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Ετήσια Έκθεση 2005 
Περίληψη 1

 
Εισαγωγή 
Αυτή είναι η περίληψη της δεύτερης ετήσιας έκθεσης του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας ∆εδοµένων 
(ΕΕΠ∆), µια ανεξάρτητη αρχή που συστάθηκε προκειµένου να εξασφαλίσει ότι τα όργανα και οι οργανισµοί 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας τηρούν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά το θεµελιώδες δικαίωµα προστασίας 
των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. 
 
Ενώ το 2004 ήταν το πρώτο έτος δραστηριότητας, κατά τη διάρκεια του οποίου κυριολεκτικά οικοδοµήθηκε 
ένα νέο όργανο (µεταξύ άλλων, εξεύρεση κατάλληλου χώρου για γραφεία και πρώτες φάσεις προσλήψεων), 
η δεύτερη ετήσια έκθεση καλύπτει ένα έτος εδραίωσης. Οι τρεις κύριοι ρόλοι του ΕΕΠ∆ που 
περιλαµβάνονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 45/20012 - εποπτεία, διαβούλευση και συνεργασία - 
βελτιώθηκαν περαιτέρω και αναγνωρίστηκαν σε µεγάλο βαθµό από τους ενδιαφερόµενους. Συστάθηκε 
υπηρεσία τύπου και καταβλήθηκαν προσπάθειες για την ανάπτυξη εξωτερικών επικοινωνιών. Το µέγεθος 
της αρχής αυξήθηκε µε µέτρο κατόπιν νέων προσλήψεων και προσωρινής υποστήριξης από τους πρώτους 
εκπαιδευόµενους. 
 

Είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι όλο και περισσότερες πολιτικές της Ε.Ε. 
εξαρτώνται από τη νόµιµη επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων. Πολλές 
δραστηριότητες, σήµερα, του δηµόσιου ή του ιδιωτικού τοµέα, παράγουν ή 
χρησιµοποιούν δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα. Αυτό, φυσικά, ισχύει και για 
τα ευρωπαϊκά όργανα και οργανισµούς κατά την άσκηση του διοικητικού τους 
ρόλου και του ρόλου διαµόρφωσης πολιτικής, καθώς και κατά την εφαρµογή του 
πολιτικού τους προγράµµατος. Η αποτελεσµατική προστασία των προσωπικών 
δεδοµένων, ως θεµελιώδης αξία που διέπει τις ενωσιακές πολιτικές, πρέπει να 
αντιµετωπίζεται ως όρος για την επιτυχία τους. Ο ΕΕΠ∆ θα συνεχίσει να δρα µε 
αυτό το γενικό πνεύµα και αναµένει να βρει θετική ανταπόκριση. 

 
Εποπτεία 
Ο εποπτικός ρόλος του ΕΕΠ∆ είναι να παρακολουθεί και να διασφαλίζει ότι τα κοινοτικά όργανα και οι 
οργανισµοί συµβαδίζουν µε τις ισχύουσες νοµικές διασφαλίσεις κατά την επεξεργασία προσωπικών 
δεδοµένων. Με αυτήν την έννοια, ο ΕΕΠ∆ συµπληρώνει τις εθνικές αρχές προστασίας των δεδοµένων που 
εποπτεύουν την επεξεργασία στα πλαίσια των αντίστοιχων κρατών µελών τους. Οι κυριότερες εξελίξεις του 
2005 για τη βελτίωση της βαθύτερης αντίληψης για την προστασία των δεδοµένων των οργάνων και 
οργανισµών ήταν : 
 
