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Εισαγωγή

Στο τρίτο έγγραφο εργασίας σχετικά με την πρόταση κανονισμού για την ευρωπαϊκή εντολή 
υποβολής και την ευρωπαϊκή εντολή διατήρησης ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων σε 
ποινικές υποθέσεις (2018/0108 (COD)) θα εξεταστεί ο ρόλος των παρόχων υπηρεσιών στον 
προτεινόμενο κανονισμό. 

Το σύστημα, όπως προτείνεται από την Επιτροπή, προβλέπει έναν κεντρικό ρόλο για τους 
παρόχους υπηρεσιών, αναθέτοντας στον νόμιμο εκπρόσωπο του παρόχου υπηρεσιών τον 
ρόλο του «αποδέκτη» της ευρωπαϊκής εντολής υποβολής/διατήρησης1. Ως εκ τούτου, η 
επικοινωνία και η συνεργασία στο πλαίσιο μιας εντολής θα γίνεται, καταρχήν, αποκλειστικά 
μεταξύ του παρόχου και της αλλοδαπής δικαστικής αρχής που εξέδωσε την εντολή. Μόνο 
όταν ανακύπτουν προβλήματα κατά την εκτέλεση μιας τέτοιας εντολής, θα ενημερώνεται 
επίσης ή θα συμμετέχει η δικαστική αρχή του κράτους εκτέλεσης. 

Προκειμένου να αξιολογηθεί δεόντως αυτός ο προτεινόμενος νέος ρόλος των παρόχων 
υπηρεσιών, θα εξεταστούν περαιτέρω τα ακόλουθα στοιχεία: η εσωτερική διαδικασία 
αξιολόγησης του παρόχου, συμπεριλαμβανομένων των θεμελιωδών δικαιωμάτων· η 
διαβίβαση και ο έλεγχος της ταυτότητας των ευρωπαϊκών εντολών υποβολής/διατήρησης· το 
(διττό αξιόποινο)· οι δαπάνες· ο εφικτός και αναλογικός χαρακτήρας των υποχρεώσεων των 
παρόχων· και η ευθύνη και οι κυρώσεις.

Εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης του παρόχου υπηρεσιών

Στην πρόταση της Επιτροπής προβλέπεται ότι οι πάροχοι υπηρεσιών διαθέτουν περιορισμένο 
περιθώριο εκτίμησης όσον αφορά τα δύο είδη εντολών που λαμβάνονται από τις αρχές.

Όσον αφορά τις εντολές υποβολής (πιστοποιητικά ΕΕΥ), το άρθρο 9 ορίζει τα εξής:
  «Αν ο αποδέκτης δεν μπορεί να συμμορφωθεί με την υποχρέωσή του επειδή το 

πιστοποιητικό ΕΕΥ παρουσιάζει ελλείψεις, περιέχει πρόδηλα σφάλματα ή δεν περιέχει 
επαρκείς πληροφορίες ώστε να εκτελεστεί, ο αποδέκτης ενημερώνει χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση την αρχή έκδοσης η οποία αναφέρεται στο πιστοποιητικό 
ΕΕΥ και ζητά διευκρινίσεις [...]» - άρθρο 9 παράγραφος 3·

  «Αν ο αποδέκτης δεν μπορεί να συμμορφωθεί με την υποχρέωσή του για λόγους 
ανωτέρας βίας ή πραγματικής αδυναμίας που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του ιδίου ή, 
αν πρόκειται περί διαφορετικών προσώπων, σε υπαιτιότητα του παρόχου υπηρεσιών, 
ιδίως επειδή το πρόσωπο του οποίου ζητούνται τα δεδομένα δεν είναι πελάτης τους ή τα 
δεδομένα διαγράφηκαν πριν από τη λήψη του πιστοποιητικού ΕΕΥ, ο αποδέκτης 
ενημερώνει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση την αρχή έκδοσης που αναφέρεται στο 
πιστοποιητικό ΕΕΥ και εξηγεί τους λόγους, [...]». - άρθρο 9 παράγραφος 4·

 «Αν ο αποδέκτης θεωρεί ότι το πιστοποιητικό ΕΕΥ δεν μπορεί να εκτελεστεί επειδή, με 
βάση αποκλειστικά τις πληροφορίες που περιέχει το πιστοποιητικό ΕΕΥ, είναι προφανές 

1 Άρθρο 7 του προτεινόμενου κανονισμού. Αν δεν έχει οριστεί νόμιμος εκπρόσωπος, ή αν αυτός δεν 
συμμορφωθεί σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ή αν αυτός δεν συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του και 
υπάρχει σοβαρός κίνδυνος απώλειας δεδομένων, οι εντολές μπορούν να απευθύνονται σε οποιαδήποτε 
εγκατάσταση του παρόχου υπηρεσιών στην Ένωση. 
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ότι παραβιάζει προδήλως τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή ότι είναι προδήλως καταχρηστικό, ο αποδέκτης ενημερώνει επίσης την 
αρμόδια αρχή εκτέλεσης στο κράτος μέλος του αποδέκτη. Σʼ αυτές τις περιπτώσεις, η 
αρμόδια αρχή εκτέλεσης μπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις από την αρχή έκδοσης της 
ευρωπαϊκής εντολής υποβολής στοιχείων, είτε απευθείας είτε μέσω της Eurojust ή του 
ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου.» - άρθρο 9 παράγραφος 5, δεύτερο μέρος.

Ομοίως, όσον αφορά τις εντολές υποβολής (πιστοποιητικά ΕΕΔ), το άρθρο 10 ορίζει τα εξής: 
 «Αν ο αποδέκτης δεν μπορεί να συμμορφωθεί με την υποχρέωσή του επειδή το 

πιστοποιητικό ΕΕΔ παρουσιάζει ελλείψεις, περιέχει πρόδηλα σφάλματα ή δεν περιέχει 
επαρκείς πληροφορίες ώστε να εκτελεστεί, ο αποδέκτης ενημερώνει χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση την αρχή έκδοσης η οποία αναφέρεται στο πιστοποιητικό 
ΕΕΔ και ζητά διευκρινίσεις [...]» - άρθρο 10 παράγραφος 4·

 «Αν ο αποδέκτης δεν μπορεί να συμμορφωθεί με την υποχρέωσή του για λόγους 
ανωτέρας βίας ή πραγματικής αδυναμίας που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του ιδίου ή, 
αν πρόκειται περί διαφορετικών προσώπων, σε υπαιτιότητα του παρόχου υπηρεσιών, 
ιδίως επειδή το πρόσωπο του οποίου ζητούνται τα δεδομένα δεν είναι πελάτης τους ή τα 
δεδομένα διαγράφηκαν πριν από τη λήψη του πιστοποιητικού ΕΕΥ, ο αποδέκτης 
ενημερώνει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση την αρχή έκδοσης που αναφέρεται στο 
πιστοποιητικό ΕΕΥ και εξηγεί τους λόγους [...]» - άρθρο 10 παράγραφος 5· 

 Ωστόσο, σε αντίθεση με τις εντολές υποβολής (άρθρο 9 παράγραφος 5 δεύτερο 
μέρος), το άρθρο 10 δεν προβλέπει για τις εντολές διατήρησης αξιολόγηση με βάση 
τα θεμελιώδη δικαιώματα.

