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1. Η μεταρρύθμιση της προστασίας των δεδομένων – σαφής ανταπόκριση στις 
συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου – κοινό θεματολόγιο

Η μεταρρύθμιση του καθεστώτος προστασίας των δεδομένων που πρότεινε η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή τον Ιανουάριο του 2012 είναι ευπρόσδεκτη, καθώς ενσωματώνει σε μεγάλο βαθμό 
τις συστάσεις του Κοινοβουλίου, όπως διατυπώθηκαν στο ψήφισμά του τής 6ης Ιουλίου 2011 
σχετικά με τη συνολική προσέγγιση όσον αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση1 σε σχέση με τους τέσσερις βασικούς τίτλους του 
ψηφίσματος: πλήρης συμμετοχή σε μια συνολική προσέγγιση (1α), ενίσχυση των 
δικαιωμάτων του ατόμου (1β), περαιτέρω προαγωγή της διάστασης της εσωτερικής αγοράς 
και διασφάλιση της αποτελεσματικότερης επιβολής των κανόνων προστασίας δεδομένων (1γ) 
και, τέλος, ενίσχυση της παγκόσμιας διάστασης (1δ).

1α. Η επιλογή ενός κανονισμού για το γενικό πλαίσιο της προστασίας των δεδομένων στην 
ΕΕ που θα αντικαταστήσει την οδηγία 95/46/ΕΚ ανταποκρίνεται στο αίτημα του 
Κοινοβουλίου για «την πλήρη εναρμόνιση στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο που θα παρέχει 
νομική σαφήνεια και ενιαίο πρότυπο υψηλού επιπέδου για την προστασία των ατόμων σε 
κάθε περίπτωση». Ταυτόχρονα, η επιτακτική έκκληση να περιλαμβάνεται στο πεδίο 
εφαρμογής του νέου πλαισίου η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα 
θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία διέπεται από τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001, δεν αντικατοπτρίζεται στο σχέδιο του γενικού κανονισμού για 
την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ).

Η Επιτροπή προέβη στην πολιτική επιλογή της οδηγίας ως μέσου διαμόρφωσης του νομικού 
πλαισίου επεξεργασίας για τους σκοπούς της πρόληψης, ανίχνευσης, διερεύνησης ή δίωξης 
ποινικών αδικημάτων και των σχετικών δικαιοδοτικών δραστηριοτήτων. Η κάλυψη του 
θέματος της επεξεργασίας δεδομένων από τις αρχές επιβολής του νόμου στο εσωτερικό των 
κρατών μελών, κάτι που από καιρό ζητούσε το Κοινοβούλιο, αποτελεί ευπρόσδεκτο βήμα 
στον εν λόγω τομέα, αλλά οι εισηγητές θεωρούν ότι το επίπεδο των φιλοδοξιών της οδηγίας 
θα έπρεπε να είναι υψηλότερο δεδομένης της ιδιαίτερης ευαισθησίας του θέματος. Αυτό είναι 
εξαιρετικά σημαντικό δεδομένου ότι το Κοινοβούλιο έχει υπογραμμίσει σαφώς ότι οι 
«τομεακοί κανόνες δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση να υποβαθμίσουν το επίπεδο 
προστασίας που παρέχει η νομοθεσία πλαίσιο, αλλά θα πρέπει να καθορίζουν αυστηρά 
ειδικές, απαραίτητες, νόμιμες, αυστηρά εναρμονισμένες αποκλίσεις στις γενικές αρχές για 
την προστασία δεδομένων».

1β. Οι εισηγητές εκτιμούν ότι στα ισχύοντα κείμενα έχουν γίνει πολλές σημαντικές 
διευκρινίσεις και βελτιώσεις σε σχέση με τις αρχές και τα δικαιώματα του προσώπου στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα. Αυτό ισχύει για τις διατάξεις που αφορούν τη συγκατάθεση, 
ιδίως τον ρητό χαρακτήρα αυτής, τους κανόνες σχετικά με τη διαφάνεια, τους λεπτομερείς 
κανόνες σχετικά με την ενημέρωση του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, το 
δικαίωμα διαγραφής και το δικαίωμα των φυσικών προσώπων «να λησμονηθούν», καθώς και 
τη φορητότητα των δεδομένων, όπως και για τις διατάξεις που σχετίζονται με τα ευαίσθητα 
δεδομένα και τα δεδομένα που αφορούν παιδιά.

