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Αιτιολογική σκέψη IΓ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 

με την Επιτροπή, οι συμπληρωματικοί 

κανόνες θα είναι νομικά δεσμευτικοί για 

κάθε επιχείρηση που χειρίζεται 

πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα η 

οποία λαμβάνει δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα που διαβιβάζονται από την ΕΕ 

με βάση απόφαση επάρκειας και οφείλει, 

ως εκ τούτου, να τηρεί τους εν λόγω 

κανόνες και τα συναφή δικαιώματα και 

υποχρεώσεις, και ότι οι κανόνες αυτοί θα 

είναι εκτελεστοί τόσο από την ΕΠΠΠ όσο 

και από τα ιαπωνικά δικαστήρια· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένοι 

ιάπωνες εμπειρογνώμονες εκφράζουν 

αμφιβολίες για το κατά πόσον οι 

συμπληρωματικοί αυτοί κανόνες είναι 

δεσμευτικοί· 

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

συμπληρωματικοί κανόνες θα είναι νομικά 

δεσμευτικοί για κάθε επιχείρηση που 

χειρίζεται πληροφορίες προσωπικού 

χαρακτήρα η οποία λαμβάνει δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται 

από την ΕΕ με βάση απόφαση επάρκειας 

και οφείλει, ως εκ τούτου, να τηρεί τους εν 

λόγω κανόνες και τα συναφή δικαιώματα 

και υποχρεώσεις, και ότι οι κανόνες αυτοί 

θα είναι εκτελεστοί τόσο από την ΕΠΠΠ 

όσο και από τα ιαπωνικά δικαστήρια· 
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7. σημειώνει ότι το υλικό πεδίο 

εφαρμογής της διαπίστωσης επάρκειας 

δεν ορίζεται επαρκώς στο άρθρο 1 του 

σχεδίου εκτελεστικής απόφασης, 

δεδομένου ότι ο ΝΠΠΠ εξαιρεί από το 

υλικό πεδίο εφαρμογής του διάφορες 
κατηγορίες επιχειρήσεων και 

δραστηριοτήτων επεξεργασίας· καλεί την 

Επιτροπή να παράσχει περισσότερες και 

λεπτομερείς διευκρινίσεις σχετικά με τον 

αντίκτυπο των εν λόγω εξαιρέσεων στα 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα της 

ΕΕ που διαβιβάζονται στην Ιαπωνία, και 

να ορίσει με σαφήνεια στο άρθρο 1 του 

σχεδίου εκτελεστικής απόφασης ποιες 

διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα της ΕΕ καλύπτονται από την 

απόφαση επάρκειας, επισημαίνοντας ότι 

για τις διαβιβάσεις δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα μέσω μη 

αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, οι 

σχετικές πράξεις επεξεργασίας θα πρέπει 

να καλύπτονται από την απόφαση όταν 

υπόκεινται σε περαιτέρω ηλεκτρονική 

επεξεργασία στην Ιαπωνία· 

7. σημειώνει ότι οι κατηγορίες 

επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων 

επεξεργασίας που εξαιρούνται από το 

καθ’ ύλην πεδίο εφαρμογής της APPI 

εξαιρέθηκαν ρητά από τη διαπίστωση της 

επάρκειας· 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

17. σημειώνει με ανησυχία ότι, σε 

αντίθεση με τη νομοθεσία της ΕΕ, τόσο ο 

ΝΠΠΠ όσο και οι κατευθυντήριες γραμμές 

δεν περιέχουν νομικές διατάξεις για την 

αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και 

την κατάρτιση προφίλ, και ότι μόνο 

ορισμένοι τομεακοί κανόνες εξετάζουν το 

ζήτημα αυτό, χωρίς να παρέχουν ένα 

λεπτομερές συνολικό νομικό πλαίσιο με 

ουσιαστική και ισχυρή προστασία κατά της 

αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων και 

της κατάρτισης προφίλ· καλεί την 

Επιτροπή να εκθέσει τον τρόπο με τον 

οποίο αντιμετωπίζεται το ζήτημα αυτό 

στο ιαπωνικό ρυθμιστικό πλαίσιο για την 

προστασία των δεδομένων ώστε να 

εξασφαλίζει ισοδύναμο επίπεδο 

προστασίας· θεωρεί ότι αυτό είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό λόγω των 

