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Ανάγκη συνολικής προσέγγισης

Η ισχύουσα απόφαση πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2008 για
την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας στο 
πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις1 δεν προβλέπει 
ένα συνολικό πλαίσιο προστασίας των δεδομένων από τις αρχές επιβολής του νόμου και τις 
δικαστικές αρχές σε ποινικές υποθέσεις, καθώς αφορά μόνο διασυνοριακές καταστάσεις και 
δεν αντιμετωπίζει το ζήτημα των παράλληλων διατάξεων σχετικά με την προστασία των 
δεδομένων που ισχύουν στα διάφορα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Σκοπός του Κοινοβουλίου ήταν να υπάρξει ένα συνολικό, ενιαίο μέσο για την προστασία των 
δεδομένων που θα αφορά όλα τα επιμέρους ζητήματα και τομείς. Παρά τις αντίθετες 
ενδείξεις κατά την έναρξη της διαδικασίας κατάρτισης, η Επιτροπή δεν πρότεινε ένα ενιαίο 
μέσο, αλλά δύο, με τον τομέα του ποινικού δικαίου να καλύπτεται από την προτεινόμενη 
οδηγία. Η οδηγία αυτή καθαυτή, εάν εγκριθεί, θα επιφέρει αρκετές βελτιώσεις, όπως η 
επέκταση της ισχύος της σε αμιγώς εσωτερικές καταστάσεις. Επί του παρόντος, υπάρχει ένα 
ολόκληρο συνονθύλευμα μέσων της ΕΕ που αναφέρονται στην προστασία των δεδομένων σε 
σχέση με την επεξεργασία τους από τις αστυνομικές και τις δικαστικές αρχές σε ποινικές 
υποθέσεις. Η τρέχουσα «σχιζοφρενής» κατάσταση, στο πλαίσιο της οποίας οι εθνικές αρχές 
επιβολής του νόμου πρέπει να προσαρμόσουν το επίπεδο της προστασίας των δεδομένων 
ανάλογα με την κατάσταση που αντιμετωπίζουν (διασυνοριακή ή εσωτερική κατάσταση, 
Ευρωπόλ, Eurojust, Prüm), δεν είναι βιώσιμη σε ένα συνεκτικό νομικό περιβάλλον, 
λαμβάνοντας επίσης υπόψη το γεγονός ότι η προστασία των δεδομένων αποτελεί θεμελιώδες 
ανθρώπινο δικαίωμα (άρθρο 8 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ). Αν και η 
εφαρμογή του Χάρτη περιορίζεται στην εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ (άρθρο 51 του Χάρτη), 
το Δικαστήριο έχει στο παρελθόν ερμηνεύσει τον όρο με ευρύτερη έννοια, σε άλλους τομείς. 
Ταυτόχρονα, το άρθρο 2 της ΣΕΕ δεν προβλέπει τέτοιον περιορισμό (εφαρμογή του δικαίου 
της ΕΕ), κάτι που σημαίνει ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να σέβονται τα θεμελιώδη 
δικαιώματα. Εν προκειμένω, μακροπρόθεσμα, θα καταστεί νομικά αμφισβητήσιμο το γεγονός 
ότι δύο διαφορετικές έννοιες του ίδιου θεμελιώδους δικαιώματος χρησιμοποιούνται από τις 
ίδιες εθνικές αρχές σε εσωτερικές και διασυνοριακές καταστάσεις.

Είναι σαφές ότι θα ήταν προτιμότερος ένας κανονισμός καθώς το επίπεδο εναρμόνισης μέσω 
οδηγίας είναι πάντα κατώτερο, και ενδέχεται να οδηγήσει σε παράτυπη μεταφορά στην 
εθνική νομοθεσία, χωρίς την καθιέρωση μιας κοινής οριζόντιας πρακτικής στα κράτη μέλη 
(όπως συνέβη με την οδηγία 95/46/ΕΚ). Εκτός από τη μορφή της, και το περιεχόμενο της 
οδηγίας αδυνατεί να επιτύχει το ίδιο επίπεδο προστασίας με τον προτεινόμενο κανονισμό. Εν 
προκειμένω, ο ΕΕΠΔ δήλωσε, μεταξύ άλλων, ότι «η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής έχει 
προστιθέμενη αξία μόνον εάν η οδηγία αυξήσει σε σημαντικό βαθμό το επίπεδο προστασίας των 
δεδομένων στον εν λόγω τομέα, κάτι που δεν ισχύει. Σε σύγκριση με τον προτεινόμενο 
κανονισμό, πολλές διατάξεις στην προτεινόμενη οδηγία έχουν μικρότερη ισχύ, χωρίς προφανή 
αιτιολόγηση».2 Ο δεδηλωμένος σκοπός της μεταρρύθμισης δεν επιτυγχάνεται πλήρως και η 
έλλειψη συνολικής προσέγγισης δεν έχει καλυφθεί.3 Ο ΕΕΠΔ κάλεσε επιτακτικά τους 
                                               