Πρώτον, καταβλήθηκαν προσπάθειες για την περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου των Υπεύθυνων 
Προστασίας ∆εδοµένων (ΥΠ∆) των οργάνων και οργανισµών. Οι υπεύθυνοι αυτοί έχουν ως καθήκον τη 
διασφάλιση της εσωτερικής εφαρµογής του κανονισµού 45/2001 κατά ανεξάρτητο τρόπο. Το Νοέµβριο 
2005, εκδόθηκε έγγραφο προσανατολισµού σχετικά µε το ρόλο των υπηρεσιών αυτών ως προς τη 
διασφάλιση αποτελεσµατικής συµµόρφωσης προς τον κανονισµό. Το έγγραφο απεστάλη στους επικεφαλείς 
της διοίκησης της ΕΕ και υπογραµµίζει το γεγονός ότι οι ΥΠ∆ αποτελούν στρατηγικούς εταίρους για τον 
ΕΕΠ∆. Ένα από τα καίρια µηνύµατα είναι ότι όλοι οι οργανισµοί πρέπει να διορίσουν έναν ΥΠ∆ ως ζωτικό 
πρώτο βήµα στην πορεία τους προς τη συµµόρφωση µε τις υποχρεώσεις τους για την προστασία των 
δεδοµένων. ∆εύτερο σηµαντικό µήνυµα είναι ότι πρέπει να βελτιωθεί η κοινοποίηση στους ΥΠ∆ των 
πράξεων επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγµατοποιούνται στα πλαίσια των 
οργάνων ή οργανισµών τους και ότι οι ΥΠ∆ πρέπει να επισηµαίνουν στον ΕΕΠ∆ τις πράξεις επεξεργασίας 
που εµπεριέχουν ιδιαίτερους κινδύνους για τους ενδιαφερόµενους και χρειάζεται, συνεπώς, να ελέγχονται εκ 
των προτέρων. 

                                                 
1 Το πλήρες κείµενο της Ετήσιας Έκθεσης 2005 και όλων των εγγράφων αναφοράς µπορεί να αντιγραφεί από την 

ιστοσελίδα µας – www.edps.eu.int. Τυπωµένα αντίγραφα µπορούν να παραγγελθούν από τη γραµµατεία: 
edps@edps.eu.int. 
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∆εύτερον, χορηγήθηκαν σηµαντικοί πόροι για προκαταρκτικούς ελέγχους αυτών των πράξεων 
επεξεργασίας που ενδέχεται να παρουσιάζουν ειδικούς κινδύνους. Μολονότι το καθήκον αυτό σχεδιάστηκε 
τυπικά προκειµένου να εφαρµοστεί σε πράξεις επεξεργασίας πριν από την έναρξή τους, οι περισσότεροι εκ 
των προτέρων έλεγχοι έγιναν µέχρι στιγµής «εκ των υστέρων» δεδοµένου ότι πολλά από τα υπάρχοντα 
συστήµατα ξεκίνησαν προτού αρχίσει ο ΕΕΠ∆ τις δραστηριότητές του ή προτού αρχίσει να ισχύει ο 
κανονισµός. 
 
Το 2005, εκδόθηκαν 34 γνώµες για περιπτώσεις προκαταρκτικών ελέγχων, από τις οποίες οι 30 ήταν σχετικά 
µε ισχύοντα συστήµατα διαφόρων οργάνων και οργανισµών. Άλλες περιπτώσεις αφορούσαν διαβουλεύσεις 
σχετικά µε την ανάγκη προκαταρκτικών ελέγχων, ή περιπτώσεις που χρειάζονταν σχολιασµό, χωρίς ωστόσο 
να δικαιολογούν τη διενέργεια προκαταρκτικού ελέγχου. Ο ΕΕΠ∆ έχει καθορίσει ορισµένες θεµατικές 
προτεραιότητες, οι οποίες κατευθύνουν προς τη διενέργεια προκαταρκτικών ελέγχων, όπως είναι οι ιατρικοί 
φάκελοι, η επαγγελµατική αξιολόγηση, οι πειθαρχικές διαδικασίες, οι κοινωνικές υπηρεσίες και η 
ηλεκτρονική παρακολούθηση. Κατά το τέλος του 2005, ήταν υπό εξέλιξη 29 κοινοποιήσεις και πολλές 
περισσότερες αναµένονται στο εγγύς µέλλον. Τα όργανα και οι οργανισµοί ενθαρρύνθηκαν να υποβάλουν 
τις κοινοποιήσεις τους για προκαταρκτικό έλεγχο µέχρι την Άνοιξη του 2007 το αργότερο. 
 