Επιπλέον, για την περίπτωση στην οποία ένας πάροχος δεν συμμορφώθηκε με πιστοποιητικό 
ΕΕΔ και, ως εκ τούτου, κινήθηκε διαδικασία εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 14, η πρόταση 
της Επιτροπής προβλέπει, στο ίδιο άρθρο, περαιτέρω λόγους για τους οποίους ένας πάροχος 
μπορεί να αντιταχθεί στην εκτέλεση ενός πιστοποιητικού ΕΕΔ. 

Το άρθρο 14 παράγραφος 4 ορίζει ότι ένας αποδέκτης μπορεί να αντιταχθεί στην εκτέλεση 
μιας εντολής υποβολής που εκδόθηκε ή επικυρώθηκε από αναρμόδια αρχή ή που εκδόθηκε 
για αδίκημα που δεν συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο του άρθρου 5 παράγραφος 4. Ο 
πάροχος μπορεί επίσης να επικαλεστεί λόγους ανωτέρας βίας, πρόδηλα σφάλματα, δεδομένα 
που, κατά τον χρόνο λήψης του πιστοποιητικού ΕΕΥ, δεν είχαν αποθηκευτεί από τον πάροχο 
ή για λογαριασμό του, ή ότι ο αποδέκτης δεν υπόκειται στον κανονισμό, ή ότι το 
πιστοποιητικό ΕΕΥ παραβιάζει προδήλως τον Χάρτη ή είναι προφανώς καταχρηστικό.

Όσον αφορά τις εντολές διατήρησης, το άρθρο 14 παράγραφος 5 ορίζει ότι ένας αποδέκτης 
μπορεί να αντιταχθεί στην εκτέλεση μιας εντολής υποβολής που εκδόθηκε ή επικυρώθηκε 
από αναρμόδια αρχή, επικαλούμενος λόγους ανωτέρας βίας, πρόδηλα σφάλματα, δεδομένα 
που, κατά τον χρόνο λήψης του πιστοποιητικού ΕΕΔ, δεν είχαν αποθηκευτεί από τον πάροχο 
ή για λογαριασμό του, ή ότι ο αποδέκτης δεν υπόκειται στον κανονισμό, ή ότι η εντολή 
παραβιάζει προδήλως τον Χάρτη ή είναι προφανώς καταχρηστική. Ως εκ τούτου, φαίνεται να 
υπάρχει ασυνέπεια στην πρόταση της Επιτροπής· ενώ για τις εντολές διατήρησης (σε 
αντίθεση με τις εντολές υποβολής) το άρθρο 10 δεν προβλέπει αξιολόγηση με βάση τα 
θεμελιώδη δικαιώματα, αυτό αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 5 στοιχείο ε) ως λόγος 
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αντίθεσης στην εκτέλεση των εντολών υποβολής2. 

Τέλος, τα άρθρα 15 και 16 του προτεινόμενου κανονισμού προβλέπουν τη δυνατότητα 
ενεργοποίησης μιας ειδικής διαδικασίας ελέγχου στο κράτος έκδοσης3. Εάν ο αποδέκτης 
θεωρεί ότι η συμμόρφωση με πιστοποιητικό ΕΕΥ θα οδηγήσει σε συγκρουόμενες 
υποχρεώσεις που απορρέουν από θεμελιώδη δικαιώματα ή θεμελιώδη συμφέροντα τρίτης 
χώρας (άρθρο 15), ή σε περίπτωση συγκρουόμενων υποχρεώσεων για άλλους λόγους (άρθρο 
16), υπάρχει η δυνατότητα να διεξαχθεί διαδικασία ελέγχου4.

Συναφώς, η πρόταση της Επιτροπής παρέχει στον πάροχο υπηρεσιών ένα ορισμένο περιθώριο 
ελιγμών όσον αφορά την αξιολόγηση των εντολών που λαμβάνονται. Όπως διατυπώθηκε 
στην ακρόαση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων (LIBE)5 και με βάση τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από τους παρόχους, 
ορισμένοι πάροχοι διενεργούν ήδη μια τέτοια αξιολόγηση. Σύμφωνα με τους εν λόγω 
παρόχους υπηρεσιών, αυτοί δεν εκτελούν προδήλως εσφαλμένες, αυθαίρετες ή 
απροσδιόριστες αιτήσεις (για παράδειγμα, αμιγείς προσπάθειες άντλησης στοιχείων) των 
αρχών επιβολής του νόμου. Η διαδικασία αυτή θεωρείται ευρέως ότι έχει προστιθέμενη αξία 
όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των εντολών. Επιπλέον, οι πάροχοι εκτιμούν τη 
δυνατότητα που τους παρέχεται να μην εκτελούν εντολές που είναι προδήλως εσφαλμένες, 
αυθαίρετες ή απροσδιόριστες, καθώς είναι υπεύθυνοι για την προστασία και το απόρρητο των 
δεδομένων των πελατών τους, γεγονός που αποτελεί τον πυρήνα του επιχειρηματικού τους 
μοντέλου και την πηγή της εμπιστοσύνης των πελατών τους σε αυτούς. 6