1 ΕΕ L 350, της 30.12.2008, σ. 60.
2 Γνωμοδότηση του ΕΕΠΔ επί της δέσμης μέτρων για τη μεταρρύθμιση της προστασίας των δεδομένων, του 
Ιανουαρίου του 2012, παρ. 19.
3 Βλ., εν προκειμένω, ανακοίνωση της Επιτροπής, της 4ης Νοεμβρίου 2010, με τίτλο «Συνολική προσέγγιση 
όσον αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση» (COM(2010)609, 
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νομοθέτες «να διασφαλίσουν ότι αμφότερα τα μέσα θα περιέχουν τις ίδιες ουσιώδεις διατάξεις, 
και ότι θα τεθούν σε ισχύ από την ίδια ημερομηνία».1 Επίσης, η ομάδα εργασίας του άρθρου 
29 στη γνωμοδότησή της σχετικά με τις προτάσεις μεταρρύθμισης της προστασίας των 
δεδομένων2 έχει αναφερθεί επανειλημμένα στο ζήτημα και έχει εκφράσει την ανησυχία της 
σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής. Επομένως, ο εισηγητής, με την υποστήριξη των 
σκιωδών εισηγητών, θα επιμείνει σε μια προσέγγιση δέσμης για αμφότερα τα μέσα και 
προτίθεται να υπεραμυνθεί αυτής, εάν είναι αναγκαίο, συμπεριλαμβανομένου του 
συντονισμού του χρονοδιαγράμματος αμφότερων των προτάσεων.

Αποφυγή του μη ρεαλιστικού και μη λειτουργικού διαχωρισμού των τομέων 

Ο διαχωρισμός των δύο μέσων θέτει δικαιολογημένα ερωτήματα σχετικά με την πρακτική 
εφαρμογή τους σε καταστάσεις συνεργασίας μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου και του 
ιδιωτικού τομέα, ή άλλων δημόσιων οργανισμών. Δύο διαφορετικά μέσα (εγκριθέντα σε 
διαφορετικές χρονικές στιγμές) με διαφορετικούς κανόνες δεν θα μπορέσουν, από πρακτική 
άποψη, να επιτύχουν τον στόχο της ασφάλειας δικαίου και της ισονομίας. Ως εκ τούτου, είναι 
αμφίβολο κατά πόσον η οδηγία με την προτεινόμενη μορφή της, παρόλο που αφορά αμιγώς 
εσωτερικές καταστάσεις, μπορεί να επιτύχει μια απόλυτα συνολική προσέγγιση.3 Ορισμένες 
φορές, μια εγχώρια υπόθεση μπορεί να μετατραπεί σε διασυνοριακή και/ή σε υπόθεση που 
απαιτεί συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς. Όλα τα δεδομένα που συλλέγονται αποτελούν 
δυνητικά δεδομένα της ΕΕ, τα οποία κυκλοφορούν στην Ένωση. Ένα καλό παράδειγμα 
διάδοσης «μολυσμένων» δεδομένων αναφέρεται στην υπόθεση Marper του ΕΔΑΔ, όπου ένα 
πρόβλημα αποθήκευσης δείγματος DNA σε ένα κράτος μέλος μετατρέπεται, λόγω της 
απόφασης Prüm, σε πρόβλημα σε όλα τα κράτη μέλη. Αυτό καταδεικνύεται επίσης από την 
προβλεπόμενη δημιουργία και τον ρόλο των εποπτικών αρχών, όπου η οδηγία παραπέμπει 
απευθείας στον προτεινόμενο κανονισμό, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων.4

Επιπλέον, το ζήτημα των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ δεν εμπίπτει 
στο πεδίο εφαρμογής της προτεινόμενης οδηγίας (άρθρο 2), παρά την αυξανόμενη σημασία 
τους όσον αφορά την ανταλλαγή δεδομένων στους τομείς της δικαιοσύνης και της επιβολής 
του νόμου. Ταυτόχρονα, η Επιτροπή προτείνει την επανεξέταση των συγκεκριμένων πράξεων 
στον τομέα της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας, εντός τριών ετών από την έναρξη 
ισχύος της εν λόγω οδηγίας, πράγμα που σημαίνει στην πραγματικότητα ένα χρονικό 
διάστημα αρκετών ετών (1-2 έτη νομοθετικό έργο και 3 έτη για μεταφορά στην εθνική 

