματικά περιστατικά και τις συνθήκες κάθε 
μεμονωμένης περίπτωσης. Υπάρχει διαφορά ανάλογα με το 
κατά πόσον ένας υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων επεξερ 
γάζεται τα αρχεία μερικών εκατοντάδων πελατών, τα οποία 
περιλαμβάνουν απλώς ονόματα και διευθύνσεις, ή επεξεργά 
ζεται τα αρχεία εκατομμυρίων ασθενών, συμπεριλαμβανομέ 
νου του ιατρικού ιστορικού τους. Το ίδιο ισχύει για τους 
ειδικούς τρόπους αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας 
των μέτρων. Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα κλιμάκωσης. 

105. Η γενική συνολική νομική πράξη για την προστασία των 
δεδομένων δεν πρέπει να προσδιορίζει τις ειδικές απαιτήσεις 
της λογοδοσίας, αλλά μόνον τα βασικά στοιχεία της. Η ανα 
κοίνωση προβλέπει ορισμένα στοιχεία για την ενίσχυση της 
ευθύνης των υπευθύνων επεξεργασίας δεδομένων, τα οποία 
είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτα. Ειδικότερα, ο ΕΕΠΔ υποστηρίζει 
πλήρως την καθιέρωση υποχρεωτικού διορισμού υπευθύνων 
προστασίας των δεδομένων και υποχρεωτικών εκτιμήσεων των 
επιπτώσεων στην ιδιωτική ζωή, επί τη βάσει ορισμένων κατώ 
τατων ορίων. 

106. Επιπλέον, ο ΕΕΠΔ συνιστά την ανάθεση εξουσιών στην Επι 
τροπή, βάσει του άρθρου 290 ΣΛΕΕ, για τη συμπλήρωση των 
βασικών απαιτήσεων που είναι αναγκαίες για την επίτευξη του 

προτύπου της λογοδοσίας. Η χρήση των εξουσιών αυτών θα 
βελτιώσει την ασφάλεια δικαίου για τους υπευθύνους επεξερ 
γασίας δεδομένων και θα εναρμονίσει τη συμμόρφωση σε 
ολόκληρη την ΕΕ. Κατά την ανάπτυξη τέτοιων ειδικών πρά 
ξεων, πρέπει να ζητηθεί η γνώμη της ομάδας εργασίας του 
άρθρου 29 και του ΕΕΠΔ. 

107. Τέλος, τα συγκεκριμένα μέτρα λογοδοσίας που θα εφαρμόζο 
νται από τους υπευθύνους επεξεργασίας δεδομένων μπορούν 
επίσης να επιβάλλονται από τις αρχές προστασίας των δεδο 
μένων στο πλαίσιο των εξουσιών τους σχετικά με την επιβολή 
της νομοθεσίας. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να ανατεθούν 
νέες εξουσίες στις αρχές προστασίας των δεδομένων, οι 
οποίες θα τους επιτρέπουν να επιβάλλουν διορθωτικά μέτρα 
ή κυρώσεις. Ενδεικτικά αναφέρονται η θέσπιση εσωτερικών 
προγραμμάτων συμμόρφωσης, η εφαρμογή της προστασίας 
της ιδιωτικής ζωής ήδη από τον σχεδιασμό σε συγκεκριμένα 
προϊόντα και υπηρεσίες κ.λπ. Διορθωτικά μέτρα πρέπει να 
επιβάλλονται μόνον στον βαθμό που είναι κατάλληλα, ανα 
λογικά και αποτελεσματικά για να διασφαλίζεται η συμμόρ 
φωση προς τα ισχύοντα και εκτελεστά νομικά πρότυπα. 

7.3. Προστασία της ιδιωτικής ζωής ήδη από τον σχεδιασμό 

108. Η προστασία της ιδιωτικής ζωής ήδη από τον σχεδιασμό 
αφορά την ενσωμάτωση της προστασίας των δεδομένων και 
της ιδιωτικής ζωής ευθύς εξ αρχής σε νέα προϊόντα, υπηρε 
σίες και διαδικασίες που συνεπάγονται την επεξεργασία δεδο 
μένων προσωπικού χαρακτήρα. Κατά τον ΕΕΠΔ, η προστασία 
της ιδιωτικής ζωής ήδη από τον σχεδιασμό αποτελεί στοιχείο 
λογοδοσίας. Ως εκ τούτου, οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδο 
μένων θα υποχρεώνονται επίσης να αποδεικνύουν ότι εφάρ 
μοσαν την προστασία της ιδιωτικής ζωής ήδη από τον σχε 
διασμό, όπου αρμόζει. Πρόσφατα, η 32η Διεθνής Διάσκεψη 
επιτρόπων για την προστασία των δεδομένων και την ιδιωτική 
ζωή εξέδωσε ψήφισμα στο οποίο αναγνωρίζεται η προστασία 
της ιδιωτικής ζωής ήδη από τον σχεδιασμό ως ουσιώδες 
στοιχείο της θεμελιώδους προστασίας της ιδιωτικής ζωής ( 44 ). 

109. Η οδηγία 95/46/ΕΚ περιέχει μερικές διατάξεις οι οποίες 
ενθαρρύνουν την προστασία της ιδιωτικής ζωής ήδη από 
τον σχεδιασμό ( 45 ), αλλά δεν αναγνωρίζει ρητά μια τέτοια 
υποχρέωση. Ο ΕΕΠΔ εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
υποστήριξη, στην ανακοίνωση, της προστασίας της ιδιωτικής 
ζωής ήδη από τον σχεδιασμό ως εργαλείου για τη διασφάλιση 
της συμμόρφωσης προς τους κανόνες προστασίας των δεδο 
μένων. Εισηγείται τη συμπερίληψη μιας δεσμευτικής διάταξης 
που θα θεσπίζει την υποχρέωση «προστασίας της ιδιωτικής 
ζωής ήδη από τον σχεδιασμό», η οποία μπορεί να βασίζεται

EL C 181/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 22.6.2011 

( 44 ) Ψήφισμα σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής ήδη από τον 
σχεδιασμό, το οποίο εγκρίθηκε από την 32η Διεθνή Διάσκεψη επιτρό 
πων για την προστασία των δεδομένων και την ιδιωτική ζωή, Ιερουσα 
λήμ, 27-29 Οκτωβρίου 2010. 

( 45 ) Η οδηγία περιλαμβάνει διατάξεις, οι οποίες απαιτούν έμμεσα, σε διά 
φορες περιπτώσεις, την εφαρμογή της προστασίας της ιδιωτικής ζωής 
ήδη από τον σχεδιασμό. Ειδικότερα, το άρθρο 17 απαιτεί από τους 
υπευθύνους επεξεργασίας δεδομένων να λαμβάνουν κατάλληλα τεχνικά 
και οργανωτικά μέτρα για την αποφυγή αθέμιτης επεξεργασίας των 
δεδομένων. Η οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλε 
κτρονικές επικοινωνίες είναι πιο σαφής. Το άρθρο 14 παράγραφος 3 
ορίζει τα εξής: «Κατά περίπτωση, μπορούν να θεσπιστούν μέτρα που να 
εξασφαλίζουν ότι ο τερματικός εξοπλισμός είναι κατασκευασμένος κατά 
τρόπο συμβατό με το δικαίωμα των χρηστών να προστατεύουν και να 
ελέγχουν τη χρησιμοποίηση των προσωπικών τους δεδομένων, σύμφωνα 
με την οδηγία 1999/5/ΕΚ και με την απόφαση 87/95/ΕΟΚ του Συμ 
βουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1986, για την τυποποίηση στον τομέα 
της τεχνολογίας των πληροφοριών και των τηλεπικοινωνιών».



στη διατύπωση της αιτιολογικής σκέψης 46 της οδηγίας 
95/46/EK. Ειδικότερα, η διάταξη θα απαιτεί ρητώς από 
τους υπευθύνους επεξεργασίας των δεδομένων να λαμβάνουν 
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, κατά τη στιγμή τόσο του 
σχεδιασμού των τεχνικών επεξεργασίας όσο και της εκτέλεσης 
της επεξεργασίας, προκειμένου ιδίως να διασφαλίζεται η προ 
στασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να εμπο 
δίζεται κάθε ανεπίτρεπτη επεξεργασία ( 46 ). 

110. Βάσει μιας τέτοιας διάταξης, οι υπεύθυνοι επεξεργασίας των 
δεδομένων θα υποχρεούνται, μεταξύ άλλων, να διασφαλίζουν 
ότι τα συστήματα επεξεργασίας των δεδομένων έχουν σχεδια 
σθεί έτσι ώστε να επεξεργάζονται όσο το δυνατόν λιγότερα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, να εφαρμόζουν προεπιλεγ 
μένες ρυθμίσεις απορρήτου, για παράδειγμα στα κοινωνικά 
δίκτυα, να τηρούν ως προεπιλογή εμπιστευτικά τα προφίλ 
των φυσικών προσώπων και να εφαρμόζουν εργαλεία που 
θα επιτρέπουν στους χρήστες να προστατεύουν καλύτερα τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν (π.χ. 
έλεγχοι πρόσβασης, κρυπτογράφηση). 

111. Τα πλεονεκτήματα της ειδικότερης αναφοράς στην προστασία 
της ιδιωτικής ζωής ήδη από τον σχεδιασμό μπορούν να συνο 
ψισθούν ως ακολούθως: 

— Θα αναδείξει τη σημασία της αρχής αφ’ εαυτής, ως εργα 
λείου για τη διασφάλιση του εξ αρχής σχεδιασμού των 
διαδικασιών, των προϊόντων και των υπηρεσιών με γνώ 
μονα την προστασία της ιδιωτικής ζωής. 

— Θα μειώσει τις παραβιάσεις της ιδιωτικής ζωής, θα ελαχι 
στοποιήσει την περιττή συλλογή δεδομένων και θα παρέ 
χει τη δυνατότητα στα φυσικά πρόσωπα να ασκούν πραγ 
ματικές επιλογές όσον αφορά τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που τους αφορούν. 

— Θα συμβάλει στην αποφυγή της λήψης διορθωτικών 
μέτρων εκ των υστέρων σε μια προσπάθεια επανόρθωσης 
προβληματικών καταστάσεων, οι οποίες ενδέχεται να είναι 
δύσκολο ή αδύνατο να επανορθωθούν. 

— Θα διευκολύνει επίσης την αποτελεσματική εφαρμογή και 
επιβολή της εν λόγω αρχής από τις αρχές προστασίας των 
δεδομένων. 