2 Στη γενική του προσέγγιση, το Συμβούλιο διέγραψε πλήρως την εν λόγω αξιολόγηση, ακόμη και στο πλαίσιο 
της διαδικασίας εκτέλεσης του άρθρου 14.
3 Ωστόσο, θα μπορούσε να υπάρξει κατάσταση εμπλοκής άλλου κράτους μέλους, σε περίπτωση που ο νόμιμος 
εκπρόσωπος ενός παρόχου υπηρεσιών τρίτης χώρας βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος. Σε αυτήν την περίπτωση 
θα μπορούσαν να τεθούν επίσης σε κίνδυνο οι διεθνείς σχέσεις μεταξύ του εν λόγω κράτους μέλους (κράτους 
εκτέλεσης) και μιας τρίτης χώρας. Στην περίπτωση αυτή δεν προβλέπεται, ωστόσο, η δυνατότητα άσκησης 
ένδικων βοηθημάτων στο κράτος μέλος εκτέλεσης. 
4 Όσον αφορά το άρθρο 15, η διαδικασία προβλέφθηκε για την περίπτωση σύγκρουσης με το δίκαιο τρίτης 
χώρας σε σχέση με τα θεμελιώδη δικαιώματα των ενδιαφερόμενων προσώπων ή τα θεμελιώδη συμφέροντα της 
τρίτης χώρας που συνδέονται με την εθνική ασφάλεια ή άμυνα. Προβλέπεται μια ειδική διαδικασία σύμφωνα με 
την οποία το δικαστήριο ενημερώνει το άλλο κράτος, το οποίο διαθέτει ορισμένη προθεσμία για να αντιταχθεί. 
Συγκριτικά, για όλες τις άλλες περιπτώσεις ισχύει το άρθρο 16, σύμφωνα με το οποίο το δικαστήριο δεν 
ενημερώνει τις αρχές της τρίτης χώρας σε περίπτωση σύγκρουσης και λαμβάνει αυτόνομη απόφαση βάσει 
συγκεκριμένων κριτηρίων. Στη γενική του προσέγγιση, το Συμβούλιο διέγραψε το άρθρο 15. 
5 Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE) του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου διοργάνωσε δημόσια ακρόαση στις Βρυξέλλες, στις 27 Νοεμβρίου 2018, σχετικά με τα 
«Ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία σε ποινικές υποθέσεις»
6 Βλ. συμμετοχή της Vodafone στην ακρόαση του ΕΚ σχετικά με τα ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία, της 
27ης Νοεμβρίου 2018, http://www.europarl.europa.eu/ep-live/el/committees/video?event=20181127-1430-
COMMITTEE-LIBE. Ωστόσο, η γενική προσέγγιση του Συμβουλίου φαίνεται να περιορίζει τη δυνατότητα αυτή 
ακόμη περισσότερο. Βλ. απάντηση της Microsoft στη θέση του Συμβουλίου σχετικά με τον προτεινόμενο 
κανονισμό για τα ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία, Ιανουάριος 2019, σ. 5 («Το κείμενο του Συμβουλίου δεν 
παρέχει στους παρόχους υπηρεσιών κανένα δικαίωμα ή μηχανισμό για να εκφράζουν ανησυχίες σχετικά με τη 
νομιμότητα των εντολών που λαμβάνουν δυνάμει του κανονισμού. Η πρόβλεψη της δυνατότητας των παρόχων 
υπηρεσιών να εγείρουν τέτοιες ανησυχίες είναι ζωτικής σημασίας, διότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, μόνο οι 
πάροχοι υπηρεσιών θα έχουν τη δυνατότητα να εντοπίζουν απαιτήσεις οι οποίες είναι υπερβολικά ευρείες ή 
ακατάλληλες για άλλους λόγους.»). Όπως δήλωσε περαιτέρω η Microsoft, αυτό συνδέεται επίσης με το ζήτημα 
της αναλογικότητας («Πάρτε, για παράδειγμα, την υπόθεση της αρχής επιβολής του νόμου που ερευνά έγκλημα στο 
οποίο συμμετείχαν ορισμένοι εργαζόμενοι της Acme Company». Η αρχή επιβολής του νόμου μπορεί να εκδώσει 
μια ΕΕΔ που θα αναζητά όλα τα ηλεκτρονικά μηνύματα που εστάλησαν από τον τομέα «Acmecompany.com», 

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/el/committees/video?event=20181127-1430-COMMITTEE-LIBE
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/el/committees/video?event=20181127-1430-COMMITTEE-LIBE
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Ωστόσο, όσον αφορά το πιστοποιητικό ευρωπαϊκής εντολής υποβολής και διατήρησης 
στοιχείων, η πρόταση κανονισμού ορίζει, στο άρθρο 8 παράγραφοι 3 και 4, ότι οι πάροχοι θα 
λαμβάνουν μόνο πολύ περιορισμένες πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη υπόθεση με 
την οποία συνδέεται μια εντολή7. Ως εκ τούτου, δεν είναι σαφής ο τρόπος με τον οποίο οι 
πάροχοι θα μπορούσαν πράγματι να προβούν σε πραγματική αξιολόγηση, ιδίως όσον αφορά 
την αξιολόγηση των εντολών υποβολής με βάση τα θεμελιώδη δικαιώματα.  

Επιπλέον, παρά το γεγονός ότι τα περισσότερα μέρη επικροτούν τη διαδικασία αξιολόγησης 
για τους παρόχους υπηρεσιών όσον αφορά τα σφάλματα, την ανωτέρα βία, την προστασία 
των δεδομένων και τις συμβατικές υποχρεώσεις των παρόχων υπηρεσιών, πρέπει να 
διευκρινιστεί αν η πλήρης αξιολόγηση βάσει των θεμελιωδών δικαιωμάτων (όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 5, δεύτερο μέρος, καθώς και στο άρθρο 14 
παράγραφος 4 στοιχείο στ) και στο άρθρο 5 στοιχείο ε)) μπορεί και πρέπει να ανατεθεί σε 
αυτούς. Με την ανάθεση της εν λόγω υποχρέωσης αξιολόγησης στους παρόχους, οι αρχές του 
κράτους εκτέλεσης, καταρχήν, δεν θα λαμβάνουν πλέον καμία κοινοποίηση σχετικά με την 
υποβολή ή τη διατήρηση και, ως εκ τούτου, δεν θα έχουν τη δυνατότητα να σταματήσουν την 
εκτέλεση της εντολής. Ως εκ τούτου, οι αρχές του κράτους εκτέλεσης θα χάσουν ουσιαστικά 
τα κυριαρχικά δικαιώματα όσον αφορά τα δεδομένα ή τη διασφάλιση των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων στην επικράτειά τους. Το ζήτημα της δυνατότητας μεταβίβασης, και μάλιστα 
της ιδιωτικοποίησης, των κρατικών προνομίων και των κυριαρχικών δικαιωμάτων, 
συναρτάται με τα βασικά (συνταγματικά) προνόμια ενός κράτους, όπως είναι η προστασία 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών του βάσει των εθνικών συνταγματικών 
διατάξεων/παραδόσεων και των διεθνών μέσων, καθώς και η προστασία έναντι δυνητικά 
αδικαιολόγητων παρεμβάσεων αλλοδαπών αρχών στο έδαφός του στον τομέα της 
Δικαιοσύνης ή της επιβολής του νόμου8. 

χωρίς να αντιλαμβάνεται ότι η εταιρία απασχολεί χιλιάδες υπαλλήλους που στέλνουν ηλεκτρονικά μηνύματα από 
τον εν λόγω τομέα [...]»).
7 Βλ. άρθρο 7 του προτεινόμενου κανονισμού. Παρέχεται πολύ περιορισμένος αριθμός πληροφοριών - βλ. άρθρο 
5 παράγραφος 5, σχετικά με το πιστοποιητικό ΕΕΥ, και άρθρο 6 παράγραφος 3 του προτεινόμενου κανονισμού, 
σχετικά με το πιστοποιητικό ΕΕΔ, και συγκεκριμένα πληροφορίες που αφορούν: - την αρχή έκδοσης και, κατά 
περίπτωση, την αρχή έγκρισης· - τον αποδέκτη της εντολής· - τα θιγόμενο ή τα θιγόμενα πρόσωπα· - την 
κατηγορία των δεδομένων (δεδομένα συνδρομητή, δεδομένα πρόσβασης, δεδομένα συναλλαγών ή δεδομένα 
περιεχομένου)· - κατά περίπτωση, το χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται η υποβολή· - τις ισχύουσες 
διατάξεις του ποινικού δικαίου του κράτους έκδοσης· - τους λόγους ως προς την αναγκαιότητα και την 
αναλογικότητα του μέτρου· και, επιπλέον, όσον αφορά επίσης τις εντολές διατήρησης - σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης ή αιτήματος να πραγματοποιηθεί νωρίτερα η γνωστοποίηση, τους λόγους αυτών· και - την επιβεβαίωση 
ότι, σε περιπτώσεις στις οποίες τα ζητούμενα δεδομένα είναι αποθηκευμένα ή υποβάλλονται σε επεξεργασία ως 
μέρος υποδομής που παρέχεται από πάροχο υπηρεσιών σε εταιρία ή άλλη οντότητα που δεν είναι φυσικό 
πρόσωπο, η ευρωπαϊκή εντολή υποβολής στοιχείων απευθύνεται στον πάροχο υπηρεσιών μόνο όταν δεν είναι 
πρόσφορη η λήψη ερευνητικών μέτρων που να απευθύνονται στην εταιρία ή την οντότητα. Ωστόσο, όσον 
αφορά τις πληροφορίες σχετικά με την αναγκαιότητα και την αναλογικότητα, δεν είναι σαφής η σχέση με το 
άρθρο 8 παράγραφος 4, το οποίο ορίζει τα εξής: «Δεν περιλαμβάνει τους λόγους ως προς την αναγκαιότητα και 
την αναλογικότητα του μέτρου ή περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τις έρευνες.» 