Τρίτον, ο ΕΕΠ∆ παρέλαβε 27 περίπου προσφυγές τον περασµένο χρόνο, µολονότι µόνον 5 από αυτές 
κρίθηκαν παραδεκτές και εξετάστηκαν περαιτέρω. Στην πράξη, µεγάλος αριθµός προσφυγών που 
παραλαµβάνονται δεν εµπίπτει στο πεδίο αρµοδιότητας του ΕΕΠ∆. Στις περιπτώσεις αυτές δίδεται γενική 
απάντηση στον προσφεύγοντα και εφόσον είναι δυνατόν, του δίδονται συµβουλές για καταλληλότερη 
εναλλακτική λύση. Σε σχέση µε το χειρισµό των προσφυγών στα πλαίσια της αρµοδιότητάς του, ο ΕΕΠ∆ 
βρίσκεται σε επαφή µε τον ευρωπαίο διαµεσολαβητή για την εξέταση ενδεχόµενου πεδίου συνεργασίας στο 
εγγύς µέλλον. 
 
Τέταρτον, έχουν καταβληθεί σηµαντικές προσπάθειες για την εκπόνηση εγγράφου αναφοράς για τον τρόπο 
µε τον οποίο συνδέονται τα δύο θεµελιώδη δικαιώµατα δηλαδή η πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα και η 
προστασία των δεδοµένων στα πλαίσια των οργάνων και οργανισµών της Ε.Ε. Έχουν αρχίσει εργασίες για 
άλλο έγγραφο αναφοράς, σχετικά µε τη χρήση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, το οποίο θα δηµοσιευθεί 
στα µέσα του 2006. 
 
Τέλος, σχεδιάστηκαν ορισµένες δραστηριότητες σχετικά µε την κοινή εποπτεία της Eurodac (το σύστηµα 
δακτυλικών αποτυπωµάτων που χρησιµοποιείται για τις διαδικασίες ασύλου σε όλη την Ε.Ε). Ο ΕΕΠ∆ είναι 
η εποπτεύουσα αρχή της κεντρικής µονάδας, ενώ οι εθνικές αρχές προστασίας των δεδοµένων είναι 
υπεύθυνες για την εποπτεία της χρήσης της στα αντίστοιχα κράτη µέλη τους. Ο ΕΕΠ∆ είναι συνολικά 
ικανοποιηµένος από τα δεδοµένα που συνέλεξε κατά την πρώτη φάση των ερευνών του. 
 
∆ιαβούλευση 
Ο συµβουλευτικός ρόλος του ΕΕΠ∆ είναι να συµβουλεύει τα κοινοτικά όργανα και οργανισµούς σχετικά µε 
όλα τα θέµατα που αφορούν την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, και ιδιαίτερα σχετικά µε 
νοµοθετικές προτάσεις που έχουν επιπτώσεις στην προστασία των δεδοµένων. 
 