112. Οι συνδυασμένες συνέπειες της υποχρέωσης αυτής θα έχουν 
ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη ζήτηση για προϊόντα και υπηρε 
σίες που θα ενσωματώνουν την αρχή της προστασίας της 
ιδιωτικής ζωής ήδη από τον σχεδιασμό, παρέχοντας περισσό 
τερα κίνητρα στον κλάδο να ικανοποιήσει την εν λόγω 
ζήτηση. Επιπλέον, πρέπει να εξετασθεί το ενδεχόμενο θέσπι 
σης μιας χωριστής υποχρέωσης για τους σχεδιαστές και τους 
κατασκευαστές νέων προϊόντων και υπηρεσιών με δυνητικό 
αντίκτυπο στην προστασία των δεδομένων και στην ιδιωτική 
ζωή. Ο ΕΕΠΔ εισηγείται τη συμπερίληψη μιας τέτοιας χωρι 
στής υποχρέωσης, η οποία μπορεί να παροτρύνει περαιτέρω 
τους υπευθύνους επεξεργασίας δεδομένων να συμμορφώνο 
νται προς τη δική τους υποχρέωση. 

113. Η κωδικοποίηση της προστασίας της ιδιωτικής ζωής ήδη από 
τον σχεδιασμό μπορεί να συμπληρωθεί από μια διάταξη που 
θα θεσπίζει γενικές απαιτήσεις προστασίας της ιδιωτικής ζωής 

ήδη από τον σχεδιασμό, εφαρμοστέες σε όλους τους τομείς, 
προϊόντα και υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα η εξασφάλιση 
μέτρων για την παροχή εξουσιών στους χρήστες τα οποία θα 
θεσπισθούν σύμφωνα με τη βασική αρχή. 

114. Επιπλέον, ο ΕΕΠΔ συνιστά την ανάθεση εξουσιών στην Επι 
τροπή βάσει του άρθρου 290 ΣΛΕΕ για τη συμπλήρωση 
–όπου αρμόζει– των βασικών απαιτήσεων της προστασίας 
της ιδιωτικής ζωής ήδη από τον σχεδιασμό για επιλεγμένα 
προϊόντα και υπηρεσίες. Η χρήση των εξουσιών αυτών θα 
βελτιώσει την ασφάλεια δικαίου για τους υπευθύνους επεξερ 
γασίας δεδομένων και θα εναρμονίσει τη συμμόρφωση σε 
ολόκληρη την ΕΕ. Κατά την ανάπτυξη τέτοιων ειδικών πρά 
ξεων, πρέπει να ζητηθεί η γνώμη της ομάδας εργασίας του 
άρθρου 29 και του ΕΕΠΔ (βλ. στο ίδιο πνεύμα παράγραφο 
106 σχετικά με τη λογοδοσία). 

115. Τέλος, οι αρχές προστασίας των δεδομένων πρέπει να διαθέ 
τουν εξουσία επιβολής διορθωτικών μέτρων ή κυρώσεων, υπό 
παρόμοιους περιοριστικούς όρους όπως προαναφέρθηκε στην 
παράγραφο 107, όταν οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων 
απέτυχαν σαφώς να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα σε περιπτώ 
σεις στις οποίες απαιτείται κάτι τέτοιο. 

7.4. Υπηρεσίες πιστοποίησης 

116. Η ανακοίνωση αναγνωρίζει την αναγκαιότητα διερεύνησης της 
δημιουργίας συστημάτων πιστοποίησης ΕΕ για προϊόντα και 
υπηρεσίες που σέβονται την ιδιωτική ζωή. Ο ΕΕΠΔ υποστη 
ρίζει πλήρως τον συγκεκριμένο στόχο και εισηγείται τη 
συμπερίληψη διάταξης που θα προβλέπει τη δημιουργία 
τους και τις ενδεχόμενες συνέπειές τους σε ολόκληρη την 
ΕΕ, η οποία ενδέχεται να αναπτυχθεί περαιτέρω αργότερα 
σε πρόσθετη νομοθεσία. Η διάταξη πρέπει να συμπληρώνει 
τις διατάξεις σχετικά με τη λογοδοσία και την προστασία της 
ιδιωτικής ζωής ήδη από τον σχεδιασμό. 

117. Τα εθελοντικά συστήματα πιστοποίησης θα επιτρέπουν την 
επαλήθευση του κατά πόσον ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδο 
μένων θέσπισε μέτρα για τη συμμόρφωση προς τη νομική 
πράξη. Επιπλέον, οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων –ή 
ακόμη και τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες– που θα διαθέτουν 
σήμα πιστοποίησης είναι πιθανό να αποκτήσουν ανταγωνι 
στικό πλεονέκτημα σε σχέση με άλλα. Τέτοια συστήματα θα 
βοηθήσουν επίσης τις αρχές προστασίας των δεδομένων στον 
εποπτικό ρόλο τους και στον ρόλο τους όσον αφορά την 
επιβολή της νομοθεσίας. 

8. Παγκοσμιοποίηση και εφαρμοστέο δίκαιο 

8.1. Σαφής ανάγκη συνεκτικότερης προστασίας 

118. Όπως προαναφέρθηκε στο κεφάλαιο 2, η διαβίβαση δεδομέ 
νων προσωπικού χαρακτήρα εκτός των συνόρων της ΕΕ αυξά 
νεται με γεωμετρική πρόοδο ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης 
νέων τεχνολογιών, του ρόλου των πολυεθνικών εταιρειών και 
της αυξανόμενης επιρροής των κυβερνήσεων στην επεξεργα 
σία και ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε διε 
θνή κλίμακα. Αυτός είναι ένας από τους κύριους λόγους που 
δικαιολογούν την αναθεώρηση του ισχύοντος νομικού πλαι 
σίου. Ως εκ τούτου, πρόκειται για έναν από τους τομείς για 
τους οποίους ο ΕΕΠΔ θέτει φιλόδοξους στόχους και ζητεί 
αποτελεσματικότητα, καθώς υπάρχει σαφής ανάγκη συνεκτι 
κότερης προστασίας όταν τα δεδομένα υποβάλλονται σε επε 
ξεργασία εκτός της ΕΕ.

EL 22.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 181/15 

( 46 ) Βάσει του ισχύοντος πλαισίου, η αιτιολογική σκέψη 46 ενθαρρύνει τους 
υπευθύνους επεξεργασίας δεδομένων να θεσπίζουν τέτοια μέτρα, όμως 
οι αιτιολογικές σκέψεις δεν έχουν δεσμευτική ισχύ.



8.2. Επένδυση σε διεθνείς κανόνες 

119. Κατά τον ΕΕΠΔ, απαιτείται μεγαλύτερη επένδυση στην ανά 
πτυξη διεθνών κανόνων. Η αύξηση της εναρμόνισης όσον 
αφορά το επίπεδο προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα ανά τον κόσμο θα αποσαφηνίσει σημαντικά την 
ουσία των βασικών αρχών προς τις οποίες απαιτείται συμμόρ 
φωση και τις προϋποθέσεις διαβίβασης δεδομένων. Οι παγκό 
σμιοι αυτοί κανόνες θα πρέπει να συνδυάζουν την απαίτηση 
για ένα υψηλό πρότυπο προστασίας των δεδομένων –συμπε 
ριλαμβανομένων βασικών στοιχείων προστασίας των δεδομέ 
νων της ΕΕ– με τις περιφερειακές ιδιαιτερότητες. 

120. Ο ΕΕΠΔ υποστηρίζει το φιλόδοξο έργο που έχει πραγματο 
ποιηθεί έως τώρα στο πλαίσιο της διεθνούς διάσκεψης των 
επιτρόπων για την προστασία των δεδομένων για την ανά 
πτυξη και τη διάδοση των λεγόμενων «προτύπων της Μαδρί 
της», με σκοπό την ενσωμάτωσή τους σε μια δεσμευτική 
πράξη και, ενδεχομένως, τη δρομολόγηση μιας διακυβερνητι 
κής διάσκεψης ( 47 ). Ζητεί από την Επιτροπή να αναλάβει τις 
αναγκαίες πρωτοβουλίες για τη διευκόλυνση της υλοποίησης 
του στόχου αυτού. 

121. Κατά τον ΕΕΠΔ, είναι επίσης σημαντικό να διασφαλισθεί 
συνεκτικότητα μεταξύ της πρωτοβουλίας αυτής για διεθνή 
πρότυπα, της τρέχουσας αναθεώρησης του πλαισίου της ΕΕ 
για την προστασία των δεδομένων και άλλων εξελίξεων, όπως 
η τρέχουσα αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών του 
ΟΟΣΑ για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και της σύμ 
βασης αριθ. 108 του Συμβουλίου της Ευρώπης, η οποία είναι 
ανοικτή προς υπογραφή από τρίτες χώρες (βλ. επίσης παρά 
γραφο 17). Ο ΕΕΠΔ θεωρεί ότι η Επιτροπή μπορεί να δια 
δραματίσει συγκεκριμένο ρόλο στον τομέα αυτό, προσδιορί 
ζοντας με ποιον τρόπο θα προωθήσει την εν λόγω συνεκτι 
κότητα στις διαπραγματεύσεις με τον ΟΟΣΑ και το Συμβού 
λιο της Ευρώπης. 

8.3. Αποσαφήνιση των κριτηρίων του εφαρμοστέου δικαίου 

122. Δεδομένου ότι δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί απόλυτη συνε 
κτικότητα, θα παραμείνει –τουλάχιστον στο εγγύς μέλλον– 
κάποιος βαθμός διαφοροποίησης μεταξύ των νόμων στην ΕΕ 
και κυρίως εκτός των συνόρων της ΕΕ. Ο ΕΕΠΔ θεωρεί ότι η 
νέα νομική πράξη θα πρέπει να αποσαφηνίζει τα κριτήρια 
καθορισμού του εφαρμοστέου δικαίου και να εξασφαλίζει 
τον εξορθολογισμό των μηχανισμών για τις ροές δεδομένων 
καθώς και τη λογοδοσία των παραγόντων που εμπλέκονται 
στις ροές δεδομένων. 

123. Καταρχάς, η νομική πράξη πρέπει να διασφαλίζει την εφαρ 
μογή του δικαίου της ΕΕ όταν δεδομένα προσωπικού χαρα 
κτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία εκτός των συνόρων της 
ΕΕ, εφόσον υπάρχει αιτιολογημένη αξίωση εφαρμογής του 
δικαίου της ΕΕ. Το παράδειγμα μη ευρωπαϊκών υπηρεσιών 
υπολογιστικού νέφους που στοχεύουν κατοίκους της ΕΕ εξη 
γεί για ποιον λόγο απαιτείται κάτι τέτοιο. Σε ένα περιβάλλον 
στο οποίο τα δεδομένα δεν αποθηκεύονται και δεν υποβάλ 
λονται σε επεξεργασία με υλικό τρόπο σε έναν συγκεκριμένο 
τόπο, στο οποίο πάροχοι υπηρεσιών και χρήστες που βρίσκο 
νται σε διαφορετικές χώρες παρεμβαίνουν και ασκούν επιρροή 
στα δεδομένα, είναι πολύ δύσκολο να προσδιορισθεί ποιος 
είναι υπεύθυνος να συμμορφώνεται προς συγκεκριμένες αρχές 
προστασίας των δεδομένων. Παρέχεται καθοδήγηση, ιδίως 
από τις αρχές προστασίας των δεδομένων, σχετικά με τον 

τρόπο ερμηνείας και εφαρμογής της οδηγίας 95/46/ΕΚ σε 
τέτοιες περιπτώσεις, αλλά η καθοδήγηση αφ’ εαυτή δεν επαρ 
κεί για να διασφαλίζεται ασφάλεια δικαίου στο νέο αυτό 
περιβάλλον. 