8 Υπό το πνεύμα αυτό, βλ. επίσης υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 1 της ΕΣΔΑ για τα συμβαλλόμενα 
μέρη της Σύμβασης - Βλ. Συμβούλιο της Ευρώπης, Guide on Article 1 ECHR, Obligation to respect human 
rights, Concepts of «jurisdiction» and imputability (Οδηγός σχετικά με το άρθρο 1 της ΕΣΔΑ, Υποχρέωση 
σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Οι έννοιες της «δικαιοδοσίας» και του καταλογισμού), 2018 
(https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_1_ENG.pdf). Βλ., επίσης Jaloud κατά Κάτω Χωρών (τμήμα 
μείζονος συνθέσεως), αριθ. 47708/08: «143. Επιπλέον, το γεγονός της εκτελέσεως μιας αποφάσεως ή μιας 
εντολής που εκδόθηκε από αλλοδαπό κράτος δεν είναι καθαυτό επαρκές ώστε να απαλλαγεί ένα συμβαλλόμενο 
μέρος από τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει δυνάμει της Σύμβασης (βλ. τηρουμένων των αναλογιών, αποφάσεις 

https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_1_ENG.pdf
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Η σημασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων, ιδίως το δικαίωμα στην προστασία της ιδιωτικής 
ζωής, φαίνεται να είναι ακόμη πιο καίρια σε σχέση με το σημερινό συνονθύλευμα νόμων για 
τη διατήρηση δεδομένων στην ΕΕ,9 συμπεριλαμβανομένης της ασαφούς νομικής κατάστασης 
όσον αφορά την εγκυρότητα των εθνικών διατάξεων που αφορούν τη διατήρηση 
δεδομένων10, καθώς και του ανεπίλυτου ζητήματος της αρχής που είναι αρμόδια να χορηγεί 
άδειες για δυναμικές διευθύνσεις IP (όπου υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις στα 
επιμέρους κράτη μέλη)11.

Εκτός από το πρόβλημα της μεταβίβασης κυριαρχικών δικαιωμάτων σε ιδιωτικούς φορείς, 
είναι εξαιρετικά αμφίβολο αν οι πάροχοι υπηρεσιών πρέπει είναι επιφορτισμένοι με το 
καθήκον να αποφασίζουν σχετικά με θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών, το οποίο, όπως 
υποστηρίζουν, δεν μπορούν και δεν επιθυμούν να αναλάβουν12. Επιπλέον, πρέπει να μπορούν 
να λειτουργούν με σαφείς νομικούς κανόνες, τόσο σε σχέση με άλλα κράτη μέλη της ΕΕ όσο 
και σε σχέση με τρίτα κράτη. Το ερώτημα που τίθεται είναι επομένως κατά πόσο η πρόταση 
της Επιτροπής παρέχει αυτήν τη νομική σαφήνεια ή τις αναγκαίες εγγυήσεις λόγω της 
έλλειψης τελικής διαδικασίας διαιτησίας εκ μέρους των δικαστικών αρχών του κράτους 
εκτέλεσης. 

Παραμένει, επομένως, το ερώτημα κατά πόσον ο μεγαλύτερος βαθμός συμμετοχής της αρχής 
του κράτους εκτέλεσης (π.χ. με τη μορφή κοινοποίησης προς την εν λόγω αρχή, 
συμπεριλαμβανομένης μιας προθεσμίας για ουσιαστική απάντηση (και, εάν αυτό είναι 
αναγκαίο, διατύπωση αντιρρήσεων), (όπως στην περίπτωση του άρθρου 31 της οδηγίας  

