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1. Ενίσχυση του ευρωπαϊκού καθεστώτος προστασίας δεδομένων: Ληφθέντα μέτρα και 
μελλοντικές προοπτικές

Η συζήτηση σχετικά με το νέο καθεστώς προστασίας δεδομένων που προτάθηκε από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιανουάριο του 2012 έχει σημειώσει πρόοδο στο πλαίσιο των 
θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των κρατών μελών. Όπως διευκρίνισαν αμφότεροι οι 
εισηγητές του κανονισμού και της οδηγίας στο πρώτο έγγραφο εργασίας τους1, η δέσμη 
μέτρων για τη μεταρρύθμιση ενσωματώνει σε μεγάλο βαθμό τις συστάσεις του Κοινοβουλίου
όσον αφορά α) την έγκριση μιας συνολικής προσέγγισης, β) την ενίσχυση των δικαιωμάτων 
του ατόμου, γ) την περαιτέρω προαγωγή της διάστασης της εσωτερικής αγοράς και τη 
διασφάλιση αποτελεσματικότερης επιβολής των κανόνων προστασίας των δεδομένων, και δ) 
την ενίσχυση της παγκόσμιας διάστασης. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η προστασία των 
δεδομένων αποτελεί σήμερα δεσμευτικό θεμελιώδες δικαίωμα σύμφωνα με το άρθρο 8 του 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, με τη νομική της βάση να εντοπίζεται σαφώς στο 
άρθρο 16 της ΣΛΕΕ. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να ενισχύσουμε την προστασία των 
καταναλωτών και των πολιτών («πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα») στην 
ψηφιακή και παγκοσμιοποιημένη εποχή.

Οι συζητήσεις σχετικά με ζητήματα, όπως οι κατ’ εξουσιοδότηση και οι εκτελεστικές 
πράξεις, ο διοικητικός φόρτος και ο «μηχανισμός συνεκτικότητας» συνεχίζονται από τα 
θεσμικά όργανα. Η Προεδρία του Συμβουλίου δρομολόγησε τον μηχανισμό «Φίλοι της 
Προεδρίας» με σκοπό τη συζήτηση τέτοιων οριζόντιων ζητημάτων, ενώ το Κοινοβούλιο θα 
ακούσει τις απόψεις εμπειρογνωμόνων και θα συζητήσει με τα ενδιαφερόμενα μέρη κατά την 
ετήσια συνεδρίαση της LIBE και των επιτροπών των εθνικών κοινοβουλίων στις 9 και 10 
Οκτωβρίου 2012. Το σχέδιο έκθεσης σχετικά με τον κανονισμό προβλέπεται να υποβληθεί 
στα τέλη του 2012, ακολουθούμενο από εκτενή προθεσμία που θα δώσει τη δυνατότητα 
στους βουλευτές να υποβάλουν τις τροπολογίες τους εγκαίρως (ως τα τέλη Φεβρουαρίου του 
2013) καθώς και από ψηφοφορία προσανατολισμού τον Απρίλιο του 2013, με την έναρξη των 
διαπραγματεύσεων να λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ιρλανδικής Προεδρίας του 
Συμβουλίου. Οι επιτροπές που κλήθηκαν να γνωμοδοτήσουν προγραμματίζουν τις εργασίες 
τους αντίστοιχα. Λόγω της επείγουσας ανάγκης για ένα συνεκτικό νομικό πλαίσιο σε ένα 
ραγδαία εξελισσόμενο περιβάλλον, στόχος του εισηγητή και των σκιωδών εισηγητών είναι η 
επίτευξη συμφωνίας με το Συμβούλιο σχετικά με τη δέσμη μέτρων κατά τη διάρκεια της 
τρέχουσας νομοθετικής περιόδου. 