Εγγραφο µε κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τον συµβουλευτικό ρόλο του ΕΕΠ∆, υποβλήθηκε τον 
Μάρτιο του 2005. Στο έγγραφο αυτό υπογραµµίζεται ότι το συµβουλευτικό καθήκον έχει ευρύ πεδίο 
εφαρµογής, γεγονός το οποίο, εξάλλου, επιβεβαιώθηκε στη συνέχεια από το ∆ικαστήριο. Το έγγραφο 
προσανατολισµού εκθέτει επίσης την ουσιαστική προσέγγιση των νοµοθετικών προτάσεων που έχουν 
επιπτώσεις στην προστασία των δεδοµένων, καθώς και το διαδικαστικό ρόλο στα διάφορα στάδια της 
νοµοθετικής διαδικασίας. Το έγγραφο έτυχε καλής υποδοχής και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρησιµοποιεί 
συχνά τη δυνατότητα του ΕΕΠ∆ να προβαίνει σε ανεπίσηµα σχόλια για σχέδιο πρότασης προτού υποβληθεί 
για επίσηµη διαβούλευση. Όλες οι επίσηµες γνώµες δηµοσιεύονται και πολύ συχνά υποβάλλονται σε 
σχετική επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και /ή στην αρµόδια οµάδα του Συµβουλίου, και 
παρακολουθούνται συστηµατικά σε όλη τη διάρκεια της νοµοθετικής διαδικασίας. 
 
Ο ΕΕΠ∆ εξέδωσε έξι επίσηµες γνωµοδοτήσεις στο 2005 οι οποίες αντικατοπτρίζουν σαφώς τα σχετικά 
θέµατα του πολιτικού προγράµµατος της Επιτροπής, του Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. Οι 
σηµαντικότερες ήταν : 

• η ανταλλαγή δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στα πλαίσια του «τρίτου πυλώνα» της ΕΕ 
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(αστυνοµική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις), 
• η ανάπτυξη συστηµάτων πληροφοριών ευρείας κλίµακας, όπως το σύστηµα πληροφοριών για τις 

θεωρήσεις (VIS) και η δεύτερη γενιά του συστήµατος πληροφοριών Σένγκεν (SIS II), και 
• το εξαιρετικά αµφιλεγόµενο θέµα της υποχρεωτικής φύλαξης δεδοµένων σχετικά µε ηλεκτρονικές 

επικοινωνίες για πρόσβαση από τις αρχές επιβολής του νόµου. 
 
Ο ΕΕΠ∆ έχει επίσης συµβουλευτικό ρόλο σχετικά µε διοικητικά µέτρα, και πιο συγκεκριµένα µε 
εκτελεστικούς κανόνες των οργάνων και οργανισµών στον τοµέα της προστασίας δεδοµένων. Το γεγονός 
αυτό παρέχει σηµαντική δυνατότητα επηρεασµού, µε έναν περισσότερο διαρθρωµένο τρόπο, του τρόπου µε 
τον οποίο εφαρµόζονται οι πολιτικές προστασίας των δεδοµένων. Ο συµβουλευτικός του ρόλος αφορά 
επίσης τους ειδικούς εκτελεστικούς κανόνες σχετικά µε τον ρόλο των ΥΠ∆. 
 
Ο ΕΕΠ∆ επίσης, και για πρώτη φορά, έκανε χρήση της δυνατότητας παρέµβασης σε υποθέσεις που 
εγείρουν σηµαντικά θέµατα προστασίας των δεδοµένων ενώπιον του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαïκών 
Κοινοτήτων. Οι υποθέσεις αφορούσαν τη διαβίβαση των προσωπικών δεδοµένων των επιβατών 
αεροπορικών εταιρειών προς τις Ηνωµένες Πολιτείες και ο ΕΕΠ∆ παρενέβη προς υποστήριξη των 
συµπερασµάτων του Κοινοβουλίου, µε τα οποία ζητείται η ακύρωση των σχετικών αποφάσεων της 
Επιτροπής και του Συµβουλίου. 
 
Συνεργασία 
Ο ρόλος συνεργασίας του ΕΕΠ∆ περιλαµβάνει τη συνεργασία µε τις εθνικές εποπτικές αρχές και τους 
εποπτικούς οργανισµούς στα πλαίσια του «τρίτου πυλώνα» της ΕΕ, µε στόχο τη βελτίωση της συνοχής κατά 
την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. 
 