του ΕΔΔΑ Pellegrini κατά. Ιταλίας, αριθ. 30882/96, σκέψη 40, Συλλογή 2001-VIII, και K. κατά. Ιταλίας, αριθ. 
38805/97, σκέψη 21, Συλλογή 2004-VIII).» Βλ., επίσης, απόφαση του ΕΔΔΑ, Bosphorus κ.λπ. κατά Ιρλανδίας, 
αριθ. 45036/98 (ισοδυναμία σχετικά με την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων της ΕΕ)· M.S.S. κατά 
Βελγίου και Ελλάδας (τμήμα μείζονος συνθέσεως), αριθ. 30696/09 (μη εφαρμογή του τεκμηρίου του 
Bosphorus)· καθώς και Avotinš κατά Λετονίας, αριθ. 17502/07 (όρια στην αμοιβαία αναγνώριση και 
εμπιστοσύνη). Το ζήτημα τέθηκε επίσης από τον δικαστή του ΕΔΔΑ καθηγητή Δρ. Bošnjak, στην ακρόαση του 
ΕΚ για τα ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία, της 27ης Νοεμβρίου 2018 (στο διάστημα 16.55-16.58 γίνεται 
ρητή αναφορά στο θέμα- «Όσον αφορά το δίκαιο του κράτους εκτέλεσης, φαίνεται ότι δεν έχει σημασία σύμφωνα 
με την υφιστάμενη πρόταση. Από την άποψη της σύμβασης, αυτό μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα, διότι τα 
υψηλά συμβαλλόμενα μέρη της ΕΣΔΑ, συμπεριλαμβανομένων και των 28 κρατών μελών της ΕΕ, είναι υπεύθυνα 
για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο έδαφος που υπάγεται στη δικαιοδοσία της. Θα πρέπει να 
θεσπίσουν ένα ρυθμιστικό πλαίσιο και να εγγυηθούν επίσης νομική, εάν όχι δικαστική, προστασία σε 
συγκεκριμένες περιπτώσεις [...] Εάν οι αρχές του κράτους εκτέλεσης αντιμετωπίζουν την καταγγελία ότι η 
προστασία των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη Σύμβαση ήταν προδήλως ανεπαρκής και αυτό δεν μπορεί να 
διορθωθεί με το δίκαιο της ΕΕ, δεν μπορούν να απόσχουν από την εξέταση της καταγγελίας με την αιτιολογία ότι 
εφαρμόζουν απλώς το δίκαιο της ΕΕ. Αυτό επισημάνθηκε σαφώς στην απόφαση Avotinš κατά Λετονίας [...] Από 
άποψη νομολογίας του ΕΔΔΑ, η πρόταση, στην τρέχουσα μορφή της, αφορά μια μάλλον μοναδική κατάσταση. Οι 
παρεμβάσεις στο άρθρο 8 δεν περιλαμβάνουν τη συμμετοχή των αρχών του κράτους εκτέλεσης.  Αναρωτιέμαι αν 
αυτό συνάδει με την ΕΣΔΑ. Ενδέχεται να υπάρχει εύλογη προσδοκία ότι το δίκαιο του κράτους εκτέλεσης θα 
εφαρμόζεται σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση. Αυτό θα επηρέαζε την αξιολόγηση της νομιμότητας [...]»).
Βλ. http://www.europarl.europa.eu/ep-live/el/committees/video?event=20181127-1430-COMMITTEE-LIBE.
9 Μετά την απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση Digital Ireland.
10 Απόφαση του Δικαστηρίου, συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-293/12 και C-594/12, Digital Rights Ireland και 
Seitlinger κ.λπ. Βλ., επίσης, έγγραφο θέσης της Cable Europe, σ. 3 («Ωστόσο, η κατάσταση των υποχρεώσεων 
διατήρησης δεδομένων που υφίσταται επί του παρόντος σε εθνικό επίπεδο - κατόπιν της ακυρώσεως της οδηγίας 
της ΕΕ για τη διατήρηση δεδομένων από το Δικαστήριο της ΕΕ -΄είναι ασαφής [...] Ο πάροχος υπηρεσιών 
μπορεί εν τέλει να μην έχει αποθηκεύσει τα δεδομένα που ζητεί η αρχή έκδοσης.»). Βλ., επίσης, θέση της 
Ένωσης Ευρωπαϊκών Φορέων Εκμετάλλευσης Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων (ETNO), στην οποία ορίζονται τα 
εξής: «Είναι σημαντικό να τονιστούν οι δυσκολίες προκειμένου να γίνει σαφής διάκριση στην πράξη μεταξύ 
των «δεδομένων πρόσβασης» και των δεδομένων «συναλλαγής» [...] είναι απαραίτητο να υπάρχει δικαστική 
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ΕΕΕ) θα εξασφάλιζε σαφήνεια.  Μια τέτοια κοινοποίηση θα μπορούσε, αφενός, να 
διαφυλάξει κυριαρχικές δικαιώματα και, αφετέρου, να παρέχει πρόσθετες εγγυήσεις και 
ασφάλεια δικαίου στους παρόχους (συμπεριλαμβανομένης της απαλλαγής τους από θέματα 
ευθύνης)13.

Διαβίβαση και έλεγχος της γνησιότητας πιστοποιητικών ΕΕΥ και ΕΕΔ  

Τα πιστοποιητικά ΕΕΥ και ΕΕΔ θα διαβιβάζονται απευθείας από την αρχή έκδοσης σε ένα 
κράτος μέλος στον πάροχο (νόμιμο εκπρόσωπο) σε άλλο κράτος μέλος (ή στον εκπρόσωπο 
παρόχου τρίτης χώρας που δραστηριοποιείται στην ΕΕ) μέσω τυποποιημένου 
πιστοποιητικού14. 
Ο προτεινόμενος κανονισμός είναι αρκετά ασαφής όσον αφορά τις λεπτομέρειες που 
αφορούν τη διαβίβαση και ορίζει μόνο ότι το πιστοποιητικό ΕΕΥ ή ΕΕΔ «διαβιβάζεται 
απευθείας με οποιοδήποτε μέσο δίνει τη δυνατότητα γραπτής τεκμηρίωσης, υπό συνθήκες που 
επιτρέπουν στον αποδέκτη την εξακρίβωση της γνησιότητάς του». 

Εάν οι πάροχοι υπηρεσιών, τα κράτη μέλη ή όργανα της Ένωσης έχουν δημιουργήσει ειδικές 
πλατφόρμες ή άλλους ασφαλείς διαύλους για τη διεκπεραίωση των αιτημάτων που αφορούν 
δεδομένα και υποβάλλονται από αρχές επιβολής του νόμου και δικαστικές αρχές, η αρχή 
έκδοσης μπορεί επίσης να επιλέξει να διαβιβάσει το πιστοποιητικό μέσω των εν λόγω 
διαύλων15. Συνεπώς, στο μέσο δεν προβλέπεται καμία κοινή, κεντρική ή ασφαλής πύλη 