                                               
1 P7_TA-PROV(2011)0323.



DT\905569EL.doc 3/6 PE491.322v01-00

EL

1γ. Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης εξετάσθηκαν επίσης οι εκκλήσεις του Κοινοβουλίου σε 
σχέση με: τους υπεύθυνους για την προστασία των δεδομένων υπαλλήλους· τις αξιολογήσεις 
του αντίκτυπου στην ιδιωτική ζωή· τις γενικές κοινοποιήσεις των παραβιάσεων δεδομένων· 
τον ενισχυμένο ρόλο, τις αρμοδιότητες και τους επαρκείς πόρους των αρχών προστασίας 
δεδομένων· το καθεστώς της Ομάδας Εργασίας του άρθρου 29· τις αυστηρές και 
αποτρεπτικές κυρώσεις.

1δ. Οι διατάξεις σχετικά με τις διεθνείς μεταφορές δεδομένων, σε σχέση με τις οποίες το 
Κοινοβούλιο έχει ζητήσει να καταβληθεί προσπάθεια εναρμόνισης και ενίσχυσης, 
περιλαμβάνουν πλέον, ρητά, εδραιωμένες πρακτικές, όπως δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες 
ή τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες, ενώ ευπρόσδεκτη είναι και η αποσαφήνιση της 
διαδικασίας αξιολόγησης της επάρκειας. Οι διατάξεις σχετικά με τις μεταφορές δεδομένων 
στο πλαίσιο της συνεργασίας των αρχών επιβολής του νόμου πρέπει να εκτιμηθούν επίσης 
στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη με τρίτες χώρες, όπως για 
παράδειγμα η συμφωνία πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ, 
σχετικά με την οποία το Κοινοβούλιο έχει επίσης εκφράσει πολλές φορές τις απόψεις του.

2. Κύρια στοιχεία της μεταρρύθμισης

Τα κύρια στοιχεία της μεταρρύθμισης είναι τα ακόλουθα1:

- προστασία των δεδομένων ως θεμελιώδες δικαίωμα που κατοχυρώνεται στο άρθρο 8 του 
Χάρτη και το άρθρο 16 της ΣΛΕΕ, και, εν προκειμένω, η βελτίωση της ικανότητας των 
προσώπων να ελέγχουν τα δεδομένα τους (ελεύθερη, ρητή και εν πλήρη επιγνώσει 
συγκατάθεση, δικαίωμα διόρθωσης, διαγραφής και δικαίωμα των φυσικών προσώπων 
«να λησμονηθούν», δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης στα δικαιώματά του από το 
ίδιο το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται, φορητότητα των δεδομένων, δικαίωμα 
ένστασης)·

- διατήρηση της αρχής της κάλυψης καταστάσεων και τομέων κάθε είδους (εκτός από 
αυτούς της εθνικής ασφάλειας, της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας 
και της αποκλειστικά μη κερδοσκοπικής προσωπικής δραστηριότητας) από τις ίδιες ή 
παρόμοιες σειρές κανόνων, για τους οποίους ισχύουν οι ίδιες αρχές και μηχανισμοί στον 
δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, με αναγκαίους και αναλογικούς περιορισμούς για τον 
τομέα επιβολής του νόμου·

- προσαρμογή των κανόνων προστασίας των δεδομένων στη νέα τεχνολογική πρόοδο με 
τεχνολογικά ουδέτερο τρόπο (για παράδειγμα: προστασία της ιδιωτικής ζωής εκ 
κατασκευής και προστασία της ιδιωτικής ζωής εξ ορισμού)·

- παροχή αποτελεσματικών μέσων για τη διασφάλιση του θεμελιώδους δικαιώματος στην 
προστασία των δεδομένων (περιορισμός του σκοπού, αρμοδιότητες του υπευθύνου 
επεξεργασίας, κοινοποίηση και γνωστοποίηση των παραβιάσεων δεδομένων, ισχυρές και 
ανεξάρτητες εθνικές αρχές προστασίας των δεδομένων, υπεύθυνοι προστασίας δεδομένων 

                                               
1 Βλέπε επίσης την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Διασφάλιση της ιδιωτικής ζωής σε έναν συνδεδεμένο 
κόσμο - Ευρωπαϊκό πλαίσιο προστασίας των δεδομένων για τον 21ο αιώνα» (COM(2012)0009).
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σε όλες τις δημόσιες αρχές, σε επιχειρήσεις πέραν ενός συγκεκριμένου μεγέθους ή σε 
ειδικές καταστάσεις, αποτελεσματικά διοικητικά και δικαστικά μέσα προσφυγής)·

