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Αφορά: Αιτιολογημένη γνώμη του γερμανικού Ομοσπονδιακού Συμβουλίου (Bundesrat) 
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδομένων αυτών (γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων)
((COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD))

Βάσει του άρθρου 6 του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας, κάθε εθνικό κοινοβούλιο μπορεί, εντός προθεσμίας 
οκτώ εβδομάδων από την ημερομηνία διαβίβασης ενός σχεδίου νομοθετικής πράξης, να 
απευθύνει προς τους προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής γνωμοδότηση όπου εκτίθενται οι λόγοι για τους οποίους εκτιμά ότι το εν λόγω 
σχέδιο δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αρμόδια για την τήρηση της 
αρχής της επικουρικότητας είναι η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων.

Επισυνάπτεται, προς ενημέρωσή σας, αιτιολογημένη γνώμη του γερμανικού Ομοσπονδιακού 
Συμβουλίου (Bundesrat) σχετικά με την ως άνω πρόταση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αιτιολογημένη γνώμη του γερμανικού Ομοσπονδιακού Συμβουλίου (Bundesrat)

Το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο κατά την 895η συνεδρίασή του στις 30 Μαρτίου 2012, 
εξέδωσε την εξής γνωμοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 12 στοιχείο β) της ΣΕΕ:

1. Το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο έκρινε ότι η πρόταση δεν συνάδει με την αρχή της 
επικουρικότητας. Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 της ΣΕΕ, στους τομείς οι οποίοι 
δεν υπάγονται στην αποκλειστική της αρμοδιότητα, η Ένωση παρεμβαίνει μόνον εφόσον 
και κατά το βαθμό που οι στόχοι της προβλεπόμενης δράσης δεν μπορούν να επιτευχθούν 
επαρκώς από τα κράτη μέλη, τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο, μπορούν όμως, λόγω της κλίμακας ή των αποτελεσμάτων της προβλεπόμενης 
δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης.

Το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο εκφράζει δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν 
έλαβε υπόψη τις επιφυλάξεις που εκφράστηκαν στην γνώμη της 11ης Φεβρουαρίου 2011 
σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Συνολική προσέγγιση όσον αφορά 
την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση» 
(έγγραφο Ομοσπονδιακού Συμβουλίου 707/10 (απόφαση)), όσον αφορά την οριοθέτηση 
των νομοθετικών αρμοδιοτήτων και την τήρηση της αρχής της επικουρικότητας. Οι 
παρούσες προτάσεις για τον πλήρη εκσυγχρονισμό της προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα μέσω μιας οδηγίας για τη ρύθμιση της προστασίας δεδομένων 
για τους τομείς της αστυνομίας και της δικαιοσύνης (πρβλ. έγγραφο Ομοσπονδιακού 
Συμβουλίου 51/12) και για τη μεταφορά της υπάρχουσας οδηγίας για την προστασία των 
δεδομένων σε ένα γενικό κανονισμό για την προστασία των δεδομένων, με ταυτόχρονη 
προσαρμογή των διατάξεων της οδηγίας 2002/58/ΕΚ σχετικά με την ηλεκτρονική 
επικοινωνία που αφορούν την προστασία δεδομένων, επιβεβαιώνουν τις επιφυλάξεις 
αυτές. Το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο θεωρεί, επομένως, ότι εξακολουθεί να απαιτείται 
μια συνολική προσέγγιση, η οποία να ανταποκρίνεται καλύτερα στις αρχές της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας συγκριτικά με το προτεινόμενο ρυθμιστικό 
πρότυπο.

Ο προτεινόμενος γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων δεν ανταποκρίνεται 
στις απαιτήσεις του άρθρου 5 παράγραφος 3 ΣΕΕ για τους εξής λόγους:

2. Η πρόταση κανονισμού δεν ορίζει σαφώς ότι είναι απαραίτητη η υποχρεωτική πλήρης 
ρύθμιση της προστασίας των δεδομένων εντός και εκτός του δημόσιου τομέα σε 
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ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω κανονισμού. Σε αντίθεση με την ισχύουσα οδηγία, η οποία 
αποσκοπεί στην πλήρη εναρμόνιση των εθνικών εγγυήσεων για την προστασία των 
δεδομένων, η ρύθμιση μέσω κανονισμού με γενικά δεσμευτική ισχύ οδηγεί σε σχεδόν 
πλήρη εκτόπιση των ρυθμίσεων για την προστασία δεδομένων των κρατών μελών. Στον 
δημόσιο, κυρίως, τομέα αλλά και σε μεγάλο μέρος του δικαίου για την προστασία 
δεδομένων μη δημόσιου χαρακτήρα της Γερμανίας και άλλων κρατών μελών υπάρχουν 
διαφοροποιημένες εγγυήσεις για την προστασία δεδομένων, οι οποίες παρέχουν 
περισσότερες δυνατότητες εφαρμογής και μεγαλύτερη νομική ασφάλεια συγκριτικά με 
τις λεπτομερείς διατάξεις της πρότασης κανονισμού, που είναι σε μεγάλο βαθμό ασαφείς.
Η εφαρμοστική υπεροχή του γενικού κανονισμού για την προστασία των δεδομένων 
θέτει υπό αμφισβήτηση τη διατήρηση καίριων τομέων του γερμανικού δικαίου περί 
προστασίας των δεδομένων που μέχρι σήμερα θεωρούνται αδιαμφισβήτητοι για λόγους 
που σχετίζονται και με την εσωτερική αγορά. Για παράδειγμα, αυτό ισχύει για την 
προστασία δεδομένων κοινωνικού χαρακτήρα ή τις ρυθμίσεις σχετικά με τη 
βιντεοπαρακολούθηση του ομοσπονδιακού δικαίου και του δικαίου των ομόσπονδων 
κρατών που ισχύουν με την επιφύλαξη ουσιώδους.

3. Ενώ αναγνωρίζονται τουλάχιστον αρμοδιότητες εξειδίκευσης για τα κράτη μέλη στο 
πλαίσιο των ευρωπαϊκών κανονιστικών ρυθμίσεων, οι αντίστοιχες ρητές εξουσιοδοτήσεις 
υπέρ της εθνικής νομοθεσίας εκλείπουν. Αντιθέτως, ο μεγάλος αριθμός προβλεπόμενων 
εξουσιών για την έγκριση πράξεων κατ' εξουσιοδότηση αποδεικνύει ότι ο στόχος 
υπερβαίνει κατά πολύ την κατανομή αρμοδιοτήτων κατά το άρθρο 16 παράγραφος 2 
ΣΛΕΕ, αποσκοπώντας στη συνολική, αποκλειστική και δεσμευτική πλήρη ρύθμιση του 
συνολικού ευρωπαϊκού δικαίου για την προστασία των δεδομένων από την ευρωπαϊκή 
νομοθεσία. Ωστόσο, ένα ενιαίο επίπεδο προστασίας των δεδομένων στην ΕΕ μπορεί 
επίσης να επιτευχθεί μέσω της περαιτέρω εξέλιξης της οδηγίας για την προστασία των 
δεδομένων που ισχύει μέχρι σήμερα. Σε αυτή την περίπτωση στόχος είναι μεν επίσης η 
πλήρης εναρμόνιση της νομοθεσίας περί προστασίας των δεδομένων, αλλά ταυτόχρονα 
παρέχεται στα κράτη μέλη η δυνατότητα να εξειδικεύουν στο πλαίσιο της εθνικής 
νομοθεσίας τα σημεία που είναι ανοικτά σε ερμηνεία, τα οποία παρουσιάζονται και στον 
προτεινόμενο κανονισμό.