εποπτεία για όλες τις αιτήσεις που σχετίζονται με έναν καθορισμένο κατάλογο παραβάσεων και για όλες τις 
κατηγορίες δεδομένων[...]»
11 Με την εισαγωγή μιας νέας ειδικής κατηγορίας «δεδομένων πρόσβασης» η πρόταση της Επιτροπής φαίνεται 
να μην επιλύει το ζήτημα των διαφόρων εθνικών αρχών, ιδίως όσον αφορά την τάση να χορηγείται δικαστική 
έγκριση για τα εν λόγω δεδομένα. Βλ., για παράδειγμα, έγγραφο θέσης της Cable Europe, της 11ης Οκτωβρίου 
2018 με θέμα «Η έκδοση εντολής θα πρέπει να είναι μια πραγματική δικαστική απόφαση»). Βλ., επίσης, 
Επιτροπή της σύμβασης για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο, Προϋποθέσεις για την απόκτηση πληροφοριών 
συνδρομητή σε σχέση με δυναμικές έναντι στατικών διευθύνσεων IP: επισκόπηση συναφών δικαστικών 
αποφάσεων και εξελίξεων, T-CY(2018)26, της 25ης Οκτωβρίου 2018 (βλ. αναλυτικά 2ο έγγραφο εργασίας του 
ΕΚ σχετικά με το ζήτημα). Βλ., επίσης, απάντηση της Microsoft στη θέση του Συμβουλίου σχετικά με τον 
προτεινόμενο κανονισμό για τα ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία, του Ιανουαρίου 2019, στην οποία 
αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι «τα χαμηλά επίπεδα επιβολής του νόμου όσον αφορά το περιεχόμενο και άλλα 
ευαίσθητα δεδομένα πρέπει να επανεξετάζονται και να εγκρίνονται από μια ανεξάρτητη δικαστική αρχή πριν 
από την εκτέλεση της εντολής, και μόνο αφότου πραγματοποιηθεί μια ουσιαστική και βασική εξέταση των 
νομικών και πραγματικών ζητημάτων.» 
12 Βλ., για παράδειγμα, έγγραφο θέσης της ETNO (Ένωσης Ευρωπαϊκών Φορέων Εκμετάλλευσης 
Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων ) (το οποίο υποστηρίζεται, για παράδειγμα, από την KPN) σχετικά με τη βελτίωση 
της διασυνοριακής πρόσβασης σε ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία σε ποινικές υποθέσεις («Ο ρόλος που 
προβλέπει η πρόταση για τους παρόχους υπηρεσιών φαίνεται εξωπραγματικός. Οι τηλεπικοινωνιακοί φορείς 
εκμετάλλευσης δεν είναι σε θέση να εγγυηθούν, για παράδειγμα, ότι η εντολή δεν παραβιάζει τον Χάρτη. 
Ομοίως, η αυθεντικότητα και η νομική ισχύς των εντολών [...] δεν θα πρέπει να αποτελούν ευθύνη των 
επιχειρήσεων [...] Επομένως, η βιομηχανία δεν μπορεί να αντικαταστήσει τις δικαστικές αρχές στον βασικό 
ρόλο που διαδραματίζουν για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με μια ευρωπαϊκή εντολής διατήρησης»).
13 Το Συμβούλιο διέγραψε οποιαδήποτε αυτονομία από την αξιολόγηση των παρόχων υπηρεσιών και 
συμπεριέλαβε μια κοινοποίηση, αλλά μόνο σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν διαμένει στο έδαφός του 
και μόνο για δεδομένα περιεχομένου (όχι άλλες κατηγορίες) χωρίς να υφίσταται δυνατότητα να σταματήσει η 
διαβίβαση των δεδομένων. Το κράτος εκτέλεσης μπορεί μόνο σε περιορισμένες περιπτώσεις (τα ζητούμενα 
δεδομένα προστατεύονται από ασυλίες και προνόμια που απορρέουν από το δίκαιο του κράτους εκτέλεσης ή 
υπόκεινται στο εν λόγω κράτος μέλος σε κανόνες που αφορούν την ελευθερία του Τύπου και την ελευθερία της 
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διαβίβασης και το ζήτημα αφήνεται ανοικτό για τα κράτη μέλη και τους παρόχους, παρά το 
γεγονός ότι το μέσο είναι τυπικά κανονισμός16. Αντί αυτού, η Επιτροπή αναφέρει στην 
έκθεση που συνοδεύει την πρόταση ότι η χρήση ήδη υφιστάμενων πλατφορμών δεν θα 
απαγορεύεται από τον κανονισμό, καθώς προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα, 
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας εύκολου ελέγχου της γμησιότητας των δεδομένων 
και της ασφαλούς διαβίβασής τους. 

Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί ότι αυτές οι πλατφόρμες θα πρέπει να επιτρέπουν την 
υποβολή του πιστοποιητικού ΕΕΥ και του πιστοποιητικού ΕΕΔ στη μορφή που προβλέπεται 
στα παραρτήματα Ι και ΙΙ, χωρίς να ζητούνται περισσότερα στοιχεία σχετικά με την εντολή. 
Ως εκ τούτου, αυτό σημαίνει αναπόφευκτα ότι οι εν λόγω πλατφόρμες θα πρέπει να 
προσαρμοστούν, ενώ δεν είναι σαφές ποιος θα επιβαρυνθεί με το σχετικό κόστος. Η 
Επιτροπή αναφέρεται επίσης σε υφιστάμενες κεντρικές πλατφόρμες της ΕΕ, όπως το 
e-Codex17 και το SIRIUS18, και εγείρει τη θεωρητική δυνατότητα διεύρυνσης τους ώστε να 
καλύπτουν τους παρόχους υπηρεσιών, χωρίς ωστόσο να θεσπίζεται χρονοδιάγραμμα ή 
σταθερή δέσμευση για τον σκοπό αυτό19. Κατά συνέπεια, τίθεται το ερώτημα πώς θα 