Κατόπιν τεσσάρων συνεδριάσεων ανταλλαγής απόψεων στο πλαίσιο της επιτροπής LIBE, σε 
ημερίδα που διοργάνωσε η εν λόγω επιτροπή με τη συμμετοχή ενδιαφερομένων μερών, και 
κατόπιν εκτενών συζητήσεων με τους σκιώδεις εισηγητές, τις γνωμοδοτικές επιτροπές, την 
Επιτροπή, την Προεδρία του Συμβουλίου και τα ενδιαφερόμενα μέρη, ο εισηγητής 
παρουσιάζει με το παρόν τις ειδικότερες προτάσεις και εκτιμήσεις του. Στο παρόν στάδιο 
είναι αδύνατο να προκύψει τελική απάντηση σε όλα τα συναφή ερωτήματα που τίθενται. 
Ωστόσο, μπορούν να παρουσιαστούν ορισμένες αρχές που παρέχουν καθοδήγηση αναφορικά 
με το σχέδιο έκθεσης. Οι εν λόγω αρχές βασίζονται στην ισχύουσα οδηγία για την προστασία 
των δεδομένων2 και έχουν επισημανθεί στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2011 
                                               
1 PE491.322v01-00, 6 Ιουλίου 2012.
2 Οδηγία 95/46/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 



DT\915162EL.doc 3/7 PE497.802v01-00

EL

(έκθεση Voss).1 Ο εισηγητής θα ήθελε να επιτευχθεί συναίνεση σε σχέση με τους 
ακόλουθους ακρογωνιαίους λίθους που αφορούν το σχέδιο έκθεσης. Το παρόν έγγραφο 
εργασίας θα εξετάσει ζητήματα ουσίας, ενώ οι θεσμικές πτυχές θα καλυφθούν στο έγγραφο 
εργασίας 3.

2. Ενίσχυση των βασικών αρχών και διευκρίνιση των ορισμών

Οι ορισμοί των «δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» και του «προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα» έχουν καίρια σημασία, διότι καθορίζουν το πεδίο εφαρμογής και 
την αποτελεσματική εφαρμογή των εγγυήσεων που περιέχονται στον κανονισμό σε σχέση με 
τους διάφορους τύπους επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Το ουσιαστικό 
πεδίο εφαρμογής του κανονισμού θα πρέπει, υπό την έννοια αυτή, να είναι ίδιο με εκείνο της 
ισχύουσας οδηγίας 95/46/ΕΚ. Δεδομένου ότι το πλαίσιο προστασίας δεδομένων συνιστά 
έκφραση ενός θεμελιώδους δικαιώματος, τυχόν περιορισμός του ουσιαστικού πεδίου 
εφαρμογής του δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του νομοθέτη. Ωστόσο, εύλογοι 
προβληματισμοί σχετικά με συγκεκριμένα επιχειρηματικά μοντέλα μπορούν να διατυπωθούν 
αντίστοιχα σε διάφορα σημεία του κανονισμού. 

Προκειμένου να επιτευχθεί το βέλτιστο επίπεδο προστασίας δεδομένων και να διευκολυνθεί 
η δημιουργία νέων επιχειρηματικών μοντέλων, πρέπει να ενθαρρύνουμε την ανώνυμη και 
ψευδώνυμη χρήση των υπηρεσιών. Ο σαφής ορισμός της «ανωνυμίας» θα βοηθήσει επίσης 
τους υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων να κατανοήσουν πότε βρίσκονται εκτός του πεδίου 
εφαρμογής του κανονισμού. Για τη χρήση ψευδώνυμων δεδομένων, προκειμένου ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων να είναι σε θέση να διακρίνει μεμονωμένα άτομα από 
ένα ψευδώνυμο, θα μπορούσαν να υπάρξουν ελαφρύνσεις όσον αφορά τις υποχρεώσεις του 
υπεύθυνου επεξεργασίας. 