124. Στην επικράτεια της ΕΕ, η ανάγκη για ένα ακριβέστερο νομικό 
πλαίσιο και ένα απλουστευμένο κριτήριο καθορισμού του 
εφαρμοστέου δικαίου τονίσθηκε από την ομάδα εργασίας 
του άρθρου 29 σε πρόσφατη γνώμη της ( 48 ). 

125. Κατά τον ΕΕΠΔ, η προτιμώμενη λύση είναι η θέσπιση της 
νομικής πράξης μέσω κανονισμού, ο οποίος θα έχει ως απο 
τέλεσμα την εφαρμογή ίδιων κανόνων σε όλα τα κράτη μέλη. 
Ο κανονισμός θα καταστήσει λιγότερο σημαντική την ανα 
γκαιότητα καθορισμού του εφαρμοστέου δικαίου. Αυτός είναι 
ένας από τους λόγους για τους οποίους ο ΕΕΠΔ τάσσεται 
σθεναρά υπέρ της θέσπισης ενός κανονισμού. Ωστόσο, και ο 
κανονισμός μπορεί να επιτρέπει κάποιο περιθώριο χειρισμών 
στα κράτη μέλη. Εάν στη νέα πράξη διατηρηθεί σημαντικό 
περιθώριο χειρισμών, ο ΕΕΠΔ υποστηρίζει την εισήγηση της 
ομάδας εργασίας του άρθρου 29 για μετάβαση από την 
εφαρμογή διαφορετικών εθνικών νόμων στην κεντρική εφαρ 
μογή ενιαίας νομοθεσίας σε όλα τα κράτη μέλη στα οποία ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων διαθέτει εγκαταστάσεις. Ο 
ΕΕΠΔ ζητεί επίσης περισσότερη συνεργασία και συντονισμό 
μεταξύ των αρχών προστασίας των δεδομένων σε διασυνορια 
κές περιπτώσεις και καταγγελίες (βλ. κεφάλαιο 10). 

8.4. Εξορθολογισμός των μηχανισμών για τις ροές δεδομέ 
νων 

126. Η αναγκαιότητα συνεκτικότητας και ενός σημείου αναφοράς 
υψηλού επιπέδου πρέπει να ληφθεί υπόψη όχι μόνον σε 
σχέση με τις παγκόσμιες αρχές προστασίας των δεδομένων, 
αλλά επίσης σε σχέση με τις διεθνείς διαβιβάσεις. Ο ΕΕΠΔ 
υποστηρίζει πλήρως τον στόχο της Επιτροπής για τον εξορ 
θολογισμό των ισχυουσών διαδικασιών για τις διεθνείς διαβι 
βάσεις δεδομένων και τη διασφάλιση μιας πιο ομοιόμορφης 
και συνεπούς προσέγγισης έναντι τρίτων χωρών και διεθνών 
οργανισμών. 

127. Ο μηχανισμός των ροών δεδομένων περιλαμβάνει τόσο δια 
βιβάσεις του ιδιωτικού τομέα, ιδίως μέσω συμβατικών ρητρών 
ή δεσμευτικών εταιρικών κανόνων (BCR), όσο και διαβιβάσεις 
μεταξύ δημόσιων αρχών. Οι BCR είναι ένας από τους τομείς 
στους οποίους θα ήταν επιθυμητή μια πιο συνεπής και εξορ 
θολογισμένη προσέγγιση. Ο ΕΕΠΔ συνιστά να εξετασθούν 
ρητά οι προϋποθέσεις για BCR στη νέα νομική πράξη ( 49 ): 

— αναγνωρίζοντας ρητά τους BCR ως εργαλεία που παρέ 
χουν επαρκείς εγγυήσεις 

— προβλέποντας τα κύρια στοιχεία/τις προϋποθέσεις για τη 
θέσπιση BCR

EL C 181/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 22.6.2011 

( 47 ) Όπως προτείνεται στο ψήφισμα για τα διεθνή πρότυπα, το οποίο ενέ 
κρινε η 32η Διεθνής Διάσκεψη των επιτροπών για την προστασία της 
δεδομένων και την ιδιωτική ζωή, Ιερουσαλήμ, 27-29 Οκτωβρίου 2010. 

( 48 ) Γνώμη 8/2010 της ομάδας εργασίας του άρθρου 29 σχετικά με το 
εφαρμοστέο δίκαιο, WP 179. 

( 49 ) Για τις διεθνείς διαβιβάσεις, βλ. επίσης κεφάλαιο 8 της γνωμοδότησης.



— θεσπίζοντας διαδικασίες συνεργασίας για την έγκριση 
BCR, συμπεριλαμβανομένων κριτηρίων για την επιλογή 
μιας κορυφαίας αρχής ελέγχου (υπηρεσία ενιαίας εξυπη 
ρέτησης). 

9. Ο τομέας της αστυνομίας και της δικαιοσύνης 

9.1. Η γενική πράξη 

128. Η Επιτροπή τόνισε επανειλημμένα τη σημασία της ενίσχυσης 
της προστασίας των δεδομένων στο πλαίσιο της επιβολής του 
νόμου και της πρόληψης του εγκλήματος, τη στιγμή που η 
ανταλλαγή και η χρήση προσωπικών πληροφοριών αυξάνεται 
σημαντικά. Επίσης, το Πρόγραμμα της Στοκχόλμης, το οποίο 
εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αναφέρεται σε ένα 
ισχυρό καθεστώς προστασίας των δεδομένων ως κύρια προϋ 
πόθεση της στρατηγικής της ΕΕ για τη διαχείριση των πλη 
ροφοριών στον συγκεκριμένο τομέα ( 50 ). 

129. Η αναθεώρηση του γενικού πλαισίου για την προστασία των 
δεδομένων αποτελεί ιδανική ευκαιρία για την επίτευξη προό 
δου στον συγκεκριμένο τομέα, ιδίως δεδομένου ότι η ανακοί 
νωση περιγράφει ορθώς την απόφαση-πλαίσιο 2008/977 ως 
ανεπαρκή ( 51 ). 

130. Ο ΕΕΠΔ εξήγησε στην παράγραφο 3.2.5 της παρούσας γνω 
μοδότησης για ποιον λόγο ο τομέας της αστυνομικής και 
δικαστικής συνεργασίας πρέπει να περιλαμβάνεται στη γενική 
πράξη. Η συμπερίληψη της αστυνομίας και της δικαιοσύνης 
εμφανίζει ορισμένα πρόσθετα πλεονεκτήματα. Σημαίνει ότι οι 
κανόνες δεν θα εφαρμόζονται πλέον μόνον σε διασυνοριακές 
ανταλλαγές δεδομένων ( 52 ), αλλά και στην εγχώρια επεξεργα 
σία. Η κατάλληλη προστασία κατά την ανταλλαγή δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα με τρίτες χώρες θα διασφαλίζεται 
καλύτερα, ακόμη και στο πλαίσιο των διεθνών συμφωνιών. 
Επιπλέον, οι ΑΠΔ θα διαθέτουν τις ίδιες εκτεταμένες και 
εναρμονισμένες εξουσίες έναντι των αστυνομικών και δικαστι 
κών αρχών που διαθέτουν έναντι άλλων υπευθύνων επεξεργα 
σίας δεδομένων. Τέλος, το ισχύον άρθρο 13, το οποίο προ 
βλέπει εξουσία των κρατών μελών να θεσπίζουν ειδική νομο 
θεσία για τον περιορισμό των υποχρεώσεων και των δικαιω 
μάτων στο πλαίσιο της γενικής πράξης για τη διαφύλαξη 
συγκεκριμένων δημόσιων συμφερόντων, θα πρέπει να εφαρ 
μόζεται με τον ίδιο περιορισμένο τρόπο όπως εφαρμόζεται σε 
άλλους τομείς. Ειδικότερα, οι ειδικές εγγυήσεις που προβλέ 
πονται βάσει της γενικής πράξης στον συγκεκριμένο τομέα θα 
πρέπει να τηρούνται και στην εθνική νομοθεσία που ισχύει 
στον τομέα της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας. 

9.2. Πρόσθετοι ειδικοί κανόνες για την αστυνομία και τη 
δικαιοσύνη 

131. Ωστόσο, η συμπερίληψη αυτή δεν αποκλείει τους ειδικούς 
κανόνες και τις αποκλίσεις, οι οποίοι λαμβάνουν δεόντως 
υπόψη τις ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου τομέα, σύμφωνα 

με τη δήλωση αριθ. 21 που προσαρτάται στη συνθήκη της 
Λισαβόνας. Μπορούν να προβλεφθούν περιορισμοί των 
δικαιωμάτων των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδο 
μένα, αλλά αυτοί πρέπει να είναι αναγκαίοι, αναλογικοί και να 
μην αλλοιώνουν τα ουσιώδη στοιχεία του δικαιώματος αυτού 
καθαυτού. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να τονισθεί ότι η οδηγία 
95/46/EK, συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 13, εφαρμόζε 
ται επί του παρόντος για την επιβολή του νόμου σε διάφο 
ρους τομείς (π.χ. φορολογία, τελωνεία, καταπολέμηση της 
απάτης) οι οποίοι δεν διαφέρουν θεμελιωδώς από πολλές 
άλλες δραστηριότητες στον τομέα της αστυνομίας και της 
δικαιοσύνης. 

132. Επιπλέον, πρέπει να θεσπισθούν επίσης ειδικές αντισταθμιστι 
κές εγγυήσεις, προκειμένου να παρέχεται πρόσθετη προστασία 
στα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα σε έναν 
τομέα στον οποίο η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα μπορεί να είναι πιο παρεμβατική. 

133. Εν όψει των προαναφερθέντων, ο ΕΕΠΔ θεωρεί ότι το νέο 
πλαίσιο πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα 
στοιχεία, σύμφωνα με τη σύμβαση αριθ. 108 και τη σύσταση 
αριθ. R (87) 15: 

— Διάκριση μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών δεδομένων και 
αρχείων, ανάλογα με την ακρίβεια και την αξιοπιστία 
τους, υποστηρίζοντας την αρχή ότι τα δεδομένα που 
βασίζονται σε πραγματικά περιστατικά πρέπει να διακρί 
νονται από τα δεδομένα που βασίζονται σε γνώμες ή 
προσωπικές εκτιμήσεις. 