έκφρασης, ή σε θεμελιώδη συμφέροντα του κράτους εκτέλεσης, όπως η εθνική ασφάλεια και άμυνα). Ωστόσο, η 
αρχή έκδοσης λαμβάνει υπόψη τις περιστάσεις αυτές κατά τον ίδιο τρόπο όπως αν προβλέπονταν από την 
εθνική νομοθεσία του. Βλ. άρθρο 7α της γενικής προσέγγισης του Συμβουλίου, έγγραφο 15020/18. Με το νέο 
άρθρο 12α, παρέχεται επίσης, η δυνατότητα στο κράτος έκδοσης, σε περίπτωση δεδομένων συναλλαγών 
(κίνησης), «να λαμβάνει υπόψη» τις πληροφορίες αυτού του είδους «όπως αν προβλέπονταν από το εθνικό του 
δίκαιο». Ωστόσο, δεν είναι σαφές πώς θα τεθεί το ζήτημα εάν δεν πραγματοποιηθεί ποτέ κοινοποίηση προς το 
κράτος εκτέλεσης και αυτό δεν έχει καν λάβει γνώση. Το ζήτημα τέθηκε, για παράδειγμα, από τη Microsoft 
(έγγραφο σχετικά με τη γενική προσέγγιση του Συμβουλίου, του Ιανουαρίου 2019) η οποία αναφέρει ότι «η 
προσέγγιση αυτή δεν έχει νόημα [...] Πράγματι, δεδομένου του αριθμού των παρόχων υπηρεσιών που φιλοξενούν 
δεδομένα στην Ιρλανδία, οι ιρλανδικές αρχές θα μπορούσαν, σύμφωνα με την πρόταση του Συμβουλίου, να 
βομβαρδίζονται με ανακοινώσεις, αλλά συχνά δεν θα έχουν κανένα τρόπο να αξιολογήσουν κατά πόσον τα εν λόγω 
δεδομένα υπόκεινται σε νομική προστασία. Προτεινόμενη θέση: [Ο κανονισμός θα πρέπει να απαιτεί από] τις 
αρχές έκδοσης να ενημερώνουν τα θιγόμενα κράτη μέλη. Ο κανονισμός θα πρέπει να απαιτεί από την αρχή 
έκδοσης να κοινοποιεί τις ευρωπαϊκές εντολές διατήρησης στο κράτος μέλος όπου έχει την έδρα του ή κατοικεί το 
πρόσωπο στο οποίο στοχεύει η εντολή. Αυτό το κράτος θα είναι το πιο κατάλληλο να εντοπίσει τυχόν εφαρμοστέα 
μέτρα προστασίας και θα έχει το μεγαλύτερο συμφέρον να υπερασπιστεί τα εν λόγω μέτρα προστασίας. Αυτή η λύση 
αυτή δεν πρέπει να είναι υπερβολικά επαχθής: Σύμφωνα με την εμπειρία της Microsoft, μόνο το 7% περίπου των 
αιτήσεων των αρχών επιβολής του νόμου σχετικά με δεδομένα χρηστών αφορούν στόχους που βρίσκονται σε 
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διαφορετικό κράτος μέλος.»·Βλ. επίσης έγγραφο θέσης της Bitkom, στο οποίο αναφέρονται τα εξής:«Εκτός από 
την κοινοποίηση θιγόμενων χρηστών και πελατών, ο κανονισμός θα πρέπει να καταστήσει σαφές ότι οι εταιρίες 
μπορούν να ενημερώνουν την κεντρική αρχή οποιουδήποτε κράτους μέλους του οποίου τα κυριαρχικά συμφέροντα 
επηρεάζονται από την αίτηση.» Παρόμοια θέση σχετικά με την αναγκαιότητα συμμετοχής δημόσιας αρχής του 
κράτους εκτέλεσης διατυπώθηκε επίσης από την KPN («Η νομιμότητα των εντολών δεν μπορεί (και δεν πρέπει) 
να κρίνεται επί της ουσίας από ιδιωτικούς παρόχους»). Η ίδια άποψη διατυπώθηκε και στο έγγραφο θέσης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης Παρόχων Υπηρεσιών Διαδικτύου (EuroISPA), του Ιουνίου 2018 («Επικρίνουμε την 
περαιτέρω ιδιωτικοποίηση της επιβολής του νόμου με την παρούσα πρόταση»).
14 Βλ. άρθρο 7 του προτεινόμενου κανονισμού. Παρέχεται πολύ περιορισμένος αριθμός πληροφοριών - βλ. 
άρθρο 5 παράγραφος 5, σχετικά με το πιστοποιητικό ΕΕΥ, και άρθρο 6 παράγραφος 3 του προτεινόμενου 
κανονισμού, σχετικά με το πιστοποιητικό ΕΕΔ, και συγκεκριμένα πληροφορίες που αφορούν: - την αρχή 
έκδοσης και, κατά περίπτωση, την αρχή έγκρισης· - τον αποδέκτη της εντολής· - τα θιγόμενο ή τα θιγόμενα 
πρόσωπα· - την κατηγορία δεδομένων (δεδομένα συνδρομητή, δεδομένα πρόσβασης, δεδομένα συναλλαγών ή 
δεδομένα περιεχομένου)· - κατά περίπτωση, το χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται η υποβολή ή η 
διατήρηση  - τις ισχύουσες διατάξεις του ποινικού δικαίου του κράτους έκδοσης· - τους λόγους ως προς την 
αναγκαιότητα και την αναλογικότητα του μέτρου· και, επιπλέον, όσον αφορά επίσης τις εντολές διατήρησης - σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή αιτήματος να πραγματοποιηθεί νωρίτερα η γνωστοποίηση, τους λόγους αυτών· 
και - την επιβεβαίωση ότι, σε περιπτώσεις στις οποίες τα ζητούμενα δεδομένα είναι αποθηκευμένα ή 
υποβάλλονται σε επεξεργασία ως μέρος υποδομής που παρέχεται από πάροχο υπηρεσιών σε εταιρία ή άλλη 
οντότητα που δεν είναι φυσικό πρόσωπο, η ευρωπαϊκή εντολή υποβολής στοιχείων απευθύνεται στον πάροχο 
υπηρεσιών μόνο όταν δεν είναι πρόσφορη η λήψη ερευνητικών μέτρων που να απευθύνονται στην εταιρία ή την 
οντότητα. Ωστόσο, όσον αφορά τις πληροφορίες σχετικά με την αναγκαιότητα και την αναλογικότητα, δεν είναι 
σαφές πώς σχετίζεται με το άρθρο 8 παράγραφος 4, το οποίο τα εξής: «Δεν περιλαμβάνει τους λόγους ως προς 
την αναγκαιότητα και την αναλογικότητα του μέτρου ή περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τις έρευνες.» 
15 Βλ. άρθρο 8 του προτεινόμενου κανονισμού.
16 Αυτό επικρίθηκε, για παράδειγμα, από την Ένωση Ευρωπαϊκών Φορέων Εκμετάλλευσης Τηλεπικοινωνιακών 
Δικτύων (ETNO): «Θα ήταν σημαντικό να δημιουργηθεί ένας κεντρικός ασφαλής δίαυλος μετάδοσης, ένα είδος 
ενιαίας πλατφόρμας: - η οποία θα λαμβάνει το αίτημα των αρχών επιβολής του νόμου του κράτους έκδοσης· - η 
οποία θα ελέγχει την εγκυρότητας της αίτησης [...] μέσω μιας αρμόδιας δικαστικής αρχής του κράτους εκτέλεσης· 
και - η οποία θα προωθεί τις αιτήσεις στον πάροχο υπηρεσιών [...] Η πλατφόρμα θα διασφαλίζει επομένως ότι η 
αίτηση είναι αυθεντική, κατάλληλη και μπορεί να ευοδωθεί [...]» Συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά στο e-Codex: 
«Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να είναι αναγκαίο ο κανονισμός για το e-Codex και η εφαρμογή του να είναι έτοιμα 
μέχρι την έναρξη ισχύος του κανονισμού για τα ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία. Σε ένα μεταβατικό στάδιο πριν 
από τη δημιουργία και λειτουργία της ασφαλούς πλατφόρμας, θα ήταν σημαντικό να δημιουργηθεί ένα δικαστικό 
ενιαίο σημείο επαφής σε κάθε κράτος μέλος, το οποίο θα είναι επιφορτισμένο με την παραλαβή και επικύρωση της 
διαβίβασης από το άλλο κράτος μέλος.» Ομοίως, συμμετοχή της Vodafone στην ακρόαση του ΕΚ σχετικά με τα 
ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία, της 27ης Νοεμβρίου 2018, http://www.europarl.europa.eu/ep-
live/el/committees/video?event=20181127-1430-COMMITTEE-LIBE.
17 Το e-Codex είναι ένα σύστημα ΤΠ για τη διασυνοριακή δικαστική συνεργασία, το οποίο επιτρέπει στους 
χρήστες, είτε πρόκειται για δικαστικές αρχές, είτε για ασκούντες νομικά επαγγέλματα ή πολίτες, να 
αποστέλλουν και να λαμβάνουν έγγραφα, νομικά έντυπα, αποδεικτικά στοιχεία ή άλλες πληροφορίες με ασφαλή 
τρόπο. Λειτουργεί ως αποκεντρωμένο δίκτυο σημείων πρόσβασης, το οποίο διασυνδέει μεταξύ τους εθνικά και 
ευρωπαϊκά συστήματα ΤΠ. Για τη δημιουργία σημείου πρόσβασης e-Codex απαιτείται ειδικό λογισμικό. Το 
σύστημα e-Codex αναπτύχθηκε από μια ομάδα κρατών μελών στο πλαίσιο της ψηφιακής ενιαίας αγοράς με τη 
βοήθεια επιχορηγήσεων της ΕΕ - αναπτύχθηκε από μια σύμπραξη κρατών μελών στο πλαίσιο του 
προγράμματος-πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (ΠΑΚ) - προγράμματος υποστήριξης 
πολιτικής τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΠΥΠ-ΤΠΕ). Προοριζόταν για το αστικό και το 
ποινικό δίκαιο. Η πλατφόρμα e-Codex θα χρησιμοποιείται επίσης από ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία (ΑΔΣ, 
ΕΕΕ και δυνητικά ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία). Στο πλαίσιο αυτό, χορηγήθηκε επιδότηση στο έργο 
Eviende2e-Codex (10 κράτη μέλη και 21 εταίροι, 2018-2019). Η συνεργασία με τους παρόχους υπηρεσιών κατά 
την εφαρμογή αποτελούσε μέρος μόνο των αναμενόμενων αποτελεσμάτων, καθώς επικεντρώνεται σε αιτήσεις 
ΕΕΕ και ΑΔΣ που αφορούν αποδεικτικά στοιχεία. Ωστόσο, το πρόγραμμα βρίσκεται σε αρχική/δοκιμαστική 
φάση και δεν υπάρχει ακόμη πλήρως επιχειρησιακή πλατφόρμα. Σε ένα προκαταρκτικό στάδιο, το σχέδιο για τα 
αποδεικτικά στοιχεία πραγματοποιήθηκε την περίοδο 2014-2016 (με τη συμμετοχή της Ιταλίας, των Κάτω 
Χωρών, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Μάλτας, του Βελγίου και της Βουλγαρίας). Τα κύρια ευρήματα του 
προαναφερθέντος έργου ήταν τα εξής: - δεν υπάρχει ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο όσον αφορά τη συλλογή, τη 
συντήρηση, την αποθήκευση, τη χρήση και την ανταλλαγή ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων· - παρά την 
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γνωρίζει ο πάροχος στην πραγματικότητα ότι το πιστοποιητικό ΕΕΥ (ΕΕΔ) προέρχεται από 
γνήσια αλλοδαπή δικαστική αρχή και ότι δεν πρόκειται για «κλοπή ταυτότητας» ή απάτη. 
Παρόμοια προβλήματα αναμένονται όσον αφορά τη διαβίβαση των ζητούμενων δεδομένων, 
από τον πάροχο υπηρεσιών προς την αρχή έκδοσης σε άλλο κράτος μέλος. Όσον αφορά τον 
ευαίσθητο χαρακτήρα των δεδομένων, αφενός, καθώς και το ενδεχόμενο μέγεθος των 
αρχείων δεδομένων, αφετέρου, οι πάροχοι υπηρεσιών και τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
μπορούν να βασίζονται σε ασφαλείς τρόπους διαβίβασης των δεδομένων. 