4. Η δεσμευτική και πλήρης ρύθμιση της προστασίας των δεδομένων που προτείνει η 
Επιτροπή για το δημόσιο και το μη δημόσιο τομέα υπερβαίνει κατά πολύ το στόχο της 
διασφάλισης ενός υψηλού επιπέδου προστασίας των δεδομένων στους τομείς αυτούς 
και της διασφάλισης ισότιμων όρων ανταγωνισμού. Δεδομένου ότι το αντικειμενικό 
πεδίο εφαρμογής του προτεινόμενου κανονισμού είναι ανοικτό και ασαφές, ο 
κανονισμός αυτός, ως άμεσα εφαρμοστέα ρύθμιση, θα εκτοπίσει σχεδόν όλες τις 
εκφάνσεις της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων, με 
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εξαίρεση τα θέματα που αφορούν την προστασία των δεδομένων στα μέσα 
ενημέρωσης, την υγεία και την απασχόληση, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 80 και 
επόμενα της πρότασης. Το πεδίο εφαρμογής καλύπτει και αμιγώς τοπικούς τομείς, 
όπως για παράδειγμα τις δραστηριότητες των αρμόδιων τοπικών αρχών για ζητήματα 
δημόσιας ασφάλειας, όπου εξαιρείται μόνο ο τομέας της εθνικής ασφάλειας, ενώ για 
ζητήματα δημόσιας ασφάλειας προβλέπονται αρμοδιότητες μόνο σε περίπτωση 
παρέκκλισης, σύμφωνα με το άρθρο 21. Με τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του 
προτεινόμενου κανονισμού, ώστε να καλύπτει το σύνολο του πεδίου εφαρμογής του 
δικαίου της ΕΕ (άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο α) της πρότασης), η Επιτροπή 
διεκδικεί ρυθμιστικές αρμοδιότητες σχετικά με την προστασία των δεδομένων για τη 
δεσμευτική ρύθμιση τομέων όπως πχ το εκπαιδευτικό σύστημα, όπου η αρμοδιότητα 
για την εναρμόνιση των νομικών και διοικητικών διατάξεων αποκλείεται ρητώς (πχ 
άρθρο 165 παράγραφος 4 ΣΛΕΕ). Το ίδιο ισχύει και για τον τομέα της ασφάλειας όταν 
δεν αφορά ποινικές υποθέσεις, του οποίου η ρύθμιση εμπίπτει αποκλειστικά στην 
αρμοδιότητα των κρατών μελών (πρβλ άρθρο 72, 87, 276 ΣΛΕΕ).

5. Το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο πιστεύει, επιπλέον, ότι η επεξεργασία προσωπικών 
δεδομένων από τις δημόσιες αρχές των κρατών μελών ουσιαστικά δεν εμπίπτει στη 
νομοθετική αρμοδιότητα της ΕΕ και για το λόγο αυτό πρέπει να εξαιρείται από το πεδίο 
εφαρμογής του κανονισμού, προκειμένου να αποφευχθεί η παραβίαση της αρχής της 
επικουρικότητας. Για τον τομέα αυτόν, όπως και για την επεξεργασία σε σχέση με την 
εκτέλεση καθηκόντων που εμπίπτουν στο δημόσιο τομέα, το άρθρο 6 παράγραφος 3 
εδάφιο 1 στοιχείο β) σε συνδυασμό με την παράγραφο 1 στοιχείο ε) της πρότασης 
κανονισμού προβλέπει την εξουσία θέσπισης ρυθμίσεων από τα κράτη μέλη. Ωστόσο, 
το εύρος των ρυθμίσεων οριοθετείται μέσω των συγκεκριμένων απαιτήσεων του 
ενωσιακού δικαίου (άρθρο 6 παράγραφος 3 εδάφιο 2 της πρότασης κανονισμού), με 
αποτέλεσμα να μην προβλέπεται τελικά καμία αυτόνομη νομοθετική εξουσία για τα 
κράτη μέλη στον τομέα της επεξεργασίας δεδομένων της δημόσιας διοίκησης.

6. Ένα ακόμη σημείο που αντίκειται στις αρχές της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας, ιδίως σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων στη δημόσια διοίκηση, 
προκύπτει από τη ρύθμιση που προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 της πρότασης 
κανονισμού, όπου δεν επιτρέπεται ούτε η εθνική διασφάλιση της προστασίας των 
δεδομένων πέρα από τον κανονισμό, για τη διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των 
δεδομένων. Ειδικότερα για την επεξεργασία δεδομένων στον τομέα της δημόσιας 
διοίκησης, όπως είναι για παράδειγμα η νομοθεσία για την προστασία των κοινωνικών 
δεδομένων με τις αυστηρές διαδικαστικές ρυθμίσεις (πχ με την υποχρέωση διαχωρισμού 
της επεξεργασίας δεδομένων βάσει οργανωτικών ρυθμίσεων) θα πρέπει να εξετασθούν 
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υψηλότερα πρότυπα για την προστασία των δεδομένων σε εθνικό επίπεδο, χωρίς όμως να 
επηρεάζεται η ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

