C 390/4

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

5.11.2014

Περίληψη της γνωμοδότησης του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων επί της απόφασης της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στη διαδικτυακή πύλη
ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης
(Το πλήρες κείμενο της παρούσας γνωμοδότησης διατίθεται στα αγγλικά, στα γαλλικά και στα γερμανικά μέσω
του δικτυακού τόπου του ΕΕΠΔ στη διεύθυνση www.edps.europa.eu)
(2014/C 390/03)
1.

Εισαγωγή

1.1. Διαβούλευση με τον ΕΕΠΔ
1.

Στις 5 Ιουνίου 2014, η Επιτροπή εξέδωσε απόφαση σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στη
διαδικτυακή πύλη ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (εφεξής «η απόφαση») (1).

2.

Ο ΕΠΠΔ εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ζητήθηκε η γνώμη του σχετικά με την απόφαση πριν από την
έκδοσή της, καθώς και για το ότι του δόθηκε η δυνατότητα να διαβιβάσει άτυπα σχόλια στην Επιτροπή. Ορισμένα από τα
σχόλια αυτά ελήφθησαν υπόψη από την Επιτροπή, με αποτέλεσμα να ενισχυθούν οι εγγυήσεις προστασίας δεδομένων στο
πλαίσιο της απόφασης. Ο ΕΕΠΔ επικροτεί επίσης το γεγονός ότι το προοίμιο της πρότασης περιλαμβάνει αναφορά στη
διαβούλευση μαζί του.

1.2. Πλαίσιο, στόχος και πεδίο εφαρμογής της απόφασης
3.

Όπως επεξηγείται στις αιτιολογικές σκέψεις 1-3 της απόφασης, στην ανακοίνωση που εξέδωσε τον Μάιο του 2008 (2),
η Επιτροπή δήλωσε ότι θα εργαστεί για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της διαδικτυακής πύλης ευρωπαϊκής ηλεκτρονι
κής δικαιοσύνης (εφεξής «η διαδικτυακή πύλη»), η διαχείριση της οποίας θα ασκείται σε στενή συνεργασία με τα κράτη
μέλη. Η διαδικτυακή πύλη εγκαινιάστηκε στις 16 Ιουλίου 2010 και είναι πλέον έτοιμη για την πρώτη διασύνδεση μεταξύ
εθνικών μητρώων η οποία συνεπάγεται επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η διαδικτυακή πύλη έχει ως
στόχο να συμβάλει στην οικοδόμηση του ευρωπαϊκού δικαστικού χώρου μέσω της διευκόλυνσης και της ενίσχυσης της
πρόσβασης στη δικαιοσύνη, καθώς και μέσω της απλούστευσης των διασυνοριακών ηλεκτρονικών δικαστικών διαδικασιών
και της δικαστικής συνεργασίας με χρήση των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών.

4.

Στις αιτιολογικές σκέψεις 4-5 της απόφασης τονίζεται αφενός η σημασία της προστασίας των δεδομένων και, αφετέρου,
η ανάγκη σαφούς οριοθέτησης των διαφόρων καθηκόντων και ρόλων της Επιτροπής και των κρατών μελών στο πλαίσιο
της διαδικτυακής πύλης, στον βαθμό που συνεπάγονται διαφορετικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις. Αντιστοίχως, σκοπός
της απόφασης είναι να ενισχύσει τις πτυχές της σαφήνειας και της ασφάλειας δικαίου σε ό, τι αφορά τις αρμοδιότητες της
Επιτροπής ως υπευθύνου επεξεργασίας σε συνδυασμό με τις σχετικές με τη λειτουργία της διαδικτυακής πύλης δραστη
ριότητές της.

3.

Συμπεράσματα

30. Ο ΕΠΠΔ εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ζητήθηκε η γνώμη του σχετικά με την απόφαση πριν από την
έκδοσή της, καθώς και για το ότι η Επιτροπή έλαβε υπόψη αρκετά από τα σχόλιά του.
31. Η παρούσα γνωμοδότηση παροτρύνει την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της για την ταχεία έκδοση του μελλοντι
κού κανονισμού για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη. Στο πλαίσιο αυτό παρέχεται προκαταρκτική καθοδήγηση ως προς τη
διατύπωση του υπό θέσπιση κανονισμού, καθώς και μια ενδεικτική απαρίθμηση θεμάτων επί των οποίων θα πρέπει να
διαλαμβάνει, όπως:
— το πεδίο που καλύπτει η διαδικτυακή πύλη
— οι νομικοί λόγοι για την επεξεργασία δεδομένων στη διαδικτυακή πύλη
— οι αρμοδιότητες της Επιτροπής και των διαφόρων άλλων ενδιαφερόμενων μερών που ενεργούν ως υπεύθυνοι επεξερ
γασίας δεδομένων, μεταξύ άλλων στους τομείς της ασφάλειας και της προστασίας δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό
(1) 2014/333/ΕΕ.
(2) COM(2008) 328 τελικό, 30.5.2008.
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— η αρχή του περιορισμού του σκοπού και η επιβολή περιορισμών, ανάλογα με την περίπτωση, στον συνδυασμό
δεδομένων.
Βρυξέλλες, 5 Σεπτεμβρίου 2014.
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