Συνεπώς, προϋπόθεση για να καταστεί εφικτό το προτεινόμενο σύστημα σχετικά με τα 
ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία αποτελεί η δημιουργία ασφαλούς διαύλου επικοινωνίας, ο 
οποίος θα εγγυάται ταυτόχρονα στον πάροχο τη γνησιότητα του αιτήματος, καθώς και την 
ασφάλεια του διαύλου διαβίβασης των ζητούμενων δεδομένων. Λαμβάνοντας υπόψη την 
προθεσμία που προτείνει η Επιτροπή σχετικά με την ημερομηνία εφαρμογής του 
προτεινόμενου κανονισμού από την Επιτροπή (6 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του), είναι 
σαφές ότι η Επιτροπή δεν σχεδίαζε να έχει κοινό σύστημα στο πλαίσιο της πρότασης ούτε να 
το θέσει σε λειτουργία με την έναρξη ισχύος. 

Σε σχέση με την αναφορά της Επιτροπής στις πλατφόρμες e-Codex και SIRIUS, πρέπει να 
ληφθεί υπόψη ότι αμφότερα τα έργα βρίσκονται σε «πειραματικό» ή «δοκιμαστικό» στάδιο, 
ενώ δεν υπάρχει απολύτως κοινή επιχειρησιακή πλατφόρμα. Ωστόσο, διάφορα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν ήδη το σύστημα e-Codex για να υποστηρίζουν τις διασυνοριακές νομικές 
διαδικασίες τόσο σε αστικές όσο και σε ποινικές υποθέσεις, για παράδειγμα για την 
ανταλλαγή αιτημάτων αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής μεταξύ εισαγγελικών αρχών. 
Λαμβανομένων υπόψη των ζητημάτων που τίθενται σχετικά με τον έλεγχο της ταυτότητας 
χρηστών και την ασφαλή διαβίβαση δεδομένων, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει τις 
δυνατότητες να βελτιωθεί η ασφαλής διαβίβαση μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών και των 
αρχών επιβολής του νόμου.

έλλειψη αυτού του ολοκληρωμένου νομικού πλαισίου, τα ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία αποτελούν όλο και 
περισσότερο βασικά αποδεικτικά στοιχεία στις ποινικές διαδικασίες· - η έλλειψη αυτού του ολοκληρωμένου 
νομικού πλαισίου αφήνει τις αρχές επιβολής του νόμου LEAD να λειτουργούν μέσα σε ένα συνονθύλευμα 
λύσεων, οι οποίες μπορεί να αφορούν νομικά ζητήματα, την προστασία των δεδομένων, την εκτέλεση ή τεχνικά 
ζητήματα· - οι ενδιαφερόμενοι φορείς θεωρούν ότι υπάρχει ανάγκη πιστοποίησης και επαγγελματοποίησης των 
ατόμων που εμπλέκονται και των περιβαλλόντων στα οποία διατηρούνται, αποθηκεύονται, αναλύονται και 
ανταλλάσσονται τα ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία (βλ. evidenceproject.eu).
Η Ευρωπόλ διαθέτει επίσης ομάδα εργασίας εμπειρογνωμόνων για την ηλεκτρονική αμοιβαία δικαστική 
συνδρομή. Ωστόσο, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η Ιντερπόλ αποτελείται από ένα σύνολο πολύ διαφορετικών 
κρατών, όχι μόνο από τα κράτη μέλη της ΕΕ. Μια πλατφόρμα της ΕΕ για τα ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία 
θα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με τα πρότυπα της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων.
18 Το SIRIUS είναι μια ασφαλής διαδικτυακή πλατφόρμα για επαγγελματίες του τομέα επιβολής του νόμου που 
δρομολογήθηκε από την Ευρωπόλ το 2017. Επιτρέπει την ανταλλαγή γνώσεων, βέλτιστων πρακτικών και 
εμπειρογνωμοσύνης στον τομέα των ερευνών για εγκλήματα που διευκολύνονται από το διαδίκτυο, με ιδιαίτερη 
έμφαση στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Αντιμετωπίζει επίσης και άλλες προκλήσεις στο πλαίσιο των 
ποινικών ερευνών, όπως ο εξορθολογισμός των αιτήσεων που απευθύνονται σε παρόχους επιγραμμικών 
υπηρεσιών και η βελτίωση της ποιότητας της ανταπόκρισης.
19 βλ. σ. 18 της αιτιολογικής έκθεσης της πρότασης κανονισμού. «Θα πρέπει να εξεταστεί μια ενδεχόμενη 
επέκταση των πλατφορμών e-Codex και SIRIUS ώστε να συμπεριλαμβάνουν ασφαλή σύνδεση με τους 
παρόχους υπηρεσιών για τους σκοπούς της διαβίβασης του πιστοποιητικού ΕΕΥ και του πιστοποιητικού ΕΕΔ 
και, ανάλογα με την περίπτωση, απαντήσεις από τους παρόχους υπηρεσιών.»