Πολύ σηµαντικό πλαίσιο συνεργασίας µε τις εθνικές εποπτικές αρχές είναι η Οµάδα του άρθρου 29, που 
συστάθηκε δυνάµει της οδηγίας 95/46/ΕΚ µε σκοπό να συµβουλεύει την Επιτροπή και να αναπτύσσει 
εναρµονισµένες πολιτικές για την προστασία των δεδοµένων, πλήρες µέλος της οποίας είναι ο ΕΕΠ∆. 
Ορισµένος αριθµός σηµαντικών νοµοθετικών προτάσεων έχει εξεταστεί από τον ΕΕΠ∆ και από την Οµάδα 
σε χωριστές γνώµες. Στις περιπτώσεις αυτές, ο ΕΕΠ∆ αποδέχθηκε µε ικανοποίηση τη γενική υποστήριξη 
των συναδέλφων από τα κράτη µέλη, καθώς και τις συµπληρωµατικές παρατηρήσεις που µπορούν να 
συµβάλλουν στη βελτίωση της προστασίας των δεδοµένων.  
 
Η συνεργασία µε εποπτικούς φορείς στα πλαίσια του «τρίτου πυλώνα» (όπως οι εποπτικοί φορείς του 
Σένγκεν, των Τελωνείων, της Ευρωπόλ και της Eurojust - που συνήθως απαρτίζονται από εκπροσώπους των 
εθνικών εποπτικών αρχών) έχει επικεντρωθεί σε µεγάλο βαθµό στην προετοιµασία κοινών θέσεων µε στόχο 
την ανάπτυξη ενός πολύ χρήσιµου γενικού πλαισίου για την προστασία των δεδοµένων στα πλαίσια του 
τρίτου πυλώνα της ΕΕ. Συζητήθηκε επίσης ένα νέο σύστηµα εποπτείας σε σχέση µε το SIS ΙΙ το οποίο θα 
βασίζεται σε στενή συνεργασία µεταξύ των εθνικών εποπτικών αρχών και του ΕΕΠ∆. 
 
Ο ΕΕΠ∆ έχει συµµετάσχει ενεργά στις ευρωπαϊκές και διεθνείς διασκέψεις των επιτρόπων προστασίας 
των δεδοµένων, και έχει προεδρεύσει σε διάφορες συνόδους. 
 
Το Σεπτέµβριο του 2005, σε συνεργασία µε το Συµβούλιο της Ευρώπης και τον ΟΟΣΑ, ο ΕΕΠ∆ οργάνωσε 
σεµινάριο για την προστασία των δεδοµένων στους διεθνείς οργανισµούς. Οι διεθνείς οργανισµοί, οι οποίοι 
συχνά εξαιρούνται από την εθνική νοµοθεσία, συµπεριλαµβανοµένης της νοµοθεσίας για την προστασία των 
δεδοµένων, θα πρέπει ωστόσο να συµµορφώνονται προς τις οικουµενικές αρχές προστασίας των δεδοµένων, 
δεδοµένου ότι επεξεργάζονται επίσης ευαίσθητα δεδοµένα σε πολλές περιπτώσεις.  
 
Εξωτερικές επικοινωνίες 
Το 2005, δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξη στρατηγικής ενηµέρωσης που µπορεί να στηρίξει 
επαρκώς τους στρατηγικούς ρόλους του ΕΕΠ∆. Η ευαισθητοποίηση σχετικά µε την προστασία των 
δεδοµένων γενικά, και σχετικά µε τους ρόλους και τις δραστηριότητες του ΕΕΠ∆ ειδικότερα, είναι  
σηµαντική προϋπόθεση για αποτελεσµατική εποπτεία, διαβούλευση και συνεργασία. Η στρατηγική 
ενηµέρωσης έχει ξεχωριστές οµάδες-στόχους σε σχέση µε τους διαφορετικούς ρόλους : 
 