Η συγκατάθεση θα πρέπει να παραμείνει ακρογωνιαίος λίθος της προσέγγισης της ΕΕ για την 
προστασία των δεδομένων. Δεδομένου ότι αποτελεί σημαντική νομική βάση που 
χρησιμοποιείται συνήθως για τη νομιμοποίηση της επεξεργασίας των δεδομένων, είναι 
ανάγκη να ορίζεται σαφώς στον κανονισμό. Η επίγνωση των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα σχετικά με το τι συμβαίνει με τον «ψηφιακό εαυτό» τους θα 
ενισχυθεί από την άμεση συμμετοχή και την ελεύθερη απόφασή τους. Θα πρέπει να 
διευκρινισθεί ότι τα τεχνικά πρότυπα που εκφράζουν τις επιθυμίες ενός προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται δεδομένα αποτελούν έγκυρη μορφή παροχής ρητής συγκατάθεσης2. Η 
ενημέρωση των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα θα πρέπει να γίνεται με 
εύκολα κατανοητή μορφή, για παράδειγμα μέσω «πολυεπίπεδων πολιτικών προστασίας της 
ιδιωτικής ζωής» και τυποποιημένων λογοτύπων ή εικονιδίων3. Προκειμένου να 
δημιουργηθούν κίνητρα για τους υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων, μπορούμε επίσης να 
μειώσουμε τον φόρτο χρησιμοποιώντας έναν απλό και εύκολο τρόπο αίτησης παροχής 
συγκατάθεσης, εφόσον διενεργηθεί εκτίμηση επιπτώσεων σε σχέση με την προστασία της 
                                                                                                                                                  
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, ΕΕ L 281 της 23.11.95, σ. 31-50.
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0323, 6 Ιουλίου 2011.
2 Για παράδειγμα, η λειτουργία «Do Not Track» (μη εντοπισμού) που βρίσκεται επί του παρόντος υπό ανάπτυξη 
από την Κοινοπραξία Παγκόσμιου Ιστού (W3C) μπορεί να αποτελέσει τέτοιου είδους πρότυπο εφόσον ενταχθεί 
στο σωστό νομικό πλαίσιο.
3 Ομάδα εργασίας του άρθρου 29, 11987/04/EN, WP 100: Γνωμοδότηση 10/2004 σχετικά με περισσότερο 
εναρμονισμένες διατάξεις πληροφόρησης, 25 Νοεμβρίου 2004.
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ιδιωτικής ζωής και το σύστημα πιστοποιηθεί ότι συνάδει με τις αρχές της προστασίας της 
ιδιωτικής ζωής εκ σχεδιασμού και εξ ορισμού. Η έννοια της «σημαντικής ανισορροπίας» 
πρέπει να διευκρινισθεί. Ειδικότερα, θα πρέπει να υπάρξει σαφής ορισμός των περιπτώσεων 
στρεβλώσεων της αγοράς, όπως τα μονοπώλια ή τα ολιγοπώλια, που οδηγούν σε μια τέτοια 
ανισορροπία. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα μέσα λήψης της συγκατάθεσης για 
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν παιδιά.

Άλλοι νομικοί λόγοι για την επεξεργασία πέραν της συγκατάθεσης θα πρέπει να ορισθούν με 
σαφήνεια. Η διάταξη που αφορά την επεξεργασία των δεδομένων σε περιπτώσεις όπου είναι 
αναγκαία για την εκτέλεση σύμβασης θα πρέπει να επεκταθεί ώστε να περιλαμβάνει και την 
παροχή υπηρεσίας που ζητείται από το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα. Ο 
ορισμός του «έννομου συμφέροντος» δεν θα πρέπει να αφεθεί σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη.

Ο περιορισμός του σκοπού αποτελεί βασικό στοιχείο της προστασίας των δεδομένων, καθώς 
προστατεύει τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα από απροσδόκητη επέκταση 
της επεξεργασίας των δεδομένων, είτε από δημόσιες αρχές είτε από ιδιωτικές εταιρείες. 
Τυχόν αλλαγή του σκοπού των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μετά τη συλλογή τους δεν 
θα πρέπει να είναι εφικτή μόνο με βάση το έννομο συμφέρον του υπευθύνου επεξεργασίας 
των δεδομένων.