- αποφυγή του κατακερματισμού και παροχή ασφάλειας δικαίου για ιδιώτες, επιχειρήσεις 
(σε σχέση με την ενιαία αγορά) και δημόσιες οντότητες μέσω της καθιέρωσης του 
επονομαζόμενου συστήματος «μονοαπευθυντικής υπηρεσίας» (όπου η αρμοδιότητα 
ανήκει στην αρχή προστασίας δεδομένων της κύριας εγκατάστασης του υπευθύνου 
επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία) και του «μηχανισμού 
συνεκτικότητας»·

- εναρμόνιση των βασικών αρχών προστασίας των δεδομένων όσον αφορά τον χειρισμό 
και την ανταλλαγή δεδομένων από τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές για τους 
σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της 
εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων (με τις πτυχές προστασίας των δεδομένων να αποτελούν 
ουσιαστικό στοιχείο της υφιστάμενης και της προτεινόμενης νομοθεσίας της ΕΕ εν 
προκειμένω), βάζοντας έτσι τέλος στην ισχύουσα κατάσταση, στο πλαίσιο της οποίας οι 
κανόνες της ΕΕ (απόφαση πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ) ισχύουν μόνο εάν υπάρχει 
διασυνοριακό στοιχείο·

- παροχή ασφαλούς και ορθού συστήματος διαβίβασης δεδομένων σε τρίτες χώρες (είτε 
βάσει απόφασης περί επάρκειας της προστασίας για μια χώρα, ένα έδαφος ή έναν τομέα 
επεξεργασίας –που θα βασίζεται μεταξύ άλλων, στο δικαίωμα σε αποτελεσματικά 
διοικητικά και δικαστικά μέσα προσφυγής για τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα που κατοικούν στην Ένωση– ή σε συγκεκριμένες κατάλληλες εγγυήσεις που 
περιέχονται σε νομικά δεσμευτικές πράξεις) και προώθηση του συστήματος της ΕΕ στο 
εξωτερικό (συμπεριλαμβανομένων συμφωνιών με τρίτες χώρες).

3. Η προσέγγιση δέσμης

Οι εισηγητές εκτιμούν ότι οι δύο μεταρρυθμιστικές προτάσεις παρέχουν μια μοναδική 
νομοθετική δυνατότητα ανάπτυξης δύο πλήρως συνεκτικών, εναρμονισμένων και υψηλού 
επιπέδου νομικών πράξεων σε σχέση με την προστασία των δεδομένων μέσω της έγκρισης 
μιας ολοκληρωμένης, ισορροπημένης, συντονισμένης και παράλληλης διαδικασίας για 
αμφότερα τα κείμενα. Η «προσέγγιση δέσμης» συνάδει με τις επανειλημμένες χρόνιες 
αιτήσεις του ΕΚ για ένα ισχυρό και φιλόδοξο πλαίσιο προστασίας των δεδομένων που θα 
καταπολεμά τον κατακερματισμό και την ασάφεια δικαίου. Συγκεκριμένα, μια τέτοια 
προσέγγιση

- θα εγγυηθεί την υιοθέτηση συντονισμένων νομοθετικών προσεγγίσεων που θα 
βελτιώσουν την ουσία και τη συνέπεια μεταξύ των δύο κειμένων. Από πρακτικής 
απόψεως, ο κάθε εισηγητής της δέσμης αποτελεί ταυτόχρονα σκιώδη εισηγητή του 
ετέρου κειμένου. Ο συντονισμός διασφαλίζεται επίσης μέσω κοινών τεχνικών 
συναντήσεων, συζητήσεων και ακροάσεων σε επίπεδο επιτροπών (βλ. κατωτέρω)· επί του 
παρόντος καταρτίζονται παρόμοια χρονοδιαγράμματα για τις δύο διαδικασίες.

- θα επιτύχει την πλέον αποδοτική και ολοκληρωμένη διαδικασία από νομοθετική άποψη, 
καθώς οι συναντήσεις και οι συζητήσεις συνδυάζονται και θα συνεχίσουν να 
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συνδυάζονται, διασφαλίζοντας αποδοτική από άποψη χρόνου διαχείριση και 
ελαχιστοποίηση της χρήσης των πόρων με παράλληλη αποτελεσματική εργασία·

- θα εγγυηθεί την εφαρμογή του ίδιου επιπέδου προστασίας των δεδομένων ταυτόχρονα σε 
όλα τα πεδία δραστηριοτήτων της ΕΕ, βάζοντας έτσι τέλος στις υπάρχουσες ανωμαλίες 
της περιόδου πριν από τη Λισαβόνα και διασφαλίζοντας τον βέλτιστο έλεγχο του 
Δικαστηρίου σε όλα τα πεδία.