— Διάκριση μεταξύ διάφορων κατηγοριών ενδιαφερομένων 
(ύποπτοι για αξιόποινες πράξεις, θύματα, μάρτυρες κ.λπ.) 
και αρχείων (προσωρινά, μόνιμα και αρχεία πληροφοριών). 
Πρέπει να προβλέπονται ειδικές προϋποθέσεις και εγγυή 
σεις για την επεξεργασία δεδομένων μη υπόπτων. 

— Μηχανισμοί για την εξασφάλιση περιοδικής επαλήθευσης 
και διόρθωσης, προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα 
των δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία. 

— Ειδικές διατάξεις ή/και εγγυήσεις μπορούν να αναπτυχ 
θούν σε σχέση με την (ολοένα και σημαντικότερη) επε 
ξεργασία βιομετρικών και γενετικών δεδομένων στον 
τομέα της επιβολής του νόμου. Χρήση των δεδομένων 
αυτών πρέπει να γίνεται μόνον σε περιπτώσεις στις οποίες 
δεν υπάρχουν λιγότερο παρεμβατικά μέσα που μπορούν 
να εξασφαλίσουν το ίδιο αποτέλεσμα ( 53 ). 

— Προϋποθέσεις για τις διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σε μη αρμόδιες αρχές και ιδιωτικούς φορείς 
καθώς και για την πρόσβαση και την περαιτέρω χρήση 
από τις αρχές επιβολής του νόμου δεδομένων προσωπι 
κού χαρακτήρα που έχουν συλλεχθεί από ιδιωτικούς 
φορείς.

EL 22.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 181/17 

( 50 ) Βλ. σχετικά τη γνωμοδότηση του ΕΕΠΔ της 30ής Σεπτεμβρίου 2010 
σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινο 
βούλιο και το Συμβούλιο — Επισκόπηση της διαχείρισης των πληρο 
φοριών στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, παράγραφοι 
9-19. 

( 51 ) Βλ. παράγραφο 3.2.5 ανωτέρω. 
( 52 ) Αυτό είναι επί του παρόντος το περιορισμένο πεδίο εφαρμογής της 

απόφασης-πλαισίου 2008/977. 
( 53 ) Προς την κατεύθυνση αυτή, βλ. έγγραφο της ομάδας εργασίας σχετικά 

με το μέλλον της ιδιωτικής ζωής, παράγραφος 112.



9.3. Τομεακά καθεστώτα προστασίας των δεδομένων 

134. Η ανακοίνωση αναφέρει ότι «η απόφαση-πλαίσιο δεν αντικα 
θιστά τις διάφορες τομεακές νομοθετικές πράξεις για την 
αστυνομική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις 
που εκδόθηκαν σε επίπεδο ΕΕ, ιδίως εκείνες που διέπουν τη 
λειτουργία της Ευρωπόλ, της Eurojust, του Συστήματος Πλη 
ροφοριών Σένγκεν (SIS) και του Τελωνειακού Συστήματος 
Πληροφοριών (CIS), οι οποίες προβλέπουν ιδιαίτερα καθε 
στώτα προστασίας δεδομένων ή/και παραπέμπουν συνήθως 
στις πράξεις προστασίας των δεδομένων του Συμβουλίου 
της Ευρώπης». 

135. Κατά τον ΕΕΠΔ, το νέο νομικό πλαίσιο πρέπει να είναι, κατά 
το δυνατόν, σαφές, απλό και συνεκτικό. Όταν υπάρχει πλη 
θώρα διαφορετικών καθεστώτων που εφαρμόζονται, για παρά 
δειγμα, στην Ευρωπόλ, στην Eurojust, στο SIS και στην από 
φαση Prüm, η συμμόρφωση προς τους κανόνες παραμένει ή 
γίνεται πιο πολύπλοκη. Αυτός είναι ένας από τους λόγους για 
τους οποίους ο ΕΕΠΔ τάσσεται υπέρ μιας συνολικής νομικής 
πράξης για όλους τους τομείς. 

136. Ωστόσο, ο ΕΕΠΔ κατανοεί ότι η εναρμόνιση των κανόνων των 
διάφορων συστημάτων θα απαιτήσει σημαντικό έργο, το 
οποίο πρέπει να εκτελεσθεί με προσοχή. Ο ΕΕΠΔ θεωρεί ότι 
μια σταδιακή προσέγγιση, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, 
είναι λογική εφόσον η δέσμευση για τη διασφάλιση υψηλού 
επιπέδου προστασίας των δεδομένων με συνεκτικό και αποτε 
λεσματικό τρόπο παραμένει σαφής και ορατή. Πιο συγκεκρι 
μένα: 

— Σε πρώτη φάση, η γενική νομική πράξη για την προστα 
σία των δεδομένων πρέπει να εφαρμόζεται σε κάθε επε 
ξεργασία στον τομέα της αστυνομικής και δικαστικής 
συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των προσαρμογών 
για την αστυνομία και τη δικαιοσύνη (όπως αναφέρεται 
στην παράγραφο 9.2). 

— Σε δεύτερη φάση, τα τομεακά καθεστώτα προστασίας των 
δεδομένων πρέπει να εναρμονισθούν με την ως άνω γενική 
πράξη. Η Επιτροπή πρέπει να δεσμευθεί ότι θα διατυπώσει 
προτάσεις για τη δεύτερη αυτή φάση εντός σύντομης και 
καθορισμένης προθεσμίας. 

10. Αρχές Προστασίας των Δεδομένων (ΑΠΔ) και 
συνεργασία μεταξύ ΑΠΔ 

10.1. Ενίσχυση του ρόλου των ΑΠΔ 

137. Ο ΕΕΠΔ υποστηρίζει πλήρως τον στόχο της ανακοίνωσης να 
εξετασθεί το ζήτημα του καθεστώτος των αρχών προστασίας 
των δεδομένων (ΑΠΔ), και ειδικότερα να ενισχυθούν η ανε 
ξαρτησία, οι πόροι και οι εξουσίες τους όσον αφορά την 
επιβολή του νόμου. 

138. Ο ΕΕΠΔ επιμένει επίσης στην αναγκαιότητα αποσαφήνισης 
στη νέα νομική πράξη της βασικής έννοιας της ανεξαρτησίας 
των ΑΠΔ. Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εξέ 
δωσε πρόσφατα απόφαση στο ζήτημα αυτό στην υπόθεση C- 
518/07 ( 54 ), στην οποία τόνισε ότι ανεξαρτησία σημαίνει 
απουσία κάθε εξωτερικής επιρροής. Η ΑΠΔ δεν πρέπει να 

ζητεί ούτε να δέχεται εντολές από οποιονδήποτε. Ο ΕΕΠΔ 
εισηγείται να κωδικοποιηθούν ρητά τα συγκεκριμένα στοιχεία 
ανεξαρτησίας στη νομική πράξη. 

139. Για την άσκηση των καθηκόντων τους οι ΑΠΔ πρέπει να 
διαθέτουν επαρκείς ανθρώπινους και χρηματοοικονομικούς 
πόρους. Ο ΕΕΠΔ εισηγείται να περιληφθεί η απαίτηση αυτή 
στη νομική πράξη ( 55 ). Τονίζει, τέλος, την αναγκαιότητα να 
διασφαλισθεί ότι οι αρχές διαθέτουν πλήρως εναρμονισμένες 
εξουσίες όσον αφορά την έρευνα και την επιβολή επαρκώς 
αποτρεπτικών και διορθωτικών μέτρων και κυρώσεων. Αυτό 
θα βελτιώσει την ασφάλεια δικαίου για τα πρόσωπα στα 
οποία αναφέρονται τα δεδομένα και για τους υπευθύνους 
επεξεργασίας των δεδομένων. 

140. Η ενίσχυση της ανεξαρτησίας, των πόρων και των εξουσιών 
των ΑΠΔ πρέπει να συνδυάζεται με ενισχυμένη συνεργασία σε 
πολυμερές επίπεδο, ιδίως ενόψει του αυξανόμενου αριθμού 
ζητημάτων προστασίας των δεδομένων σε ευρωπαϊκή κλίμακα. 
Η κύρια πλατφόρμα η οποία πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη 
συνεργασία αυτή είναι, προφανώς, η ομάδα εργασίας του 
άρθρου 29. 

10.2. Ενίσχυση του ρόλου της ομάδας εργασίας 

141. Είναι ιστορικά διαπιστωμένο ότι, από την ίδρυσή της το 1997 
έως σήμερα, η λειτουργία της ομάδας έχει εξελιχθεί. Απέ 
κτησε μεγαλύτερη ανεξαρτησία και δεν μπορεί να χαρακτηρι 
σθεί πλέον, στην πράξη, απλή συμβουλευτική ομάδα εργασίας 
της Επιτροπής. Ο ΕΕΠΔ εισηγείται περαιτέρω βελτιώσεις στη 
λειτουργία της ομάδας εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των 
υποδομών και της ανεξαρτησίας της. 

142. Ο ΕΕΠΔ πιστεύει ότι η ισχύς της ομάδας συνδέεται αναπό 
σπαστα με την ανεξαρτησία και τις εξουσίες των μελών της. Η 
αυτονομία της ομάδας εργασίας πρέπει να διασφαλίζεται στο 
νέο νομικό πλαίσιο, σύμφωνα με τα κριτήρια που αναπτύχ 
θηκαν για την πλήρη ανεξαρτησία των ΑΠΔ από το Δικα 
στήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην 
υπόθεση C-518/07. Ο ΕΕΠΔ θεωρεί ότι στην ομάδα εργασίας 
πρέπει να παρασχεθούν επίσης επαρκείς πόροι και προϋπολο 
γισμός και ενισχυμένη γραμματεία, για την υποστήριξη των 
εργασιών της. 

143. Όσον αφορά τη γραμματεία της ομάδας εργασίας, ο ΕΕΠΔ 
εκτιμά το γεγονός ότι υπάγεται στη διοικητική μονάδα Προ 
στασίας των Δεδομένων της ΓΔ Δικαιοσύνης, με το επακό 
λουθο πλεονέκτημα ότι η ομάδα εργασίας μπορεί να επωφε 
ληθεί αποτελεσματικών και ευέλικτων επαφών και επικαιρο 
ποιημένων πληροφοριών σχετικά με τις εξελίξεις σε θέματα 
προστασίας των δεδομένων. Από την άλλη πλευρά, προβλη 
ματίζεται για το γεγονός ότι η Επιτροπή (και ειδικότερα η 
συγκεκριμένη διοικητική μονάδα) αποτελεί ταυτόχρονα μέλος, 
γραμματεία και αποδέκτη των γνωμών της ομάδας εργασίας. 
Για τη διευθέτηση του εν λόγω ζητήματος απαιτείται μεγα 
λύτερη ανεξαρτησία της γραμματείας. Ο ΕΕΠΔ παροτρύνει 
την Επιτροπή να αξιολογήσει –σε στενή διαβούλευση με 
τους ενδιαφερομένους– με ποιον τρόπο μπορεί να διασφαλι 
σθεί καλύτερα η εν λόγω ανεξαρτησία.