Η κατάρτιση προφίλ, υπό την έννοια της αξιολόγησης των δεδομένων που αφορούν τις 
προτιμήσεις, τις συμπεριφορές και τις νοοτροπίες των ατόμων, προκειμένου να ληφθούν
αποφάσεις σχετικά με αυτά, έχει μετατραπεί σε διαδεδομένη πρακτική. Προκειμένου να 
διασφαλισθεί η εν πλήρει επιγνώσει συγκατάθεση σε δραστηριότητες κατάρτισης προφίλ, οι 
εν λόγω δραστηριότητες πρέπει να είναι καθορισμένες και ρυθμισμένες. Οι συστάσεις του
Συμβουλίου της Ευρώπης1θα μπορούσαν να παράσχουν καθοδήγηση. Ως αποτέλεσμα της 
κατάρτισης προφίλ, τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα ενδέχεται να 
επιβαρύνονται με υψηλότερα επιτόκια ή ασφάλιστρα, απλώς και μόνο επειδή 
ανταποκρίνονται σε ορισμένα κριτήρια ή μοντέλα πρόβλεψης, για τα οποία δεν έχουν σαφή 
εικόνα. Είναι σημαντικό να υπάρχει πάντα ανθρώπινος έλεγχος, για να αποφεύγονται τυχόν 
αρνητικές συνέπειες της κατάρτισης προφίλ.

Το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής του κανονισμού αποτελεί σημαντικό ζήτημα για τη συνεπή 
εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων. Ο εισηγητής και οι 
σκιώδεις εισηγητές στηρίζουν τη δυνατότητα εφαρμογής του προβλεπόμενου κανονισμού 
όποτε πραγματοποιείται επεξεργασία δεδομένων πολιτών και κατοίκων της ΕΕ, ανεξαρτήτως 
του τόπου όπου βρίσκεται εγκατεστημένος ο υπεύθυνος επεξεργασίας. Για περαιτέρω 
διαβιβάσεις προς τρίτες χώρες, ενδέχεται να χρειάζεται να ενισχυθούν τα κριτήρια για τη 
λήψη απόφασης περί επάρκειας. Για διαβιβάσεις που δεν βασίζονται σε απόφαση περί 
επάρκειας, υπάρχει το ζήτημα του τρόπου εφαρμογής τυχόν ιδιωτικών συμφωνιών, όπως 
συμβατικών ρητρών και δεσμευτικών εταιρικών κανόνων σε χώρες που δεν διαθέτουν νόμους 
περί προστασίας δεδομένων ή των οποίων το νομικό σύστημα εμποδίζει την επιβολή τέτοιων 
νόμων. Τα αιτήματα δημοσίων αρχών ή δικαστηρίων σε τρίτες χώρες για την παροχή 
πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι αποθηκευμένα και υπόκεινται σε 
                                               
1 Συμβούλιο της Ευρώπης, σύσταση CM/Rec(2010)13 της Επιτροπής Υπουργών προς τα κράτη μέλη για την 
προστασία του ατόμου από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε 
σχέση με τη διαμόρφωση εικόνας προσώπου (profiling), 23 Νοεμβρίου 2010.
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επεξεργασία στην ΕΕ θα πρέπει να γίνονται αποδεκτά μόνον εάν δικαιολογούνται βάσει του 
δικαίου της ΕΕ.1 Αυτό θα αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερη σημασία με την ανάπτυξη των 
υπολογιστικών νεφών.

3. Ενίσχυση των ατομικών δικαιωμάτων και της εμπιστοσύνης των καταναλωτών

Τα ειδικά δικαιώματα του ατόμου έναντι του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων
αποτελούσαν πάντα τη βάση της προστασίας δεδομένων. Αυτά πρέπει να διασφαλισθούν, 
αλλά και να ενισχυθούν και να διευκρινισθούν προκειμένου να ανταποκρίνονται στις 
προκλήσεις της ψηφιακής εποχής και να παρέχουν ασφάλεια δικαίου σε καταναλωτές και 
επιχειρήσεις. Από την άλλη πλευρά, ο προτεινόμενος κανονισμός μπορεί να απλουστευθεί με 
τη συγχώνευση των δικαιωμάτων που παρουσιάζουν μεγάλες ομοιότητες, αποτελώντας 
ουσιαστικά τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Αυτό θα μειώσει τον διοικητικό φόρτο για 
τους υπεύθυνους επεξεργασίας των δεδομένων και θα διευκολύνει τα άτομα στην κατανόηση 
και την άσκηση των δικαιωμάτων τους.