4. Ληφθέντα μέτρα και μελλοντικές προοπτικές

4α. Έχουν διεξαχθεί ήδη εκτενείς συζητήσεις σχετικά με τη μεταρρύθμιση της προστασίας 
των δεδομένων με τους σκιώδεις εισηγητές, τους εισηγητές της γνωμοδοτικής επιτροπής, την 
Προεδρία του Συμβουλίου και την Επιτροπή. Οι συζητήσεις θα συνεχιστούν και θα υπάρξει 
επίσης συνεργασία με εμπλεκόμενους φορείς, όπως οι αρχές προστασίας των δεδομένων, οι 
εθνικές αρχές, ο σχετικός κλάδος, οι οργανώσεις για τα πολιτικά δικαιώματα και τα 
δικαιώματα των καταναλωτών, με σκοπό να εξασφαλισθεί ευρεία υποστήριξη για την 
προσέγγιση του Κοινοβουλίου. Η επιτροπή LIBE πραγματοποίησε ημερίδα με θέμα τον 
κανονισμό, με τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών, στις 29 Μαΐου 2012· θα εξετασθεί 
το ενδεχόμενο παρόμοιας διοργάνωσης και για την οδηγία.

Όπως συμφωνήθηκε από τους συντονιστές της LIBE, η εν λόγω επιτροπή θα διοργανώσει την 
ετήσια διακοινοβουλευτική συνεδρίαση επιτροπών (ΔΚΣΕ) από κοινού με τα εθνικά 
κοινοβούλια στον τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης σχετικά με τη 
δέσμη μεταρρύθμισης της προστασίας των δεδομένων στις 9 και 10 Οκτωβρίου 2012. 
Αργότερα εντός του έτους θα υποβληθούν περαιτέρω ειδικά έγγραφα εργασίας σχετικά με 
τον κανονισμό και την οδηγία. Συζητείται επίσης το ενδεχόμενο διεξαγωγής αξιολόγησης 
αντικτύπου από την πλευρά του Κοινοβουλίου. 

Η υποβολή των σχεδίων εκθέσεων προγραμματίζεται επί του παρόντος πριν τα τέλη του 
2012. Οι εισηγητές ελπίζουν να είναι έτοιμοι και να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με τον 
συννομοθέτη κατά τη διάρκεια του 2013.

4β. Στους τομείς που χρήζουν περαιτέρω συζήτησης και διευκρινίσεων, κατά τους εισηγητές 
και τους σκιώδεις εισηγητές, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

- ο ρόλος της Επιτροπής μέσω κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων και στο 
πλαίσιο του μηχανισμού συνεκτικότητας·

- η ισχύουσα εξαίρεση από τη μεταρρύθμιση των κανόνων προστασίας δεδομένων που 
αφορούν τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ·

- η σχέση μεταξύ του γενικού δικαίου της Ένωσης και των ειδικών εθνικών νομοθεσιών·

- η ακριβής κατανομή των ρόλων και των αρμοδιοτήτων μεταξύ των αρχών προστασίας 
των δεδομένων σε διασυνοριακές υποθέσεις·

- διασαφηνίσεις όσον αφορά την κατάρτιση προφίλ, συμπεριλαμβανομένου του 
ανθρώπινου στοιχείου και του δικαιώματος ενημέρωσης σχετικά με τη λογική που διέπει 
την επεξεργασία των δεδομένων, όπως ζητείται από το Κοινοβούλιο·
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- οι έννοιες του «έννομου συμφέροντος», του «δημοσίου συμφέροντος» και της «δημόσιας 
ασφάλειας»·

- η διασύνδεση των δύο νομοθετικών οργάνων, ιδίως σε περιπτώσεις πρόσβασης των 
αρχών επιβολής του νόμου σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τηρούνται από 
ιδιωτικές οντότητες·

- τα αιτήματα ή οι εντολές πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι 
αποθηκευμένα στην Ένωση από τις δημόσιες αρχές τρίτων χωρών, ιδίως για υποθέσεις 
όπου ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων διαθέτει έδρα και εκεί·

- ισχυρότερα κίνητρα για την προστασία των δεδομένων εκ κατασκευής και εξ ορισμού.


