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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 Στις 2 Μαΐου 2016, η Επιτροπή υπέβαλε στο Συμβούλιο πρόταση απόφασης του Συμβουλίου 

για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων 

Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την προστασία των 

πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα για την πρόληψη, τη διερεύνηση, την ανίχνευση και τη 

δίωξη ποινικών αδικημάτων [2016/0126 (NLE) - COM (2016)237 τελικό], γνωστή και ως 

συμφωνία-ομπρέλα. 

 

Η πρόταση υποβλήθηκε στο Συμβούλιο αφού το Κογκρέσο των ΗΠΑ είχε εγκρίνει τον νόμο 

περί δικαστικής προσφυγής (Judicial Redress Act) του 2015. Δυνάμει του εν λόγω νόμου, το 

Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ εξουσιοδοτείται να ορίσει ξένες χώρες ή περιφερειακούς 

οργανισμούς οικονομικής ολοκλήρωσης των οποίων οι πολίτες θα μπορούν στη συνέχεια να 

ασκήσουν αγωγή κατά ορισμένων κυβερνητικών οργανισμών των ΗΠΑ για πρόσβαση στα 

δεδομένα που έχουν στην κατοχή τους οι εν λόγω οργανισμοί ή την τροποποίησή τους ή την 

αποκατάσταση παράνομων γνωστοποιήσεων των καταχωρίσεων που μεταφέρονται από μια 

ξένη χώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες για την πρόληψη, διερεύνηση, διαπίστωση ή δίωξη 

ποινικών αδικημάτων. 

 

Στις 18 Ιουλίου 2016, το Συμβούλιο αποφάσισε να ζητήσει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

να δώσει την έγκρισή του για το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της 

προαναφερθείσας συμφωνίας. 

 

Ο συντάκτης γνωμοδότησης καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων να ζητήσει από την 

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων να προτείνει στο 

Κοινοβούλιο να εγκρίνει τη συμφωνία για τους παρακάτω λόγους. 

 

α) Η προβλεπόμενη συμφωνία βασίζεται σε ορθή νομική βάση 

Το άρθρο 16 σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 6 στοιχείο α) της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) συνιστούν ορθή νομική βάση για την πρόταση. 

 

Το άρθρο 16 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ προβλέπει ότι κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα 

προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν και η παράγραφος 2 του 

ίδιου άρθρου δίνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, βάσει απόφασης σύμφωνα 

με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, την εξουσία να θεσπίζουν κανόνες σχετικά με την 

προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα. Το άρθρο 218 παράγραφος 6 στοιχείο α) προβλέπει ότι το Συμβούλιο λαμβάνει 

την έγκριση του Κοινοβουλίου για να συνάψει διεθνή συμφωνία, μεταξύ άλλων, όταν η 

συμφωνία καλύπτει τομείς στους οποίους εφαρμόζεται η συνήθης νομοθετική διαδικασία. 

 

Σκοπός της συμφωνίας είναι να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας των πληροφοριών 

προσωπικού χαρακτήρα και να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, όσον αφορά την πρόληψη, τη 

διερεύνηση, την ανίχνευση ή τη δίωξη ποινικών αδικημάτων, συμπεριλαμβανομένης της 

τρομοκρατίας (άρθρο 1). 

 

Η προτεινόμενη συμφωνία είναι κυρίως αφιερωμένη στη θέσπιση ευρείας δέσμης μέτρων 

προστασίας και διασφαλίσεων που θα εφαρμόζονται κατά τη διαβίβαση δεδομένων 
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προσωπικού χαρακτήρα για λόγους επιβολής του νόμου στον τομέα του ποινικού δικαίου 

μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών μελών 

της, αφετέρου. Συγκεκριμένα, η συμφωνία περιλαμβάνει διατάξεις περί μη διακρίσεων 

(άρθρο 4), περιορισμούς ως προς τη χρήση των δεδομένων (άρθρο 6), προηγούμενη 

συγκατάθεση για περαιτέρω διαβιβάσεις (άρθρο 7), διαδικασίες για τη διασφάλιση της 

ποιότητας και ακεραιότητας των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 8), 

πληροφόρηση σε περίπτωση παραβιάσεων της ασφάλειας των δεδομένων (άρθρο 9), 

κοινοποίηση συμβάντος ασφάλειας των πληροφοριών (άρθρο 10), τήρηση αρχείων (άρθρο 

