
Σύνοψη της γνωμοδότησης του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων επί της προτάσεως 
κανονισμού για τη συγκρότηση του Ευρωπαϊκού Σώματος Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας 

(Το πλήρες κείμενο της παρούσας γνωμοδότησης διατίθεται στα αγγλικά, στα γαλλικά και στα γερμανικά μέσω 
του δικτυακού τόπου του ΕΕΠΔ στη διεύθυνση http://www.edps.europa.eu) 

(2013/C 100/06) 

1. Εισαγωγή 

1.1. Διαβούλευση με τον ΕΕΠΔ 

1. Στις 19 Σεπτεμβρίου 2012, η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση κανονισμού για τη συγκρότηση του Ευρωπαϊκού 
Σώματος Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας EU Aid Volunteers ( 1 ) («η Πρόταση»). 

2. Σε χρόνο προγενέστερο της έγκρισης της πρότασης ζητήθηκε ανεπίσημα η γνώμη του ΕΕΠΔ, ο οποίος 
διατύπωσε άτυπα σχόλια. Ο ΕΕΠΔ εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή ζήτησε και 
επισήμως τη γνώμη του μετά την έγκριση της πρότασης, καθώς και για το γεγονός ότι το προοίμιο της πρότασης 
περιέχει παραπομπή στην παρούσα γνωμοδότηση. 

1.2. Στόχοι και πεδίο εφαρμογής της πρότασης 

3. Σύμφωνα με το άρθρο 214 παράγραφος 5 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 
παρούσα πρόταση θεσπίζει τους κανόνες και τις διαδικασίες που διέπουν το Ευρωπαϊκό Σώμα Εθελοντών Ανθρωπι 
στικής Βοήθειας ( 2 ). 

4. Βάσει της πρότασης, εκπαιδευμένοι εθελοντές θα συμμετέχουν στην υλοποίηση σχεδίων παροχής ανθρωπι 
στικής βοήθειας σε όλον τον κόσμο ως «EU Aid Volunteers» (Εθελοντές ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ). Οι EU 
AID Volunteers θα επιλέγονται και θα αποστέλλονται από πιστοποιημένες ανθρωπιστικές οργανώσεις οι οποίες 
εφαρμόζουν τη δέσμη ευρωπαϊκών προτύπων για τη διαχείριση των εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας. Η Ευρω 
παϊκή Επιτροπή θα καταρτίσει τα εν λόγω πρότυπα, καθώς και τη διαδικασία πιστοποίησης. Εξάλλου, η Επιτροπή 
θα διασφαλίζει τη χρηματοδότηση των εν λόγω δράσεων, θα διοργανώνει το πρόγραμμα κατάρτισης, θα δημι 
ουργήσει κεντρικό μητρώο όλων των εκπαιδευμένων εθελοντών, καθώς και δίκτυο ΤΠ, το οποίο θα καθιστά εφικτή 
την επιγραμμική συνεργασία των εθελοντών πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την αποστολή τους. 

1.3. Συνάφεια της προστασίας δεδομένων. Στόχοι και εστίαση της γνωμοδότησης 

5. Παρότι ο κύριος στόχος της πρότασης δεν αφορά την επεξεργασία δεδομένων, το γεγονός είναι ότι η 
πρόταση προβλέπει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Μεταξύ των δεδομένων αυτών περιλαμ 
βάνονται τα προσωπικά στοιχεία των εθελοντών που καταχωρίζονται στο μητρώο εθελοντών EU Aid Volunteers 
(άρθρο 13), καθώς και τα προσωπικά στοιχεία (εθελοντών ή τρίτων) τα οποία ενδέχεται να καταχωρισθούν στο 
δίκτυο ΤΠ που διευκολύνει τη μεταξύ των εθελοντών επιγραμμική συνεργασία (άρθρο 16). Οι διαδικασίες 
επιλογής των υποψηφίων από πιστοποιημένες ανθρωπιστικές οργανώσεις, καθώς και η εν συνεχεία διαχείριση 
των εθελοντών, οι οποίες τυποποιούνται βάσει του άρθρου 9, απαιτούν επίσης τη διαχείριση δεδομένων προσω 
πικού χαρακτήρα. 

6. Ο εν λόγω δραστηριότητες επεξεργασίας απαιτούν κατάλληλες εγγυήσεις προστασίας δεδομένων. Η εφαρ 
μογή αυτών των εγγυήσεων στην πράξη μπορεί και επιβάλλεται να εξειδικευθεί περαιτέρω υπό τη μορφή των 
προτύπων που αναμένεται να θεσπισθούν δυνάμει του άρθρου 9, καθώς και στο πλαίσιο των πολιτικών προστασίας 
δεδομένων που θα καταρτισθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις πιστοποιημένες ανθρωπιστικές οργανώσεις. 