EL C 181/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 22.6.2011 

( 54 ) Υπόθεση C-518/07, Επιτροπή κατά Γερμανίας, δεν έχει δημοσιευθεί 
ακόμη στη Συλλογή. 

( 55 ) Βλ., για παράδειγμα, άρθρο 43 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 45/2001, το οποίο περιέχει μια τέτοια απαίτηση για τον ΕΕΠΔ.



144. Τέλος, για την ενίσχυση των εξουσιών των ΑΠΔ απαιτούνται 
επίσης ισχυρότερες εξουσίες για την ομάδα εργασίας, με μια 
δομή η οποία θα περιλαμβάνει καλύτερους κανόνες και 
εγγυήσεις και περισσότερη διαφάνεια. Αυτό θα αφορά τόσο 
τον συμβουλευτικό ρόλο όσο και τον ρόλο επιβολής του 
νόμου της ομάδας εργασίας. 

10.3. Ο συμβουλευτικός ρόλος της ομάδας εργασίας 

145. Οι θέσεις της ομάδας εργασίας πρέπει να εφαρμόζονται 
ουσιαστικά, όταν πρόκειται για τον συμβουλευτικό ρόλο 
της προς την Επιτροπή, ιδίως σε σχέση με την ερμηνεία και 
την εφαρμογή των αρχών της οδηγίας και άλλων πράξεων για 
την προστασία των δεδομένων, προκειμένου να διασφαλίζεται 
το κύρος των θέσεων της ομάδας εργασίας. Απαιτείται περαι 
τέρω συζήτηση μεταξύ των ΑΠΔ για να προσδιορισθεί πώς 
μπορεί να περιληφθεί κάτι τέτοιο στη νομική πράξη. 

146. Ο ΕΕΠΔ συνιστά λύσεις οι οποίες θα προσδώσουν μεγαλύ 
τερο κύρος στις γνώμες της ομάδας εργασίας χωρίς να τρο 
ποποιηθεί ουσιαστικά ο τρόπος λειτουργίας της. Ο ΕΕΠΔ 
εισηγείται τη συμπερίληψη μιας υποχρέωσης για τις ΑΠΔ 
και την Επιτροπή να λαμβάνουν ιδιαιτέρως υπόψη τις γνώμες 
και τις κοινές θέσεις που εκδίδει η ομάδα εργασίας, βάσει του 
προτύπου που υιοθετήθηκε για τις θέσεις του Φορέα Ευρω 
παϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 
(BEREC) ( 56 ). Επιπλέον, η νέα νομική πράξη μπορεί να ανα 
θέσει ρητά στην ομάδα εργασίας το καθήκον να εκδίδει 
«ερμηνευτικές συστάσεις». Οι εναλλακτικές αυτές λύσεις θα 
προσδώσουν μεγαλύτερη ισχύ στις θέσεις της ομάδας εργα 
σίας, μεταξύ άλλων και ενώπιον των δικαστηρίων. 

10.4. Συντονισμένη εφαρμογή από την ομάδα εργασίας 

147. Βάσει του ισχύοντος πλαισίου, η εφαρμογή της νομοθεσίας 
για την προστασία των δεδομένων στα κράτη μέλη επαφίεται 
σε 27 αρχές προστασίας των δεδομένων με ελάχιστο συντο 
νισμό όσον αφορά τον χειρισμό συγκεκριμένων περιπτώσεων. 
Όταν πρόκειται για περιπτώσεις στις οποίες εμπλέκονται 
περισσότερα κράτη μέλη ή οι οποίες έχουν σαφώς παγκόσμια 
διάσταση, τα έξοδα πολλαπλασιάζονται για τις επιχειρήσεις, 
οι οποίες αναγκάζονται να συναλλάσσονται με διαφορετικές 
δημόσιες αρχές για την ίδια δραστηριότητα, και αυξάνεται ο 
κίνδυνος μη συνεπούς εφαρμογής: σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 
οι ίδιες δραστηριότητες επεξεργασίας μπορεί να θεωρούνται 
νόμιμες από μια ΑΠΔ και να απαγορεύονται από μια άλλη. 

148. Μερικές περιπτώσεις έχουν στρατηγική διάσταση, η οποία 
πρέπει να εξετάζεται σε κεντρικό επίπεδο. Η ομάδα εργασίας 
του άρθρου 29 διευκολύνει τις δράσεις συντονισμού και 

εφαρμογής μεταξύ ΑΠΔ ( 57 ) σε σημαντικά ζητήματα προστα 
σίας των δεδομένων τα οποία έχουν τέτοιες διεθνείς συνέ 
πειες. Αυτό συνέβη στην περίπτωση των κοινωνικών δικτύων 
και των μηχανών αναζήτησης ( 58 ), καθώς και όσον αφορά τις 
συντονισμένες επιθεωρήσεις που διεξάγονται σε διάφορα 
κράτη μέλη σε ζητήματα τηλεπικοινωνιών και ασφάλισης 
υγείας. 

149. Ωστόσο, υπάρχουν όρια στις δράσεις εφαρμογής τις οποίες 
μπορεί να αναλάβει η ομάδα εργασίας βάσει του ισχύοντος 
πλαισίου. Η ομάδα εργασίας μπορεί να υιοθετήσει κοινές 
θέσεις, αλλά δεν υπάρχει καμία πράξη η οποία να διασφαλίζει 
ότι οι εν λόγω θέσεις θα εφαρμοσθούν ουσιαστικά στην 
πράξη. 

150. Ο ΕΕΠΔ εισηγείται τη συμπερίληψη στη νομική πράξη πρό 
σθετων διατάξεων οι οποίες θα υποστηρίζουν τη συντονι 
σμένη εφαρμογή, και ειδικότερα: 

— Υποχρέωση εξασφάλισης ότι οι ΑΠΔ και η Επιτροπή λαμ 
βάνουν ιδιαιτέρως υπόψη τις γνώμες και τις κοινές θέσεις 
που εκδίδει η ομάδα εργασίας του άρθρου 29 ( 59 ). 

— Υποχρέωση των ΑΠΔ να συνεργάζονται καλόπιστα μεταξύ 
τους και με την Επιτροπή καθώς και με την ομάδα εργα 
σίας του άρθρου 29 ( 60 ). Ως πρακτική εκδήλωση της 
καλόπιστης συνεργασίας, μπορεί να θεσπισθεί μια διαδι 
κασία βάσει της οποίας οι ΑΠΔ θα ενημερώνουν την 
Επιτροπή ή την ομάδα εργασίας σε περίπτωση εθνικών 
μέτρων για την εφαρμογή με διασυνοριακά στοιχεία, 
κατ’ αναλογία προς τη διαδικασία που εφαρμόζεται στο 
ισχύον πλαίσιο όσον αφορά τις εθνικές αποφάσεις για την 
καταλληλότητα της προστασίας. 

— Προσδιορισμός των κανόνων ψηφοφορίας για την αύξηση 
της δέσμευσης των ΑΠΔ όσον αφορά την εφαρμογή των 
αποφάσεων της ομάδας εργασίας. Μπορεί να προβλεφθεί 
ότι η ομάδα εργασίας θα λαμβάνει αποφάσεις βάσει 
συναίνεσης και, όταν δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί

EL 22.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 181/19 

( 56 ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1211/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009 , για την ίδρυση του 
Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινω 
νίες (BEREC) και της Υπηρεσίας, ΕΕ L 337 της 18.12.2009, σ. 1. 

( 57 ) Εκτός από την ομάδα εργασίας του άρθρου 29, η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη 
Επιτρόπων Προστασίας Δεδομένων συνέστησε πριν από περίπου δέκα 
χρόνια μια μόνιμη σύνοδο εργασίας για την εξέταση διασυνοριακών 
καταγγελιών με συντονισμένο τρόπο. Μολονότι η εν λόγω σύνοδος 
εργασίας προσδίδει αναμφισβήτητη προστιθέμενη αξία όσον αφορά τις 
ανταλλαγές μεταξύ υπαλλήλων ΑΠΔ και παρέχει ένα αξιόπιστο δίκτυο 
σημείων επαφής, δεν μπορεί να θεωρηθεί μηχανισμός συντονισμού για 
τη λήψη αποφάσεων. 

( 58 ) Βλ. τις επιστολές της ομάδας εργασίας του άρθρου 29, της 12ης 
Μαΐου 2010 και της 26ης Μαΐου 2010, οι οποίες είναι δημοσιευμένες 
στον δικτυακό τόπο της ομάδας εργασίας του άρθρου 29 (http://ec. 
europa.eu/justice/policies/privacy/workinggroup/wpdocs/2010- 
others_en.htm). 

( 59 ) Όπως προαναφέρθηκε, παρόμοια υποχρέωση θεσπίζεται στον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1211/2009, ο οποίος προσδιορίζει τον ρόλο του Φορέα 
Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 
(BEREC). 

( 60 ) Βλ., συναφώς, άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1211/2009 που 
αναφέρεται ανωτέρω.

http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/workinggroup/wpdocs/2010-others_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/workinggroup/wpdocs/2010-others_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/workinggroup/wpdocs/2010-others_en.htm


συναίνεση, οι αποφάσεις θα λαμβάνονται με ειδική πλει 
οψηφία. Επιπλέον, μια αιτιολογική σκέψη μπορεί να προ 
βλέπει ότι οι ΑΠΔ που υπερψηφίζουν ένα έγγραφο υπο 
χρεούνται ή δεσμεύονται πολιτικά να το εφαρμόσουν σε 
εθνικό επίπεδο. 