11), περιόδους διατήρησης (άρθρο 12), ειδικές κατηγορίες πληροφοριών προσωπικού 

χαρακτήρα (άρθρο 13), μέτρα για την προώθηση της υποχρέωσης λογοδοσίας όσον αφορά 

την επεξεργασία πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 14), δικαίωμα πρόσβασης και 

διόρθωσης δεδομένων (άρθρα 16 και 17), διοικητική και δικαστική αποκατάσταση σε 

περίπτωση άρνησης της πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή άρνησης της 

διόρθωσής τους ή παράνομης αποκάλυψής τους (άρθρα 18 και 19) και μηχανισμούς 

αποτελεσματικής εποπτείας και συνεργασίας μεταξύ των εποπτικών αρχών (άρθρα 21 και 

22). 

 

Αξίζει να σημειωθεί ως προς αυτό ότι το άρθρο 1 της προτεινόμενης συμφωνίας ορίζει ότι η 

συμφωνία δεν αποτελεί τη νομική βάση για οποιαδήποτε διαβίβαση πληροφοριών 

προσωπικού χαρακτήρα και ότι απαιτείται πάντα χωριστή νομική βάση. 

 

β) Η προβλεπόμενη συμφωνία εγγυάται υψηλό επίπεδο προστασίας του θεμελιώδους 

δικαιώματος της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και συμβάλλει στην 

ασφάλεια δικαίου.  

Οι πολυάριθμες διασφαλίσεις και εγγυήσεις στις οποίες έγινε αναφορά ανωτέρω είναι 

κατάλληλες, εφόσον εφαρμοσθούν σωστά, για να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας 

του δικαιώματος στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτό 

κατοχυρώνεται στο άρθρο 16 της ΣΛΕΕ και στο άρθρο 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων, και για να τηρείται η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σχετικά με την 

προστασία δεδομένων. Σε αυτό το πλαίσιο, αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τη 

νομολογία του Δικαστηρίου στην υπόθεση Shrems (C-362/14, EU:C:2015:650), η 

προβλεπόμενη συμφωνία απαιτεί από τα συμβαλλόμενα μέρη να προβλέψουν στο ισχύον 

νομικό πλαίσιο τη δυνατότητα των πολιτών τους να ασκούν δικαστική προσφυγή όσον αφορά 

την άρνηση πρόσβασης ή τροποποίησης των αρχείων ή την εκ προθέσεως παράνομη 

αποκάλυψη πληροφοριών (άρθρο 19). Σε κάθε περίπτωση, τα θεσμικά όργανα που 

συμμετέχουν στην εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας και στη διαπραγμάτευση μελλοντικών 

συμφωνιών βάσει των οποίων θα διενεργούνται οι διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα, θα πρέπει να δίνουν τη δέουσα προσοχή και να αναζητούν καθοδήγηση, όπου 

κρίνεται σκόπιμο, στην προαναφερθείσα απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση Schrems, 

στην απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση Digital Rights Ireland κ.λπ. (C-293/12 και C-

594/12, EU:C:2014:238), και, προφανώς, στη μελλοντική νομολογία του Δικαστηρίου, καθώς 

και στην επικείμενη γνώμη του για τη σχεδιαζόμενη συμφωνία μεταξύ Καναδά και 

Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη διαβίβαση και επεξεργασία δεδομένων από τις 

καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών. 

 

Η προβλεπόμενη συμφωνία δημιουργεί ένα πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα το οποίο συμβάλλει στην ασφάλεια δικαίου. Η συμφωνία 

συμπληρώνει, κατά περίπτωση, τις διασφαλίσεις για την προστασία των δεδομένων στο 

πλαίσιο των υφιστάμενων και μελλοντικών συμφωνιών για τη διαβίβαση δεδομένων ή τις 
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εθνικές διατάξεις που επιτρέπουν τις εν λόγω διαβιβάσεις (άρθρο 5). Τούτο συνιστά πολύ 

σημαντική βελτίωση συγκριτικά με την παρούσα κατάσταση κατά την οποία διαβιβάζονται 

πληροφορίες στις Ηνωμένες Πολιτείες με βάση νομικά μέσα οι διατάξεις των οποίων για την 

προστασία των δεδομένων είναι κατά κανόνα πολύ περιορισμένες αν όχι ανύπαρκτες. 