7. Ο προτεινόμενος γενικός κανονισμός κρίνεται ακατάλληλος για την παροχή συνολικού 
πλαισίου προστασίας των δεδομένων που θα καλύπτει σχεδόν όλους τους τομείς και, 
συνεπώς, δεν συνάδει επίσης ως προς αυτό με τις αρχές της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας. Ο προτεινόμενος κανονισμός παρουσιάζει μεγάλο βαθμό ασάφειας, 
καθώς γενικεύει τις απαιτήσεις και εξισώνει τα προστατευόμενα δικαιώματα του γενικού 
και του ειδικού δικαίου των κρατών μελών για την προστασία των δεδομένων, με 
αποτέλεσμα ουσιαστικά ζητήματα σε σχέση με το δικαίωμα στην προσωπικότητα και 
λοιπά θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών να παραπέμπονται στις πράξεις κατ' 
εξουσιοδότηση της Επιτροπής, με στόχο την πλήρη εναρμόνιση. Σε κάθε περίπτωση, η 
εφαρμογή στην πράξη του δικαίου για την προστασία των δεδομένων θα αντιμετωπίσει 
νομική αβεβαιότητα σε πολλά σημεία μέχρι την έκδοση λεπτομερών ρυθμίσεων μέσω 
ευρωπαϊκών πράξεων κατ' εξουσιοδότηση, καθώς οι ισχύουσες εθνικές ρυθμίσεις δεν θα 
έχουν πλέον ισχύ μετά την πάροδο της μεταβατικής περιόδου των δύο ετών. Ως εκ 
τούτου, δεν θα επιτευχθεί ο στόχος που τονίζει η Επιτροπή για την ενίσχυση της νομικής 
ασφάλειας για την οικονομία και το κράτος κατά την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα μέσω του προτεινόμενου κανονισμού. Αντιθέτως, η 
ενσωμάτωση των ρυθμίσεων του προτεινόμενου κανονισμού στην ισχύουσα οδηγίας για 
την προστασία των δεδομένων θα δημιουργούσε μεν την υποχρέωση της προσαρμογής 
του εθνικού δικαίου για την προστασία των δεδομένων, αλλά θα επέτρεπε τη διατήρηση 
σε ισχύ των εθνικών ρυθμίσεων για λόγους νομικής ασφάλειας και εφαρμογής.

8. Η πρόταση κανονισμού αντίκειται στις αρχές της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας, διότι οι ρυθμίσεις σχετικά με τα δικαιώματα παρέμβασης της Επιτροπής 
στο πλαίσιο του επονομαζόμενου μηχανισμού συνεκτικότητας (άρθρο 57 επ., ιδίως 
άρθρο 60 επ. της πρότασης κανονισμού) δεν συνάδουν με την ανεξαρτησία των αρχών 
προστασίας των δεδομένων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 εδάφιο 2 της 
ΣΛΕΕ. Σύμφωνα με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, η υποχρεωτική πλήρης 
ανεξαρτησία των αρχών ελέγχου της προστασίας των δεδομένων απαιτεί να αποκλειστεί 
ο κίνδυνος πολιτικών παρεμβάσεων στις αποφάσεις της αρχής ελέγχου. Ο προτεινόμενος 
κανονισμός προβλέπει ευρείες αρμοδιότητες σε σχέση με την αναστολή της διαδικασίας 
ελέγχου της προστασίας των δεδομένων, παρέχοντας άμεσες δυνατότητες επιρροής, 
χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο επιρροής τους προερχόμενης από τα ευρέα 
διοικητικά καθήκοντα πέρα από το δίκαιο για την προστασία των δεδομένων, τα οποία 
υπέχει η Επιτροπή, παρά την τυπική ανεξαρτησία τους.
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9. Η απόφαση της Επιτροπής για τη θέσπιση κανονισμού για τη ρύθμιση των ευρωπαϊκών 
προτύπων προστασίας των δεδομένων προκαλεί νομική αβεβαιότητα όσον αφορά τις 
ρυθμίσεις για την προστασία των δεδομένων στον τομέα των υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών που προβλέπει η οδηγία 2002/58/ΕΚ. Οι υποχρεώσεις για τη μεταφορά 
νομοθεσίας που προβλέπονται σε αυτή την οδηγία σε σχέση με τη ρύθμιση της 
προστασίας των δεδομένων στις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών τροποποιούνται 
μέσω του άρθρου 88 παράγραφος 2 της πρότασης κανονισμού, σύμφωνα με το οποίο οι 
παραπομπές της οδηγίας για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην οδηγία για 
την προστασία των δεδομένων θα πρέπει να θεωρούνται παραπομπές στον προτεινόμενο 
κανονισμό. Κατ' αυτόν τον τρόπο τα κράτη μέλη υποχρεώνονται να δημιουργήσουν νέα 
ειδικά εθνικά πρότυπα για την προστασία των δεδομένων όσον αφορά τις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ενώ ο προτεινόμενος κανονισμός δεν τους αναγνωρίζει 
νομοθετικές αρμοδιότητες στον τομέα της προστασίας των δεδομένων λόγω της 
υπεροχής του. Η προστασία των δεδομένων στις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
αποτελεί σημαντικό ζήτημα στην κοινωνία της πληροφορίας. Ωστόσο, η απόφαση για τη 
θέσπιση γενικού κανονισμού για την προστασία των δεδομένων αντί για την περαιτέρω 
εξέλιξη της οδηγίας για την προστασία των δεδομένων θα δημιουργήσει μεγάλο βαθμό 
νομικής αβεβαιότητας, η οποία δεν αντισταθμίζεται από άλλου είδους οφέλη ως προς την 
υλοποίηση της προστασίας που προβλέπεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ.