151. Ο ΕΕΠΔ εφιστά προσοχή στη θέσπιση αυστηρότερων μέτρων, 
όπως η δεσμευτική ισχύς των θέσεων της ομάδας εργασίας 
του άρθρου 29. Κάτι τέτοιο θα υπονομεύσει το ανεξάρτητο 
καθεστώς των επιμέρους ΑΠΔ, το οποίο πρέπει να διασφαλί 
ζεται από τα κράτη μέλη βάσει της εθνικής νομοθεσίας. Εάν 
οι αποφάσεις της ομάδας εργασίας έχουν άμεσο αντίκτυπο σε 
τρίτους, όπως τους υπευθύνους επεξεργασίας δεδομένων, πρέ 
πει να προβλεφθούν νέες διαδικασίες οι οποίες θα περιλαμ 
βάνουν εγγυήσεις, όπως διαφάνεια και δυνατότητα προσφυ 
γής, συμπεριλαμβανομένης της ενδεχόμενης προσφυγής ενώ 
πιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

10.5. Συνεργασία μεταξύ του ΕΕΠΔ και της ομάδας εργα 
σίας 

152. Ο τρόπος συνεργασίας του ΕΕΠΔ και της ομάδας εργασίας 
θα μπορούσε επίσης να βελτιωθεί. Ο ΕΕΠΔ είναι μέλος της 
ομάδας εργασίας και συνεισφέρει στο πλαίσιο της ομάδας σε 
θέσεις σχετικά με τις κύριες στρατηγικές εξελίξεις στην ΕΕ, 
διασφαλίζοντας παράλληλα τη συνέπεια προς τις δικές του 
θέσεις. Ο ΕΕΠΔ σημειώνει τον αυξανόμενο αριθμό ζητημάτων 
που αφορούν την ιδιωτική ζωή, τόσο στον ιδιωτικό όσο και 
στον δημόσιο τομέα, τα οποία έχουν συνέπειες σε εθνικό 
επίπεδο σε πολλά κράτη μέλη, και στα οποία η ομάδα εργα 
σίας μπορεί να διαδραματίσει συγκεκριμένο ρόλο. 

153. Ο ΕΕΠΔ είναι επιφορτισμένος με το συμπληρωματικό καθή 
κον της παροχής συμβουλών σχετικά με τις εξελίξεις στο 
πλαίσιο της ΕΕ, καθήκον το οποίο πρέπει να διατηρηθεί. Ως 
ευρωπαϊκό όργανο, ασκεί την εν λόγω συμβουλευτική αρμο 
διότητα έναντι των θεσμικών οργάνων της ΕΕ με τον ίδιο 
τρόπο όπως οι εθνικές ΑΠΔ συμβουλεύουν τις κυβερνήσεις 
τους. 

154. Ο ΕΕΠΔ και η ομάδα εργασίας ενεργούν από διαφορετικές 
αλλά συμπληρωματικές οπτικές. Για τον λόγο αυτό, πρέπει να 
διατηρηθεί και ενδεχομένως να βελτιωθεί ο συντονισμός 
μεταξύ της ομάδας εργασίας και του ΕΕΠΔ, ώστε να διασφα 
λίζεται ότι συνεργάζονται στα κύρια ζητήματα που αφορούν 
την προστασία των δεδομένων, για παράδειγμα συντονίζοντας 
τα προγράμματα δράσης τους σε τακτική βάση ( 61 ) και δια 
σφαλίζοντας τη διαφάνεια σε ζητήματα τα οποία έχουν περισ 
σότερο εθνική πτυχή ή έχουν μια ειδική πτυχή ως προς την 
ΕΕ. 

155. Ο συντονισμός δεν αναφέρεται στην ισχύουσα οδηγία για τον 
απλούστατο λόγο ότι ο ΕΕΠΔ δεν υπήρχε όταν εγκρίθηκε η 
οδηγία, αλλά ύστερα από έξι χρόνια ύπαρξης οι συμπληρω 
ματικότητες του ΕΕΠΔ και της ομάδας εργασίας είναι εμφα 
νείς και μπορούν να αναγνωρισθούν επίσημα. Ο ΕΕΠΔ υπεν 
θυμίζει ότι, βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001, υπο 
χρεούται να συνεργάζεται με τις εθνικές ΑΠΔ και να συμμε 
τέχει στις δραστηριότητες της ομάδας εργασίας. Ο ΕΕΠΔ 

συνιστά να αναφέρεται ρητά η συνεργασία στη νέα νομική 
πράξη και να διαρθρωθεί, εάν απαιτείται, για παράδειγμα 
θεσπίζοντας μια διαδικασία συνεργασίας. 

10.6. Συνεργασία μεταξύ του ΕΕΠΔ και των ΑΠΔ στον 
έλεγχο των συστημάτων της ΕΕ 

156. Οι σκέψεις που ακολουθούν ισχύουν και για τους τομείς 
στους οποίους ο έλεγχος πρέπει να συντονίζεται μεταξύ 
ευρωπαϊκού και εθνικού επιπέδου. Αυτό συμβαίνει στην περί 
πτωση των οργάνων της ΕΕ που επεξεργάζονται σημαντικές 
ποσότητες δεδομένων τα οποία παρέχονται από εθνικές αρχές 
ή για συστήματα πληροφοριών μεγάλης κλίμακας με ευρω 
παϊκό και εθνικό σκέλος. 

157. Το ισχύον σύστημα για μερικά όργανα της ΕΕ και συστήματα 
πληροφοριών μεγάλης κλίμακας –για παράδειγμα, η Ευρω 
πόλ, η Eurojust και η πρώτη γενιά του Συστήματος Πληρο 
φοριών Σένγκεν (SIS) διαθέτουν κοινές εποπτικές αρχές με 
εκπροσώπους των εθνικών ΑΠΔ– είναι κατάλοιπο της διακυ 
βερνητικής συνεργασίας στην προ της συνθήκης της Λισαβό 
νας εποχή και δεν τηρεί τη θεσμική δομή της ΕΕ, της οποίας 
η Ευρωπόλ και η Eurojust αποτελούν πλέον αναπόσπαστο 
μέρος και στην οποία έχει ενσωματωθεί πλέον και το «κεκτη 
μένο Σένγκεν» ( 62 ). 

158. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Επιτροπή θα δρομολογήσει 
το 2011 διαβούλευση με τους ενδιαφερομένους για την 
αναθεώρηση των εν λόγω συστημάτων εποπτείας. Ο ΕΕΠΔ 
καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει όσο το δυνατόν συντομό 
τερα (εντός σύντομης και καθορισμένης προθεσμίας, βλ. ανω 
τέρω) θέση σχετικά με τη συζήτηση περί ελέγχου που βρί 
σκεται σε εξέλιξη. Ο ΕΕΠΔ θα υποστηρίξει στην εν λόγω 
συζήτηση την ακόλουθη άποψη. 

159. Ως αφετηρία, πρέπει να διασφαλίζεται ότι όλοι οι εποπτικοί 
φορείς πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια ανεξαρτησίας, πόρων 
και εξουσιών επιβολής της νομοθεσίας. Επιπλέον, πρέπει να 
διασφαλίζεται ότι λαμβάνονται υπόψη οι προοπτικές και η 
εμπειρογνωμοσύνη που υπάρχουν σε επίπεδο ΕΕ. Αυτό σημαί 
νει ότι η συνεργασία δεν θα αφορά μόνον τις εθνικές αρχές 
μεταξύ τους, αλλά και τις εθνικές αρχές με την ευρωπαϊκή 
ΑΠΔ (επί του παρόντος τον ΕΕΠΔ). Ο ΕΕΠΔ θεωρεί αναγκαίο 
να εφαρμοσθεί ένα πρότυπο το οποίο θα πληροί τις απαιτή 
σεις αυτές ( 63 ). 

160. Τα τελευταία χρόνια, αναπτύχθηκε το πρότυπο του «συντονι 
σμένου ελέγχου». Το συγκεκριμένο πρότυπο ελέγχου, όπως 
εφαρμόζεται τώρα στο σύστημα Eurodac και σε τμήματα του 
Τελωνειακού Συστήματος Πληροφοριών, θα επεκταθεί 
σύντομα στο Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις 
(VIS) και στο σύστημα πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενεάς 
(SIS II). Το εν λόγω πρότυπο περιλαμβάνει τρία επίπεδα: (1) η 
εποπτεία σε εθνικό επίπεδο διασφαλίζεται από τις ΑΠΔ· (2) η 
εποπτεία σε επίπεδο ΕΕ διασφαλίζεται από τον ΕΕΠΔ· (3) ο 
συντονισμός διασφαλίζεται μέσω τακτικών συσκέψεων που
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( 61 ) Π.χ. βάσει του ευρετηρίου νομοθετικών δραστηριοτήτων που δημοσι 
εύεται ετησίως και επικαιροποιείται τακτικά, το οποίο είναι διαθέσιμο 
στον δικτυακό τόπο του ΕΕΠΔ. 

( 62 ) Βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001, ο ΕΕΠΔ υποχρεούται να 
συνεργάζεται με τα συγκεκριμένα όργανα. 

( 63 ) Για την Eurojust, το πρότυπο πρέπει να λαμβάνει επίσης υπόψη το 
γεγονός ότι ο έλεγχος της προστασίας των δεδομένων θα σέβεται την 
ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας, στον βαθμό που η Eurojust 
επεξεργάζεται δεδομένα στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών.



συγκαλεί ο ΕΕΠΔ ενεργώντας ως γραμματεία του μηχανισμού 
συντονισμού. Το πρότυπο αυτό έχει αποδειχθεί επιτυχημένο 
και αποτελεσματικό και πρέπει να ληφθεί υπόψη στο μέλλον 
για άλλα συστήματα πληροφοριών. 

Γ. ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΘΕΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 
ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

11. Βραχυπρόθεσμα 

161. Παρότι η διαδικασία αναθεώρησης βρίσκεται σε εξέλιξη, πρέ 
πει να καταβληθούν προσπάθειες ώστε να διασφαλισθεί πλή 
ρης και αποτελεσματική εφαρμογή των ισχυόντων κανόνων. 
Οι κανόνες αυτοί θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται έως ότου 
το μελλοντικό πλαίσιο θεσπισθεί και μεταφερθεί ακολούθως 
στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών. Προς την κατεύθυνση 
αυτή, μπορούν να προσδιορισθούν αρκετές δράσεις. 

162. Πρώτον, η Επιτροπή πρέπει να συνεχίσει να παρακολουθεί τη 
συμμόρφωση των κρατών μελών προς την οδηγία 95/46/ΕΚ 
και, εάν απαιτείται, να κάνει χρήση των εξουσιών της βάσει 
του άρθρου 258 ΣΛΕΕ. Πρόσφατα, κινήθηκε διαδικασία επί 
παραβάσει για παράλειψη ορθής εφαρμογής του άρθρου 28 
της οδηγίας σε σχέση με την απαίτηση ανεξαρτησίας των 
ΑΠΔ ( 64 ). Η πλήρης συμμόρφωση πρέπει να παρακολουθείται 
και να επιβάλλεται και σε άλλους τομείς ( 65 ). Επομένως, ο 
ΕΕΠΔ χαιρετίζει και στηρίζει πλήρως τη δέσμευση που δια 
τυπώνει η Επιτροπή στην ανακοίνωση να ακολουθήσει μια 
ενεργή πολιτική καταστολής των παραβάσεων. Η Επιτροπή 
πρέπει επίσης να συνεχίσει τον διαρθρωτικό διάλογο με τα 
κράτη μέλη σχετικά με την εφαρμογή ( 66 ). 