Επιπλέον, η συμφωνία παρέχει μια βάση αναφοράς για μελλοντικές συμφωνίες, δεδομένου 

ότι προβλέπει διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε σχέση με πράξεις επιβολής 

του ποινικού δικαίου μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και/ή των κρατών μελών της, κάτω από το επίπεδο της οποίας η προστασία δεν 

μπορεί να κατέλθει. H συμφωνία δημιουργεί επίσης ένα σημαντικό προηγούμενο για πιθανές 

παρεμφερείς συμφωνίες με άλλους διεθνείς εταίρους. 

 

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η συμφωνία υποχρεώνει τα συμβαλλόμενα μέρη να 

λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή της, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται, 

συγκεκριμένα, οι αντίστοιχες υποχρεώσεις τους όσον αφορά την πρόσβαση, τη διόρθωση, τη 

διοικητική και δικαστική προσφυγή για τους πολίτες, προτού κριθεί ότι οι αντίστοιχες 

νομοθεσίες τους για την προστασία των δεδομένων είναι εξίσου αποτελεσματικές από 

πλευράς προστασίας (άρθρο 5). Η συμφωνία υποχρεώνει τα συμβαλλόμενα μέρη να 

διενεργούν περιοδική από κοινού επανεξέταση των πολιτικών και των διαδικασιών που 

προβλέπονται για την εφαρμογή της και την αποτελεσματικότητά τους, πρόβλεψη σύμφωνα 

με την οποία η πρώτη από κοινού επανεξέταση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο 

τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας. Η συμφωνία ορίζει με σαφήνεια ότι τα 

πορίσματα της από κοινού επανεξέτασης θα πρέπει να δημοσιοποιούνται (άρθρο 23). Ο 

συντάκτης γνωμοδότησης θεωρεί ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να ενημερώνεται εγκαίρως 

για κάθε μέτρο που λαμβάνεται με βάση την παρούσα διάταξη και για τα πορίσματα της από 

κοινού επανεξέτασης, ούτως ώστε να είναι σε θέση να προβαίνει στις ενέργειες που θεωρεί 

πρόσφορες σε εύθετο χρόνο. 

 

γ) Η προβλεπόμενη συμφωνία αναμένεται να βελτιώσει τη συνεργασία με τις Ηνωμένες 

Πολιτείες στον τομέα της επιβολής του νόμου  
H παρούσα συμφωνία θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στην αστυνομική συνεργασία και στη 

συνεργασία για την επιβολή του νόμου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών 

μελών της και των Ηνωμένων Πολιτειών. Με τη θέσπιση ενός κοινού και ολοκληρωμένου 

πλαισίου κανόνων και εγγυήσεων για την προστασία των δεδομένων, η παρούσα συμφωνία 

παρέχει τη δυνατότητα στις αρχές επιβολής του ποινικού δικαίου της ΕΕ και των κρατών 

μελών της, αφενός, και των ΗΠΑ, αφετέρου, να συνεργάζονται μεταξύ τους 

αποτελεσματικότερα. Η συμφωνία θα διευκολύνει επίσης τη σύναψη μελλοντικών 

συμφωνιών με τις ΗΠΑ για τη διαβίβαση δεδομένων στον τομέα της επιβολής του ποινικού 

δικαίου, καθώς οι διασφαλίσεις για την προστασία των δεδομένων θα έχουν ήδη συμφωνηθεί 

και, ως εκ τούτου, δεν θα χρειάζεται να αποτελούν αντικείμενο εκ νέου διαπραγμάτευσης 

κάθε φορά. Τέλος, η θέσπιση κοινών προτύπων σε αυτό τον τομέα συνεργασίας μπορεί να 

συμβάλει σημαντικά στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στις διατλαντικές ροές 

δεδομένων. 

 

 

****** 

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 

Εσωτερικών Υποθέσεων, ως αρμόδια επί της ουσίας, να προτείνει στο Κοινοβούλιο να 
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εγκρίνει το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης σχετικά με την προστασία των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα για την 

πρόληψη, τη διερεύνηση, την ανίχνευση και τη δίωξη ποινικών αδικημάτων. 
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