7. Τα άρθρα 9 και 25 ορίζουν ότι η Επιτροπή θεσπίζει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για να καθιερώσει πρότυπα 
σχετικά με τον εντοπισμό, την επιλογή και την προετοιμασία υποψήφιων εθελοντών, καθώς και για τη διαχείριση 
και την αποστολή τους σε τρίτες χώρες. Ο ΕΕΠΔ συνιστά τα πρότυπα αυτά να χρησιμοποιούνται ειδικότερα για να 
διασφαλίζεται ότι οι διατάξεις περί προστασίας δεδομένων εφαρμόζονται δεόντως στο πλαίσιο της διαδικασίας 
επιλογής, καταχώρισης στο μητρώο και αποστολής των εθελοντών και ότι ως προς τα θέματα αυτά οι πιστοποι 
ημένες ανθρωπιστικές οργανώσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη εφαρμόζουν συνεκτική προσέγγιση. 

8. Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, συγκεκριμένα ουσιώδη στοιχεία σχετικά με την εφαρμογή των ενδεδειγμένων 
εγγυήσεων προστασίας δεδομένων θα έπρεπε ήδη να περιλαμβάνονται στον προτεινόμενο κανονισμό. Για τη 
διευθέτηση αυτών των ουσιωδών στοιχείων, το τμήμα 2 της γνωμοδότησης περιέχει συστάσεις επί των άρθρων 
13 και 16 της πρότασης.

EL C 100/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.4.2013 

( 1 ) Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη συγκρότηση του Ευρωπαϊκού Σώματος 
Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας EU Aid Volunteers, COM(2012) 514 τελικό. 

( 2 ) Βλ. επίσης http://ec.europa.eu/echo/euaidvolunteers/index_en.htm

http://www.edps.europa.eu
http://ec.europa.eu/echo/euaidvolunteers/index_en.htm


9. Εξάλλου, το τμήμα 3 της γνωμοδότησης ζητεί να υπάρξει διαβούλευση με τον ΕΕΠΔ κατά την κατάρτιση 
των προτύπων βάσει των άρθρων 9 και 25 της πρότασης. Το τμήμα 3 εφιστά επίσης εν συντομία την προσοχή σε 
ορισμένα θέματα προστασίας δεδομένων που πρέπει να ληφθούν υπόψη τόσο κατά την κατάρτιση όσο και κατά 
την εφαρμογή των προτύπων στο πλαίσιο εφαρμογής του προτεινόμενου κανονισμού. 

4. Συμπεράσματα 

34. Ο ΕΕΠΔ συνιστά να περιληφθεί στην πρόταση παραπομπή στην ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας 
δεδομένων υπό μορφή ουσιαστικής διάταξης. 

35. Ο ΕΕΠΔ συνιστά να περιληφθούν οι ακόλουθες πρόσθετες διευκρινίσεις στο κείμενο της πρότασης: 

— Το άρθρο 13 να καθορίζει τους σκοπούς του μητρώου εθελοντών, τις κατηγορίες δεδομένων που καταχωρί 
ζονται σε αυτό, καθώς και τους φορείς που μπορούν να έχουν πρόσβαση στο μητρώο, ώστε να κατοχυρώνεται 
η ασφάλεια δικαίου. 

— Το άρθρο 13 να ορίζει επίσης ρητά ότι η Επιτροπή και οι οργανώσεις που θα επιλεγούν ως τελικοί χρήστες 
αποτελούν χωριστούς ελεγκτές. 

— Τόσο το άρθρο 13 όσο και το άρθρο 16 να απαιτούν τη θέσπιση πολιτικής περί προστασίας δεδομένων για το 
μητρώο και το δίκτυο αντιστοίχως. 

36. Εν κατακλείδι, ο ΕΕΠΔ συνιστά στην Επιτροπή να διαβουλευθεί μαζί του πριν από τη θέσπιση των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων βάσει του άρθρου 25 οι οποίες αναμένεται να έχουν αντίκτυπο στην επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ειδικότερα δε σε ό,τι αφορά τη θέσπιση των προτύπων βάσει του άρθρου 
9. Τα πρότυπα αυτά πρέπει να απαιτούν τη θέσπιση πρόσφορων πολιτικών προστασίας δεδομένων από τις 
οργανώσεις που θα εφαρμόζουν τις διαδικασίες επιλογής, διαχείρισης και αποστολής των εθελοντών. Τα εν 
λόγω πρότυπα μπορούν, μεταξύ άλλων, να προβλέπουν την εναρμόνιση των κατηγοριών δεδομένων που συλλέγο 
νται, ενδεχομένως δε και τη χρήση τυποποιημένου εντύπου αίτησης σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2012. 

Giovanni BUTTARELLI 
Αναπληρωτής Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων

EL 6.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 100/15
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