πρόσφατων υποθέσεων κατάρτισης 

προφίλ Facebook/Cambridge Analytica· 

17. σημειώνει με ανησυχία ότι, σε 

αντίθεση με τη νομοθεσία της ΕΕ, τόσο ο 

ΝΠΠΠ όσο και οι κατευθυντήριες γραμμές 

δεν περιέχουν νομικές διατάξεις για την 

αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και 

την κατάρτιση προφίλ, και ότι μόνο 

ορισμένοι τομεακοί κανόνες εξετάζουν το 

ζήτημα αυτό, χωρίς να παρέχουν ένα 

λεπτομερές συνολικό νομικό πλαίσιο με 

ουσιαστική και ισχυρή προστασία κατά της 

αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων και 

της κατάρτισης προφίλ· υπενθυμίζει, 

ωστόσο, ότι οι εν λόγω τομεακοί κανόνες 

αφορούν τους τομείς στους οποίους 

τέτοιου είδους επεξεργασίες είναι 

περισσότερο σημαντικές στο πλαίσιο 

διεθνών διαβιβάσεων, όπως ο 

χρηματοπιστωτικός τομέας· 
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19. θεωρεί ότι, όσον αφορά τις 

περαιτέρω διαβιβάσεις, παρόλο που ο 

συνδυασμός των ρυθμίσεων του ΝΠΠΠ 

και των συμπληρωματικών κανόνων θα 

εξασφάλιζε υψηλότερο επίπεδο 

προστασίας από αυτό που παρέχεται στο 

πλαίσιο του συστήματος APEC CBPR, η 

λύση που προβλέπεται στους 

συμπληρωματικούς κανόνες, η οποία 

συνίσταται στην απαίτηση εκ των 

προτέρων συναίνεσης εκ μέρους των 

προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 

δεδομένα της ΕΕ για την έγκριση της 

περαιτέρω διαβίβασης σε τρίτο μέρος σε 

ξένη χώρα, στερείται ορισμένων 

ουσιαστικών στοιχείων που θα επέτρεπαν 

στα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 

δεδομένα να διατυπώσουν τη συγκατάθεσή 

τους, καθώς δεν ορίζει ρητά τι καλύπτεται 

από την έννοια «πληροφορίες σχετικά με 

τις συνθήκες διαβίβασης που χρειάζεται το 

[υποκείμενο των δεδομένων] για να 

αποφασίσει αν θα δώσει τη συγκατάθεσή 

του», σε συμφωνία με το άρθρο 13 του 

ΓΚΠΔ, όπως για παράδειγμα η τρίτη χώρα 

προορισμού της περαιτέρω διαβίβασης· 

σημειώνει ότι, επιπλέον, το σχέδιο 

εκτελεστικής απόφασης δεν εξηγεί τις 

συνέπειες για το πρόσωπο στο οποίο 

19. καλεί την Επιτροπή να 

αποσαφηνίσει αν, σε σχέση με τις 

περαιτέρω διαβιβάσεις, η λύση που 

προβλέπεται στους συμπληρωματικούς 

κανόνες, η οποία συνίσταται στην 

απαίτηση εκ των προτέρων συναίνεσης εκ 

μέρους των προσώπων στα οποία 

αναφέρονται τα δεδομένα της ΕΕ για την 

έγκριση της περαιτέρω διαβίβασης σε 

τρίτο μέρος σε ξένη χώρα, στερείται 

ορισμένων ουσιαστικών στοιχείων που θα 

επέτρεπαν στα πρόσωπα στα οποία 

αναφέρονται τα δεδομένα να διατυπώσουν 

τη συγκατάθεσή τους, καθώς δεν ορίζει 

ρητά τι καλύπτεται από την έννοια 

«πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες 

διαβίβασης που χρειάζεται το [υποκείμενο 

των δεδομένων] για να αποφασίσει αν θα 

δώσει τη συγκατάθεσή του», σε συμφωνία 

με το άρθρο 13 του ΓΚΠΔ, όπως για 

παράδειγμα η τρίτη χώρα προορισμού της 

περαιτέρω διαβίβασης· καλεί την 

Επιτροπή να αποσαφηνίσει περαιτέρω τις 

συνέπειες για το πρόσωπο στο οποίο 

αναφέρονται τα δεδομένα σε περίπτωση 

άρνησής του να συναινέσει στην 

περαιτέρω διαβίβαση των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν· 
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αναφέρονται τα δεδομένα σε περίπτωση 

άρνησής του να συναινέσει στην 

περαιτέρω διαβίβαση των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν· 
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23. διαπιστώνει ότι, σύμφωνα με τον 