10. Η απόφαση για τη θέσπιση γενικού κανονισμού για την προστασία των δεδομένων και, 
παράλληλα, οδηγίας για τη ρύθμιση της προστασίας των δεδομένων στους τομείς της 
αστυνομίας και της δικαιοσύνης δημιουργεί προβλήματα οριοθέτησης, γεγονός που 
οδηγεί σε περαιτέρω παραβιάσεις των αρχών της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας. Το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο διαπιστώνει ότι, με τον τρέχοντα 
σχεδιασμό της νέας οργάνωσης της νομοθεσίας της ΕΕ για την προστασία των 
δεδομένων, οι αστυνομικές αρχές και οι αρχές τήρησης της τάξεως θα καλούνται να 
τηρήσουν διαφορετικές νομικές διατάξεις σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων τους. Στόχος της 
οδηγίας για τη ρύθμιση της προστασίας δεδομένων για τους τομείς της αστυνομίας και 
της δικαιοσύνης (βλ. άρθρο 1 παράγραφος 1 και αιτιολόγηση σημείο 3.4.1, έγγραφο του 
Ομοσπονδιακού Συμβουλίου 51/12) είναι να θεσπίσει διατάξεις για την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, 
ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων. Ο προτεινόμενος γενικός κανονισμός για την 
προστασία δεδομένων δεν εφαρμόζεται σε αυτούς τους τομείς (άρθρο 2 παράγραφος 2 
στοιχείο ε) της πρότασης κανονισμού). Εντούτοις, οι αστυνομικές αρχές είναι αρμόδιες 
για τον τομέα της πρόληψης ποινικών αδικημάτων αλλά και τον τομέα της ασφάλειας 
γενικότερα, ο οποίος εμπίπτει στο υποχρεωτικό πεδίο εφαρμογής του προτεινόμενου 
κανονισμού, εκτός ορισμένων εξαιρέσεων κατά το άρθρο 21 της πρότασης κανονισμού.
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Η διάσπαση αυτή αποδεικνύει ότι με την περαιτέρω εξέλιξη της οδηγίας για την 
προστασία δεδομένων θα μπορούσε να επιτευχθεί μια αποτελεσματικότερη προστασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των νομοθετικών αρμοδιοτήτων της 
ΕΕ, όχι όμως με τρία νομικά μέσα με διαφορετικό βαθμό δεσμευτικής ισχύος για τα 
κράτη μέλη, δηλαδή με τον προτεινόμενο γενικό κανονισμό για την προστασία των 
δεδομένων, την προτεινόμενη οδηγία για την προστασία των δεδομένων στους τομείς της 
αστυνομίας και της δικαιοσύνης και την ισχύουσα οδηγία 2002/58/ΕΚ.