163. Δεύτερον, πρέπει να ενθαρρυνθεί η εφαρμογή σε εθνικό επί 
πεδο ώστε να διασφαλισθεί η πρακτική εφαρμογή των κανό 
νων για την προστασία των δεδομένων, μεταξύ άλλων σε 
σχέση με τα νέα τεχνολογικά φαινόμενα και τους παγκόσμι 
ους παράγοντες. Οι ΑΠΔ πρέπει να κάνουν πλήρη χρήση των 
εξουσιών τους όσον αφορά τη διεξαγωγή ερευνών και την 
επιβολή κυρώσεων. Είναι επίσης σημαντικό να εφαρμόζονται 
πλήρως στην πράξη τα ισχύοντα δικαιώματα των προσώπων 
στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα, και ιδίως τα δικαιώματα 
πρόσβασης. 

164. Τρίτον, απαιτείται καλύτερος συντονισμός της εφαρμογής 
βραχυπρόθεσμα. Συναφώς, ο ρόλος της ομάδας εργασίας 
του άρθρου 29 και των ερμηνευτικών εγγράφων της είναι 
καθοριστικής σημασίας, αλλά οι ΑΠΔ πρέπει επίσης να κατα 
βάλλουν κάθε προσπάθεια για την πρακτική εφαρμογή τους. 
Τα αποκλίνοντα αποτελέσματα σε επίπεδο ΕΕ ή σε παγκόσμιο 
επίπεδο πρέπει να αποφεύγονται και, στο πλαίσιο της ομάδας 
εργασίας, μπορούν και πρέπει να επιτυγχάνονται κοινές προ 
σεγγίσεις. Οι συντονισμένες έρευνες σε ολόκληρη την ΕΕ υπό 
την αιγίδα της ομάδας εργασίας μπορούν επίσης να προσδώ 
σουν σημαντική προστιθέμενη αξία. 

165. Τέταρτον, οι βασικές αρχές προστασίας των δεδομένων πρέπει 
να ενσωματώνονται προορατικά στους νέους κανονισμούς οι 
οποίοι ενδέχεται να έχουν, άμεσο ή έμμεσο, αντίκτυπο στην 
προστασία των δεδομένων. Σε επίπεδο ΕΕ, ο ΕΕΠΔ καταβάλλει 
σημαντικές προσπάθειες ώστε να συμβάλει στη βελτίωση της 
ευρωπαϊκής νομοθεσίας, και τέτοιες προσπάθειες πρέπει επί 
σης να καταβάλλονται σε εθνικό επίπεδο. Επομένως, οι αρχές 
προστασίας των δεδομένων πρέπει να κάνουν πλήρη χρήση 
των συμβουλευτικών εξουσιών τους ώστε να διασφαλίζεται 
μια τέτοια προορατική προσέγγιση. Οι αρχές προστασίας 
των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του ΕΕΠΔ, μπορούν 
επίσης να διαδραματίσουν προορατικό ρόλο στην παρακο 
λούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων. Η παρακολούθηση 
είναι σημαντική για τον έγκαιρο προσδιορισμό των αναδυό 
μενων τάσεων, την ανάδειξη των ενδεχόμενων συνεπειών για 
την προστασία των δεδομένων, τη στήριξη λύσεων φιλικών 
προς την προστασία των δεδομένων και την ευαισθητοποίηση 
των ενδιαφερομένων. 

166. Τέλος, πρέπει να επιδιωχθεί ενεργά η περαιτέρω συνεργασία 
μεταξύ των διάφορων παραγόντων σε διεθνές επίπεδο. Επομέ 
νως, είναι σημαντικό να ενισχυθούν οι διεθνείς μηχανισμοί 
συνεργασίας. Πρωτοβουλίες όπως τα πρότυπα της Μαδρίτης 
και το έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Συμβούλιο της 
Ευρώπης και στον ΟΟΣΑ αξίζουν πλήρη στήριξη. Στο πλαί 
σιο αυτό, είναι ιδιαίτερα θετικό το γεγονός ότι και η Επι 
τροπή Εμπορίου των ΗΠΑ έχει ενταχθεί πλέον στην οικογέ 
νεια των επιτρόπων ιδιωτικής ζωής και προστασίας των δεδο 
μένων στο πλαίσιο της διεθνούς διάσκεψής τους. 

Δ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

167. Ο ΕΕΠΔ χαιρετίζει γενικά την ανακοίνωση της Επιτροπής, 
καθώς είναι πεπεισμένος ότι η αναθεώρηση του ισχύοντος 
νομικού πλαισίου για την προστασία των δεδομένων είναι 
αναγκαία, προκειμένου να διασφαλίζεται αποτελεσματική προ 
στασία σε μια συνεχώς αναπτυσσόμενη και παγκοσμιοποι 
ημένη κοινωνία των πληροφοριών. 

168. Η ανακοίνωση προσδιορίζει τα κύρια θέματα και τις κύριες 
προκλήσεις. Ο ΕΕΠΔ συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής 
ότι η ύπαρξη ενός ισχυρού συστήματος προστασίας των 
δεδομένων θα συνεχίσει να απαιτείται και στο μέλλον, 
καθώς οι υφιστάμενες γενικές αρχές προστασίας των δεδομέ 
νων εξακολουθούν να ισχύουν σε μια κοινωνία η οποία διέρ 
χεται από θεμελιώδεις αλλαγές. Ο ΕΕΠΔ συμμερίζεται τη 
δήλωση που περιέχεται στην ανακοίνωση ότι οι προκλήσεις 
είναι τεράστιες και υπογραμμίζει ότι οι προτεινόμενες λύσεις 
πρέπει, συνεπώς, να είναι αντίστοιχα φιλόδοξες και να βελ 
τιώνουν την αποτελεσματικότητα της προστασίας. Ως εκ τού 
του, ζητεί μια πιο φιλόδοξη προσέγγιση σε διάφορα σημεία. 

169. Ο ΕΕΠΔ υποστηρίζει πλήρως τη συνολική προσέγγιση της 
προστασίας των δεδομένων. Ωστόσο, εκφράζει τη λύπη του 
για το γεγονός ότι η ανακοίνωση εξαιρεί από τη γενική 
νομική πράξη ορισμένους τομείς, όπως την επεξεργασία
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( 64 ) Βλ. προπαρατεθείσα υπόθεση C-518/07, και ανακοίνωση Τύπου της 
Επιτροπής της 28ης Οκτωβρίου 2010 (IP/10/1430). 

( 65 ) Η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει κατά του Ηνωμένου Βασι 
λείου για εικαζόμενη παραβίαση διάφορων διατάξεων προστασίας των 
δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης εμπιστευτικότητας των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε σχέση με τη συμπεριφορική διαφήμιση. 
Βλ. ανακοίνωση Τύπου της Επιτροπής της 9ης Απριλίου 2009 
(IP/09/570). 

( 66 ) Βλ. την προαναφερθείσα πρώτη έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την 
εφαρμογή της οδηγίας περί προστασίας των δεδομένων, σ. 22 κ. επ.



δεδομένων από τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της 
ΕΕ. Εάν η Επιτροπή αποφασίσει να εξαιρέσει τους τομείς 
αυτούς, ο ΕΕΠΔ καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει μια πρό 
ταση για το επίπεδο της ΕΕ εντός της συντομότερης δυνατής 
προθεσμίας και κατά προτίμηση έως το τέλος του 2011. 

ΚΥΡΙΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

170. Αφετηρία της διαδικασίας αναθεώρησης αποτελούν για τον 
ΕΕΠΔ τα ακόλουθα σημεία: 

— Οι ρυθμίσεις για την προστασία των δεδομένων πρέπει, 
στον βαθμό του εφικτού, να στηρίζουν ενεργά και να μην 
παρεμποδίζουν άλλα θεμιτά συμφέροντα (όπως την ευρω 
παϊκή οικονομία, την ασφάλεια των φυσικών προσώπων 
και τη λογοδοσία των κυβερνήσεων). 

— Οι γενικές αρχές της προστασίας των δεδομένων δεν 
μπορούν και δεν πρέπει να αλλάξουν. 

— Η περαιτέρω εναρμόνιση πρέπει να είναι ένας από τους 
βασικούς στόχους της αναθεώρησης. 

— Η οπτική των θεμελιωδών δικαιωμάτων πρέπει να βρίσκε 
ται στο επίκεντρο της διαδικασίας αναθεώρησης. Σκοπός 
ενός θεμελιώδους δικαιώματος είναι να παρέχει προστασία 
στους πολίτες σε όλες τις περιστάσεις. 

— Η νέα νομική πράξη πρέπει να περιλαμβάνει τον τομέα 
της αστυνομίας και της δικαιοσύνης. 

— Η νέα νομική πράξη πρέπει να διατυπωθεί κατά το δυνα 
τόν με τεχνολογικά ουδέτερο τρόπο με στόχο να δημι 
ουργήσει ασφάλεια δικαίου πιο μακροπρόθεσμα. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

Εναρμόνιση και απλούστευση 

171. Ο ΕΕΠΔ εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμευση της 
Επιτροπής να εξετάσει τρόπους για την περαιτέρω εναρμόνιση 
της προστασίας των δεδομένων στο επίπεδο της ΕΕ. Ο ΕΕΠΔ 
προσδιορίζει τομείς στους οποίους επείγει η περαιτέρω και 
καλύτερη εναρμόνιση: ορισμοί, λόγοι επεξεργασίας δεδομέ 
νων, δικαιώματα των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα, διεθνείς διαβιβάσεις και αρχές προστασίας των 
δεδομένων. 

172. Ο ΕΕΠΔ εισηγείται την εξέταση των ακόλουθων εναλλακτικών 
δυνατοτήτων για την απλούστευση ή/και τη μείωση της εμβέ 
λειας των απαιτήσεων κοινοποίησης: 

— Εφαρμογή της υποχρέωσης κοινοποίησης για συγκεκρι 
μένα είδη πράξεων επεξεργασίας που συνεπάγονται συγκε 
κριμένους κινδύνους. 

— Απλή υποχρέωση καταχώρισης, η οποία θα απαιτεί από 
τους υπευθύνους επεξεργασίας δεδομένων να τηρούν 
μητρώο (σε αντίθεση προς την εκτενή καταχώριση όλων 
των πράξεων επεξεργασίας δεδομένων). 

— Θέσπιση τυποποιημένου πανευρωπαϊκού εντύπου κοινο 
ποίησης. 

173. Κατά τον ΕΕΠΔ, ο κανονισμός, μια ενιαία πράξη η οποία 
ισχύει άμεσα στα κράτη μέλη, είναι ο αποτελεσματικότερος 
τρόπος για την προστασία του θεμελιώδους δικαιώματος της 
προστασίας των δεδομένων και για την επίτευξη περαιτέρω 
σύγκλισης στην εσωτερική αγορά. 