ιαπωνικό νόμο για την προστασία των 

προσωπικών πληροφοριών που τηρούνται 

από διοικητικά όργανα, οι επιχειρήσεις 

μπορούν επίσης να παρέχουν στοιχεία στις 

αρχές επιβολής του νόμου σε «εθελοντική 

βάση»· επισημαίνει ότι αυτό δεν 

προβλέπεται στον ΓΚΠΔ ή στην οδηγία 

για την αστυνομία και εκφράζει την 

ανησυχία ότι ενδέχεται να μην είναι 

σύμφωνο προς το κριτήριο «ουσιαστικής 

ισοδυναμίας» με τον ΓΚΠΔ· 

23. διαπιστώνει ότι, σύμφωνα με τον 

ιαπωνικό νόμο για την προστασία των 

προσωπικών πληροφοριών που τηρούνται 

από διοικητικά όργανα, οι επιχειρήσεις 

μπορούν επίσης να παρέχουν στοιχεία στις 

αρχές επιβολής του νόμου σε «εθελοντική 

βάση»· επισημαίνει ότι αυτό δεν 

προβλέπεται στον ΓΚΠΔ ή στην οδηγία 

για την αστυνομία και καλεί την Επιτροπή 

να αξιολογήσει κατά πόσο αυτό είναι 

σύμφωνο προς το κριτήριο «ουσιαστικής 

ισοδυναμίας» με τον ΓΚΠΔ· 
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24. γνωρίζει την ύπαρξη 

δημοσιευμάτων σχετικά με την ιαπωνική 

υπηρεσία πληροφοριών (DFS), η οποία 

απασχολεί περίπου 1 700 άτομα και έχει 

τουλάχιστον έξι εγκαταστάσεις 

παρακολούθησης που υποκλέπτουν επί 

24ώρου βάσεως τηλεφωνικές κλήσεις, 

ηλεκτρονικά μηνύματα και άλλες 

επικοινωνίες· εκφράζει την ανησυχία του 

για το γεγονός ότι το στοιχείο αυτό της 

άνευ διακρίσεων μαζικής παρακολούθησης 

δεν αναφέρεται καν στο σχέδιο 

εκτελεστικής απόφασης· καλεί την 

Επιτροπή να παράσχει περισσότερες 

πληροφορίες σχετικά με τις μαζικές 

παρακολουθήσεις στην Ιαπωνία· εκφράζει 

την έντονη ανησυχία του ότι οι μαζικές 

αυτές παρακολουθήσεις δεν θα 

ικανοποιήσουν τα κριτήρια που έχει 

θεσπίσει το Δικαστήριο της ΕΕ στην 

απόφασή του στην υπόθεση Schrems 

(Case C-362/14)· 

24. γνωρίζει την ύπαρξη 

δημοσιευμάτων σχετικά με την ιαπωνική 

υπηρεσία πληροφοριών (DFS), η οποία 

απασχολεί περίπου 1 700 άτομα και έχει 

τουλάχιστον έξι εγκαταστάσεις 

παρακολούθησης που υποκλέπτουν επί 

24ώρου βάσεως τηλεφωνικές κλήσεις, 

ηλεκτρονικά μηνύματα και άλλες 

επικοινωνίες1, και είναι η υπηρεσία 

πληροφοριών των Ιαπωνικών 

στρατιωτικών δυνάμεων, κύρια 

αποστολή της οποίας είναι να 

παρακολουθεί, μεταξύ άλλων, τις 

ραδιοεπικοινωνίες και τις δορυφορικές 

επικοινωνίες εχθρικών στρατιωτικών 

δυνάμεων· εκφράζει την ανησυχία του για 

το γεγονός ότι το στοιχείο αυτό της άνευ 

διακρίσεων μαζικής παρακολούθησης δεν 

αναφέρεται στο σχέδιο εκτελεστικής 

απόφασης· καλεί την Επιτροπή να 

παράσχει περισσότερες πληροφορίες 

σχετικά με τις μαζικές παρακολουθήσεις 

στην Ιαπωνία· επισημαίνει, ωστόσο, ότι η 

ιαπωνική κυβέρνηση έχει αποκλείσει 

κάθε μορφή μαζικής και αδιάκριτης 

συλλογής και πρόσβασης σε προσωπικές 

πληροφορίες, ο χειρισμός των οποίων 

γίνεται από επιχειρησιακό υπεύθυνο 

κατόπιν διαβίβασης· 
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