• Εποπτεία : πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδοµένα, ιδίως προσωπικό της ΕΕ (ως άτοµα των 
οποίων τα δεδοµένα υφίστανται επεξεργασία) και ΥΠ∆ και ελεγκτές, ως υπεύθυνοι για τα 
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συστήµατα επεξεργασίας. 
• ∆ιαβούλευση : ο ευρωπαίος νοµοθέτης, η Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, µε 

επίκεντρο συγκεκριµένες Γενικές ∆ιευθύνσεις, επιτροπές και οµάδες εργασίας. 
• Συνεργασία : η οµάδα εργασίας του άρθρου 29 και άλλα σχετικά φόρουµ συνεργασίας, όπως τα 

κοινά όργανα εποπτείας του τρίτου πυλώνα, και οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διασκέψεις για την 
προστασία των δεδοµένων. 

 
Ο ΕΕΠ∆ έχει επίσης επενδύσει στην ενίσχυση των µέσων ενηµέρωσης και επικοινωνίας. 
Πραγµατοποιήθηκε γενική ενηµερωτική εκστρατεία σε όλα τα όργανα και τους οργανισµούς της ΕΕ και σε 
όλα τα κράτη µέλη. Ακολούθησε, το 2005, η δηµιουργία υπηρεσίας τύπου, το δελτίο τακτικών 
πληροφοριών, και η διαµόρφωση νέου λογότυπου και εσωτερικού ύφους, και η εκστρατεία αυτή θα 
ολοκληρωθεί σύντοµα µε την εισαγωγή νέας ιστοσελίδας, που θα είναι το σηµαντικότερο µέσο επικοινωνίας 
για τον ΕΕΠ∆. 
 
Πόροι 
Οι δηµοσιονοµικές αρχές παρείχαν τα δηµοσιονοµικά µέσα για την εδραίωση και την περιορισµένη 
ανάπτυξη της οργάνωσης, λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη να αντιµετωπιστούν επείγοντα καθήκοντα στον 
τοµέα της εποπτείας και της διαβούλευσης για την προστασία των δεδοµένων στα περισσότερα όργανα και 
οργανισµούς. ∆όθηκε µεγάλη προσοχή στην ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων και επιτεύχθηκαν 
σηµαντικά αποτελέσµατα, τόσο στον γενικό τοµέα των προσλήψεων, όσο και στα ειδικά προγράµµατα 
πρακτικής άσκησης και απόσπασης εθνικών εµπειρογνωµόνων. 
 
Εν προκειµένω δεν µπορούµε παρά να υπογραµµίσουµε τη σηµασία της διοικητικής συµφωνίας που έχει 
συναφθεί το 2004 µε την Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, η οποία επέτρεψε στον ΕΕΠ∆ να 
επωφεληθεί, στις ενδεδειγµένες περιπτώσεις, από εξωτερική υποστήριξη, και να επενδύσει το µεγαλύτερο 
τµήµα των πόρων του σε βασικές δραστηριότητες. Είναι, συνεπώς, ουσιαστικής σηµασίας να συνεχιστεί η 
συµφωνία αυτή µετά τα πρώτα τρία χρόνια. 
 
Προοπτικές 
Η Επιτροπή προωθεί την ευρωπαϊκή κοινωνία της πληροφορίας, που βασίζεται στην καινοτοµία, τη 
δηµιουργικότητα και την κοινωνική ένταξη. Η κοινωνία αυτή θα βασίζεται σε τρεις µείζονες τεχνολογικές 
τάσεις : ένα σχεδόν απεριόριστο ζωνικό εύρος, µια απεριόριστη ικανότητα αποθήκευσης και συνδέσεις 
πανταχού παρόντος δικτύου, που θα έχει φυσικά επιπτώσεις για την προστασία των δεδοµένων. Η 
προστασία των δεδοµένων θα τεθεί σε νέα πλαίσια : νέες µορφές επεξεργασίας όπως οι υπηρεσίες 
διαδικτύου και φθίνουσα πορεία των παραδοσιακών τεχνολογικών φραγµών (περιορισµοί της ισχύος, 
περιορισµένο εύρος διαβίβασης, µεµονωµένα δεδοµένα, κλπ.). Το γεγονός αυτό αποδεικνύεται σαφώς µε 
την αυξανόµενη χρήση των ετικετών RFID και τη µαζική ανάπτυξη των δικτύων επικοινωνίας που έχουν 
µεγάλο αντίκτυπο : 