Η πληροφόρηση που παρέχεται στα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα μπορεί 
βασικά να είναι πανομοιότυπη με την εσωτερική τεκμηρίωση εφόσον ακολουθείται μια 
προσέγγιση πολύπτυχων σημειωμάτων προστασίας της ιδιωτικής ζωής, στο πλαίσιο της 
οποίας επιδεικνύεται καταρχάς στον καταναλωτή τυποποιημένη ή σχηματοποιημένη 
περίληψη της πολιτικής προστασίας της ιδιωτικής ζωής και έχει τη δυνατότητα να λάβει το 
σύνολο της τεκμηρίωσης κατόπιν αιτήματος. Το δικαίωμα σε κατανοητή πληροφόρηση 
σχετικά με τη λογική στην οποία στηρίζεται η επεξεργασία των δεδομένων, που 
περιλαμβάνεται ήδη στην οδηγία 95/46 και που επισημάνθηκε στο ψήφισμα του 
Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2011, θα πρέπει να διατηρηθεί. Τα πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν τι συμβαίνει στα δεδομένα 
τους, ενώ το λεπτομερές επαγγελματικό απόρρητο θα πρέπει να προστατεύεται.

Το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων –το να είναι κανείς σε θέση να μεταφέρει τα 
δεδομένα του από μία πλατφόρμα σε μία άλλη– δεν αποτελεί παρά μια κατάλληλη μορφή του 
από καιρό θεσπισμένου δικαιώματος στην πρόσβαση σε δεδομένα. Στην ψηφιακή εποχή, οι 
πολίτες, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο του ρόλου τους ως καταναλωτών, μπορούν εύλογα να 
αναμένουν να λαμβάνουν τις προσωπικές τους πληροφορίες σε ευρέως χρησιμοποιούμενη 
ηλεκτρονική μορφή. Αυτό ενισχύει τον ανταγωνισμό σε έναν τομέα όπου εμφανίζονται 
φυσικά μονοπώλια που βασίζονται στα αποτελέσματα της δικτύωσης, εισάγοντας ένα 
κίνητρο που ωθείται από την αγορά για την παροχή υπηρεσιών συμβατών με την προστασία 
των δεδομένων.

Το δικαίωμα διαγραφής και το δικαίωμα διόρθωσης παραμένουν σημαντικά για τα πρόσωπα 
στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα, καθώς δημοσιοποιούνται ολοένα περισσότερες 
πληροφορίες που ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις. Το δικαίωμα των φυσικών 
προσώπων «να λησμονηθούν» θα πρέπει να ιδωθεί υπό αυτό το πρίσμα, καθώς διευκρινίζει 
τα εν λόγω δικαιώματα για το ψηφιακό περιβάλλον, διατηρώντας παράλληλα τη γενική 

                                               
1 Υπάρχει έντονος προβληματισμός μεταξύ των πολιτικών ομάδων σχετικά με την πρόσβαση ξένων αρχών σε 
ευρωπαϊκά δεδομένα τραπεζικού, ιατρικού ή επικοινωνιακού χαρακτήρα, πρβ. προφορικές ερωτήσεις και 
σχετική συζήτηση με την Αντιπρόεδρο και αρμόδια για θέματα δικαιοσύνης Επίτροπο, Viviane Reding, 15 
Φεβρουαρίου 2012, CRE 15/02/2012 – 19. 
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εξαίρεση για την ελευθερία της έκφρασης. Αυτό θα πρέπει να διευκρινίζεται στη διατύπωση. 

Το δικαίωμα αντίταξης σε περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων θα πρέπει πάντα να 
παρέχεται δωρεάν. Θα πρέπει επίσης να υπάρχουν καλύτερες δυνατότητες για 
αποτελεσματική προσφυγή σε ένδικα μέσα μεταξύ άλλων από ενώσεις καταναλωτών. 