Ενίσχυση των δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων 

174. Ο ΕΕΠΔ στηρίζει την ανακοίνωση όταν προτείνει την ενίσχυση 
των δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων. Διατυπώνει τις ακό 
λουθες προτάσεις: 

— Πρέπει να περιληφθεί στη νομική πράξη μια αρχή διαφά 
νειας. Ωστόσο, είναι σημαντικότερο να ενισχυθούν οι 
ισχύουσες διατάξεις που αφορούν τη διαφάνεια (όπως 
τα ισχύοντα άρθρα 10 και 11 της οδηγίας 95/46/ΕΚ). 

— Στη γενική πράξη πρέπει να περιληφθεί μια διάταξη σχε 
τικά με την κοινοποίηση παραβίασης δεδομένων προσω 
πικού χαρακτήρα, η οποία θα επεκτείνει την υποχρέωση 
για ορισμένους παρόχους, που περιλαμβάνεται στην ανα 
θεωρημένη οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής 
στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, σε όλους τους υπευθύ 
νους επεξεργασίας δεδομένων. 

— Πρέπει να αποσαφηνισθούν τα όρια της συγκατάθεσης. 
Πρέπει να εξετασθεί το ενδεχόμενο διεύρυνσης των περι 
πτώσεων στις οποίες απαιτείται ρητή συγκατάθεση καθώς 
και η θέσπιση πρόσθετων κανόνων για το επιγραμμικό 
περιβάλλον. 

— Πρέπει να θεσπισθούν πρόσθετα δικαιώματα, όπως η 
φορητότητα των δεδομένων και το δικαίωμα των φυσικών 
προσώπων «να λησμονηθούν», ιδίως για υπηρεσίες της 
κοινωνίας των πληροφοριών στο Διαδίκτυο. 

— Τα συμφέροντα των παιδιών πρέπει να προστατεύονται 
καλύτερα με διάφορες πρόσθετες διατάξεις, οι οποίες 
θα αφορούν ειδικότερα τη συλλογή και την περαιτέρω 
επεξεργασία των δεδομένων που αναφέρονται σε παιδιά. 

— Πρέπει να θεσπισθούν μηχανισμοί συλλογικής προσφυγής 
στη νομοθεσία της ΕΕ για παραβάσεις των κανόνων της 
προστασίας των δεδομένων, ώστε να παρασχεθεί η δυνα 
τότητα στις οντότητες που πληρούν τις σχετικές προϋπο 
θέσεις να ασκούν αγωγές εξ ονόματος ομάδων φυσικών 
προσώπων. 

Ενίσχυση των υποχρεώσεων των οργανισμών/των 
υπευθύνων επεξεργασίας δεδομένων 

175. Το νέο πλαίσιο πρέπει να παροτρύνει τους υπευθύνους επε 
ξεργασίας των δεδομένων να περιλαμβάνουν προορατικά 
μέτρα προστασίας των δεδομένων στις επιχειρηματικές διαδι 
κασίες τους. Ο ΕΕΠΔ προτείνει τη θέσπιση γενικών διατάξεων 
για τη λογοδοσία και την «προστασία της ιδιωτικής ζωής ήδη 
από τον σχεδιασμό». Πρέπει επίσης να θεσπισθεί μια διάταξη 
σχετικά με συστήματα πιστοποίησης προϊόντων και υπηρεσιών 
που σέβονται την ιδιωτική ζωή. 

Παγκοσμιοποίηση και εφαρμοστέο δίκαιο 

176. Ο ΕΕΠΔ υποστηρίζει το φιλόδοξο έργο που πραγματοποιείται 
στο πλαίσιο της διεθνούς διάσκεψης επιτρόπων προστασίας 
δεδομένων για την ανάπτυξη των λεγόμενων «προτύπων της 
Μαδρίτης», με στόχο την ενσωμάτωσή τους σε μια δεσμευτική 
πράξη και, ενδεχομένως, τη δρομολόγηση μιας διακυβερνητι 
κής διάσκεψης. Ο ΕΕΠΔ καλεί την Επιτροπή να λάβει συγκε 
κριμένα μέτρα προς την κατεύθυνση αυτή σε στενή συνεργα 
σία με τον ΟΟΣΑ και το Συμβούλιο της Ευρώπης.
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177. Η νέα νομική πράξη πρέπει να αποσαφηνίζει τα κριτήρια 
καθορισμού του εφαρμοστέου δικαίου. Πρέπει να διασφαλί 
ζεται ότι τα δεδομένα τα οποία υποβάλλονται σε επεξεργασία 
εκτός των συνόρων της ΕΕ δεν εκφεύγουν της δικαιοδοσίας 
της ΕΕ όταν υπάρχει αιτιολογημένη αξίωση εφαρμογής του 
δικαίου της ΕΕ. Εάν το νομικό πλαίσιο προσλάβει τη μορφή 
κανονισμού, θα ισχύουν ίδιοι κανόνες σε όλα τα κράτη μέλη 
και το ζήτημα του καθορισμού του εφαρμοστέου δικαίου θα 
απολέσει τη σημασία του (εντός της ΕΕ). 

178. Ο ΕΕΠΔ υποστηρίζει πλήρως τον στόχο της διασφάλισης μιας 
πιο ομοιόμορφης και συνεπούς προσέγγισης έναντι τρίτων 
χωρών και διεθνών οργανισμών. Στη νομική πράξη πρέπει 
να περιληφθούν δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες (BCR). 

Ο τομέας της αστυνομίας και της δικαιοσύνης 

179. Η συνολική πράξη που θα περιλαμβάνει την αστυνομία και τη 
δικαιοσύνη μπορεί να προβλέπει ειδικούς κανόνες οι οποίοι 
θα λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις ιδιαιτερότητες του τομέα, 
σύμφωνα με τη δήλωση αριθ. 21 που προσαρτάται στη συν 
θήκη της Λισαβόνας. Πρέπει να θεσπισθούν συγκεκριμένες 
αντισταθμιστικές εγγυήσεις προκειμένου να παρασχεθεί πρό 
σθετη προστασία στα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα όταν για κάποιον τομέα η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να είναι εκ φύσεως πιο παρεμ 
βατική. 

180. Το νέο νομικό πλαίσιο πρέπει να είναι, στον βαθμό του 
εφικτού, σαφές, απλό και συνεκτικό. Πρέπει να αποφευχθεί 
η εφαρμογή πληθώρας διαφορετικών καθεστώτων, για παρά 
δειγμα, στην Ευρωπόλ, στην Eurojust, στο SIS και στη σύμ 
βαση Prüm. Ο ΕΕΠΔ κατανοεί ότι η εναρμόνιση των κανόνων 
διαφορετικών συστημάτων θα πρέπει να πραγματοποιηθεί 
προσεκτικά και σταδιακά. 

ΑΠΔ και συνεργασία μεταξύ ΑΠΔ 

181. Ο ΕΕΠΔ υποστηρίζει πλήρως τον στόχο της Επιτροπής να 
εξετασθεί το ζήτημα του καθεστώτος των αρχών προστασίας 
των δεδομένων (ΑΠΔ) και να ενισχυθούν η ανεξαρτησία, οι 
πόροι και οι εξουσίες τους όσον αφορά την επιβολή της 
νομοθεσίας. Ο ΕΕΠΔ συνιστά: 

— την κωδικοποίηση στη νέα νομική πράξη της βασικής 
έννοιας της ανεξαρτησίας των ΑΠΔ, όπως προσδιορίσθηκε 
από το ΔΕΚ· 

— την αναφορά στη νομική πράξη ότι οι ΑΠΔ πρέπει να 
διαθέτουν επαρκείς πόρους· 

— την ανάθεση στις αρχές εναρμονισμένων εξουσιών διεξα 
γωγής ερευνών και επιβολής κυρώσεων. 

182. Ο ΕΕΠΔ εισηγείται περαιτέρω βελτιώσεις στη λειτουργία της 
ομάδας εργασίας του άρθρου 29, συμπεριλαμβανομένων της 
ανεξαρτησίας και της υποδομής της. Η ομάδα εργασίας πρέ 
πει να διαθέτει επίσης επαρκείς πόρους και ενισχυμένη γραμ 
ματεία. 

183. Ο ΕΕΠΔ εισηγείται να ενισχυθεί ο συμβουλευτικός ρόλος της 
ομάδας εργασίας θεσπίζοντας την υποχρέωση των ΑΠΔ και 
της Επιτροπής να λαμβάνουν ιδιαιτέρως υπόψη τις γνώμες 
και τις κοινές θέσεις που εκδίδει η ομάδα εργασίας. Ο ΕΕΠΔ 
δεν τάσσεται υπέρ της δεσμευτικής ισχύος των θέσεων της 
ομάδας εργασίας, ιδίως λόγω του ανεξάρτητου καθεστώτος 
των επιμέρους ΑΠΔ. Ο ΕΕΠΔ συνιστά να θεσπίσει η Επιτροπή 
ειδικές διατάξεις στη νέα νομική πράξη για τη βελτίωση της 
συνεργασίας με τον ΕΕΠΔ. 

184. Ο ΕΕΠΔ καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει όσο το δυνατόν 
συντομότερα θέση στο ζήτημα του ελέγχου οργάνων της ΕΕ 
και συστημάτων πληροφοριών μεγάλης κλίμακας, λαμβάνο 
ντας υπόψη ότι όλα εποπτικά όργανα πρέπει να πληρούν τα 
απαραίτητα κριτήρια ανεξαρτησίας, επάρκειας πόρων και 
εξουσιών επιβολής της νομοθεσίας και ότι πρέπει να διασφα 
λίζεται ότι η οπτική της ΕΕ εκπροσωπείται κατάλληλα. Ο 
ΕΕΠΔ υποστηρίζει το πρότυπο του «συντονισμένου ελέγχου». 

Βελτιώσεις στο πλαίσιο του ισχύοντος συστήματος: 

185. Ο ΕΕΠΔ παροτρύνει την Επιτροπή: 

— να συνεχίσει να παρακολουθεί τη συμμόρφωση των κρα 
τών μελών προς την οδηγία 95/46/ΕΚ και, όπου απαιτεί 
ται, να χρησιμοποιήσει τις εξουσίες της που απορρέουν 
από το άρθρο 258 ΣΛΕΕ για την επιβολή του νόμου· 

— να ενθαρρύνει την εφαρμογή της νομοθεσίας σε εθνικό 
επίπεδο και τον συντονισμό της εφαρμογής της νομοθε 
σίας· 

— να ενσωματώνει προορατικά βασικές αρχές προστασίας 
των δεδομένων σε νέους κανονισμούς οι οποίοι ενδέχεται 
να έχουν, άμεσο ή έμμεσο, αντίκτυπο στην προστασία των 
δεδομένων· 

— να επιδιώκει ενεργά την περαιτέρω συνεργασία μεταξύ των 
διάφορων παραγόντων σε διεθνές επίπεδο. 

Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2011. 

Peter HUSTINX 
Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων
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