• όλα τα αντικείµενα µε ετικέτα γίνονται συλλέκτες προσωπικών δεδοµένων, 
• «έξυπνα» αντικείµενα, που φέρουν τα άτοµα, είναι πάντα «παρόντα» και «δραστήρια», 
• τεράστιος αριθµός αποθηκευµένων δεδοµένων τροφοδοτούνται συνεχώς µε νέα δεδοµένα. 

 
Νέες και αναδυόµενες τεχνολογίες που θα έχουν αντίκτυπο στην προστασία των δεδοµένων περιλαµβάνουν: 

• RFID : πολλά υποσχόµενη και φιλόδοξη τεχνολογία η οποία θα συνιστά το βασικό στοιχείο του 
αποκαλούµενου «έξυπνου περιβάλλοντος». 

• «Έξυπνο περιβάλλον» :οι απαιτήσεις ιδιωτικής ζωής και προστασίας των δεδοµένων θα πρέπει να 
αποτελούν τµήµα του σχεδιασµού τους, ώστε να επιτρέπουν την αποδοχή τους στην καθηµερινή 
ζωή και την επακόλουθη ευρύτερη αποδοχή τους. 

• Συστήµατα διαχείρισης των ταυτοτήτων: καίριο στοιχείο (εν µέρει βασιζόµενο σε βιοµετρικά 
στοιχεία) των αναδυόµενων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που θα απαιτούν δικά τους 
πρότυπα. 

• Χρήση βιοµετρικών στοιχείων : πρέπει να καθοριστούν κοινές προϋποθέσεις βασιζόµενες στον 
εγγενή ευαίσθητο χαρακτήρα τους. 

 
Μπορούν επίσης να σηµειωθούν ορισµένες νέες εξελίξεις στην πολιτική και τη νοµοθεσία, όπως η 
εστίαση σε δραστηριότητες στον τοµέα της αστυνοµικής και δικαστικής συνεργασίας και η γενική τάση για 
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την αύξηση των ανταλλαγών δεδοµένων µεταξύ των αρχών επιβολής του νόµου των κρατών µελών της ΕΕ. 
Άλλη τάση αφορά την επέκταση των ερευνητικών εξουσιών των υπηρεσιών επιβολής του νόµου 
(συµπεριλαµβανοµένης συχνά της Ευρωπόλ) δίδοντάς τους πρόσβαση σε βάσεις δεδοµένων που δεν έχουν 
αρχικά συσταθεί για λόγους επιβολής του νόµου. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει την επιθυµία για την 
ανάπτυξη ενός περιεκτικού νοµικού πλαισίου για την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα 
στον τρίτο πυλώνα, ανεξάρτητα από την έγκριση της πρότασης σχετικά µε στην αρχή της διαθεσιµότητας, 
όπως αναφέρεται στη γνώµη του ΕΕΠ∆ για την προστασία των δεδοµένων στον τρίτο πυλώνα.  
 
Κατά το τέλος του 2005, η Επιτροπή άρχισε τη διαδικασία αναθεώρησης του κανονιστικού πλαισίου για τις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες και υπηρεσίες, συµπεριλαµβανοµένης της αναθεώρησης της οδηγίας 2002/58, 
την οποία θα παρακολουθήσει ενδελεχώς ο ΕΕΠ∆. 
 