4. Ενίσχυση της λογοδοσίας και μείωση του διοικητικού φόρτου

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα παρέχει πολλές επαγγελματικές 
δυνατότητες σε υπεύθυνους επεξεργασίας και εκτελούντες την επεξεργασία. Ωστόσο, 
δεδομένου ότι η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συνιστά θεμελιώδες 
δικαίωμα, η εν λόγω επεξεργασία συνοδεύεται επίσης από ευθύνες. Οι υποχρεώσεις αυτές 
πρέπει είναι σαφείς και κατανοητές προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν νομική αβεβαιότητα 
για τις εταιρείες και τις αρχές, καθώς και για τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα. Ως εκ τούτου, χρειάζεται ένας πολύ σαφέστερος διαχωρισμός των καθηκόντων και 
των αρμοδιοτήτων των υπευθύνων επεξεργασίας και των εκτελούντων την επεξεργασία των 
δεδομένων. Απαιτείται περαιτέρω συζήτηση σχετικά με την έννοια των «από κοινού 
υπευθύνων επεξεργασίας». Επιπλέον, χρειαζόμαστε διευκρινίσεις σχετικά με τα όρια των 
δυνατοτήτων ενός εκτελούντος την επεξεργασία χωρίς να έχει λάβει οδηγίες από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας, μεταξύ άλλων και όταν ένας εκτελών την επεξεργασία αναθέτει την 
επεξεργασία σε υπεργολάβο.

Οι υπεύθυνοι προστασίας δεδομένων σε εταιρείες και δημόσιες αρχές αποτελούν σημαντικό 
στοιχείο των σύγχρονων πρακτικών προστασίας των δεδομένων, και η υποχρεωτική 
καθιέρωσή τους σε ολόκληρη την Ένωση, καθώς και οι προτάσεις που αφορούν τη θέση και 
τα καθήκοντά τους τυγχάνουν γενικής υποστήριξης. Ενδέχεται να απαιτούνται ορισμένες 
διευκρινίσεις σχετικά με λεπτομέρειες που αφορούν την ανεξαρτησία, τις εξουσίες και τα 
καθήκοντά τους. Υπάρχει ευρεία συμφωνία ότι τα όρια για τον υποχρεωτικό διορισμό 
υπευθύνου προστασίας δεδομένων δεν θα πρέπει να βασίζονται μόνο στο μέγεθος της 
επιχείρησης, αλλά κυρίως στη σημασία της επεξεργασίας των δεδομένων. Κατάλληλη 
μονάδα μέτρησης θα μπορούσε να είναι ο αριθμός των ατόμων, των οποίων τα δεδομένα 
υπόκεινται σε επεξεργασία. 

Οι κοινοποιήσεις παραβίασης δεδομένων και οι διατάξεις περί ασφάλειας των δεδομένων 
πρέπει να ευθυγραμμισθούν με την οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες1 και την επικείμενη οδηγία για τις επιθέσεις κατά των 
συστημάτων πληροφοριών. 

Η προστασία των δεδομένων εκ σχεδιασμού και εξ ορισμού επικροτείται ως βασική 
καινοτομία της μεταρρύθμισης. Αυτό θα διασφαλίσει ότι, για παράδειγμα, μια εφαρμογή 
«έξυπνου τηλεφώνου» έχει πρόσβαση μόνο σε δεδομένα που υπάρχουν στο τηλέφωνο τα 
οποία είναι όντως αναγκαία για την παροχή μιας συγκεκριμένης υπηρεσίας, όπως η εύρεση 
βέλτιστης διαδρομής ή η ενημέρωση για τον καιρό. Ωστόσο, κατασκευαστές και πάροχοι 

                                               
1 Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με 
την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες), ΕΕ L 
201 της 31.07.2002, σ. 37-47.
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υπηρεσιών χρειάζονται πολύ πιο σαφή καθοδήγηση και ισχυρότερα κίνητρα για την 
εφαρμογή των αρχών αυτών. Επίσης, και οι εκτιμήσεις επιπτώσεων σε σχέση με την 
προστασία της ιδιωτικής ζωής χρήζουν περισσότερων διευκρινίσεων και σαφέστερων 
κατευθυντήριων γραμμών. Αμφότερες οι προσεγγίσεις απαιτούν την ανάληψη ισχυρού ρόλου 
από τους υπεύθυνους προστασίας δεδομένων.

Οι κώδικες δεοντολογίας, καθώς και η πιστοποίηση και οι σφραγίδες τυγχάνουν γενικής 
υποστήριξης, αλλά απαιτούνται επιπλέον κίνητρα και σαφέστεροι κανόνες σχετικά με τις 
συνέπειες όσον αφορά τη νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων, τις υποχρεώσεις και 
συναφή ζητήματα.