Είναι σαφές ότι η ηµερήσια διάταξη του ΕΕΠ∆ ως συµβούλου σε νοµοθετικά θέµατα καθορίζεται σε µεγάλο 
βαθµό από το πρόγραµµα εργασιών της Επιτροπής. Είναι πολύ πιθανόν η µεσο- και µακροπρόθεσµη 
εστίαση να στραφεί γύρω από : 

• το θέµα «ευηµερία», όπου ο ΕΕΠ∆ θα παρακολουθήσει περαιτέρω πρωτοβουλίες προς την 
ανάπτυξη της ευρωπαϊκής κοινωνίας της πληροφορίας· 

• το θέµα «ασφάλεια», όπου ο ΕΕΠ∆ θα παρακολουθήσει τις εξελίξεις στον τεχνολογικό τοµέα όπως 
τα βιοµετρικά στοιχεία και τις αυξανόµενες πιέσεις που ασκούνται στους δηµόσιους και ιδιωτικούς 
ελεγκτές των βάσεων δεδοµένων να επιτρέπουν την πρόσβαση για λόγους επιβολής του νόµου. Εν 
προκειµένω, η Επιτροπή παρουσίασε ως σηµαντική πρωτοβουλία την πρόσβαση των αστυνοµικών 
δυνάµεων στις βάσεις δεδοµένων για τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων. 

 
Στόχοι για το 2006 
Κατόπιν τούτων, οι προτεραιότητες του ΕΕΠ∆ για το 2006 είναι οι εξής : 

• Υποστήριξη του δικτύου ΥΠ∆, συµπεριλαµβανοµένων των διµερών αξιολογήσεων προόδου ως 
προς τις κοινοποιήσεις, µε στόχο να ολοκληρωθούν οι κοινοποιήσεις των εν εξελίξει διαδικασιών 
επεξεργασίας µέχρι την Άνοιξη του 2007 το αργότερο. 

• Συνέχιση των προκαταρκτικών ελέγχων, µε ολοκλήρωση όσων αφορούν τις εν εξελίξει διαδικασίες 
επεξεργασίας στις θεµατικές προτεραιότητες. 

• Ηλεκτρονική παρακολούθηση και δεδοµένα κίνησης : έκδοση κατευθυντήριων γραµµών για την 
επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα σχετικά µε τη χρήση δικτύων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών. 

• Προσωπικοί φάκελοι του προσωπικού : έκδοση κατευθυντήριων γραµµών για το περιεχόµενο και τις 
περιόδους διατήρησης. 

• Μεταφορά σε τρίτες χώρες : έκδοση κατευθυντήριων γραµµών για µεταβιβάσεις δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες, διεθνείς οργανισµούς και ευρωπαϊκούς φορείς εκτός του 
πεδίου εφαρµογής του κανονισµού 45/2001 και της οδηγίας 95/46/ΕΚ. 

• Εποπτεία της Eurodac : διεξοδικός έλεγχος ασφάλειας της κεντρικής βάσης δεδοµένων της   
Eurodac. 

• Παροχή συµβουλών για νοµοθετικές προτάσεις : εδραίωση και περαιτέρω ανάπτυξη του ρόλου του 
ΕΕΠ∆ και έκδοση γνωµών σχετικά µε διάφορα θέµατα. 

• Παρεµβάσεις σε υποθέσεις του ∆ικαστηρίου : εξέταση των δυνατοτήτων παρέµβασης σε υποθέσεις 
που εγείρουν θέµατα προστασίας δεδοµένων. 

• ∆εύτερη εκδοχή της ιστοσελίδας : θα παρουσιαστεί στα µέσα του 2006. 
• Ανάπτυξη πόρων : αναζήτηση παράτασης της παρούσας διοικητικής συµφωνίας µε την Επιτροπή, το 

Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, και µεγαλύτερων χώρων γραφείων προκειµένου να καλυφθούν οι 
τρέχουσες ανάγκες και οι αναµενόµενες αυξήσεις προσωπικού. 
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