                                                                                                                                                  
ψήφισμα του ΕΚ της 6ης Ιουλίου 2011, συμπεράσματα του Συμβουλίου της 3071ης συνόδου του Συμβουλίου 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της 24ης και 25ης Φεβρουαρίου 2011., γνωμοδότηση του ΕΕΠΔ της 
14ης Ιανουαρίου 2011, κτλ.
1 Γνωμοδότηση του ΕΕΠΔ επί της δέσμης μέτρων για τη μεταρρύθμιση της προστασίας των δεδομένων, του 
Ιανουαρίου του 2012, παρ. 37.
2 Γνωμοδότηση 01/2012 της ομάδας εργασίας του άρθρου 29 σχετικά με τις προτάσεις μεταρρύθμισης της 
προστασίας των δεδομένων, της 23ης Μαρτίου 2012.
3 Εν προκειμένω, η αιτιολογική σκέψη 12 της προτεινόμενης οδηγίας προβαίνει στην ακόλουθη αφηρημένη 
δήλωση: «Για τη διασφάλιση του ίδιου επιπέδου προστασίας για τα φυσικά πρόσωπα μέσω νομικώς εκτελεστών 
δικαιωμάτων σε ολόκληρη την Ένωση και την αποφυγή αποκλίσεων που εμποδίζουν την ανταλλαγή δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ αρμόδιων αρχών, η οδηγία πρέπει να προβλέπει εναρμονισμένους κανόνες για 
την προστασία και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στους τομείς της 
δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις και της αστυνομικής συνεργασίας.»
4 Βλ., εν προκειμένω, αιτιολογικές σκέψεις 52 και 59.
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νομοθεσία, και, κατόπιν παρέλευσης 3 ετών, η Επιτροπή θα αρχίσει την επανεξέταση των εν 
λόγω πράξεων). Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι για τα επόμενα +/- 6 έτη δεν θα υπάρχει ένα 
κοινό επίπεδο προτύπων σε ολόκληρη την ΕΕ και ένα τέτοιο χρονικό διάστημα είναι 
απαράδεκτο.

Ζητήματα προς αντιμετώπιση

Πρέπει να διευκρινισθούν αρκετά ειδικότερα ζητήματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, τα 
ακόλουθα:

- Κάθε εξαίρεση από τον κανόνα πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογημένη, δεδομένου ότι η 
προστασία των δεδομένων συνιστά θεμελιώδες δικαίωμα. Πρέπει να προστατεύεται εξίσου 
σε όλες τις περιπτώσεις, στις οποίες ισχύει πλήρως το άρθρο 52 του Χάρτη, το οποίο 
επιτρέπει την επιβολή περιορισμών. Αυτού του είδους οι περιορισμοί πρέπει να αποτελούν 
εξαιρέσεις στον γενικό κανόνα, και δεν μπορούν να αποτελέσουν τον ίδιο τον κανόνα. 
Συνολικές και ευρείες εξαιρέσεις δεν θα πρέπει να γίνονται αποδεκτές·

- Απαιτείται σαφής ορισμός των αρχών προστασίας δεδομένων, όπως στοιχεία που αφορούν 
την τήρηση των δεδομένων, τη διαφάνεια, την επικαιροποιημένη, κατάλληλη, συναφή και όχι 
υπερβολική μορφή των δεδομένων. Επιπλέον, ελλείπουν ακόμα διατάξεις που θα καλούν τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων να επιδείξει συμμόρφωση· 

- Υπάρχει έλλειψη μηχανισμού αξιολόγησης όσον αφορά την κατάλληλη αξιολόγηση της 
αναγκαιότητας και της αναλογικότητας. Το ζήτημα αυτό έχει ουσιώδη σημασία για την 
αξιολόγηση του κατά πόσον ορισμένα δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας είναι όντως 
αναγκαία και ανταποκρίνονται στον σκοπό τους. Η αναγκαιότητα τέτοιων αξιολογήσεων 
επισημάνθηκε πρόσφατα στο πλαίσιο των συζητήσεων για τις συμφωνίες TFTP και PNR. 
Μια τέτοια αξιολόγηση θα αποτρέψει, επιπλέον, τη δημιουργία μιας «οργουελιανής» 
κοινωνίας όπου, στο τέλος, όλα τα δεδομένα θα τυγχάνουν επεξεργασίας και ανάλυσης. Η 
συλλογή δεδομένων πρέπει να είναι απαραίτητη προκειμένου να δικαιολογείται ο σκοπός, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σκοπός δεν μπορεί να επιτευχθεί με άλλα μέσα και ότι θα 
διατηρηθεί ο πυρήνας της ιδιωτικής σφαίρας του ατόμου. Η αναλογικότητα συνδέεται επίσης 
με το ζήτημα της περαιτέρω χρήσης των δεδομένων για σκοπό άλλον από εκείνον για τον 
οποίο έτυχαν αρχικά νόμιμης επεξεργασίας, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν ευρύτερη 
κατάρτιση προφίλ του πληθυσμού·1

- Δεν υπάρχει σαφής ορισμός όσον αφορά την κατάρτιση προφίλ. Οποιοσδήποτε τέτοιος 
ορισμός θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τη σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης2. Η 
                                               
1 Ως εκ τούτου, η αιτιολογική σκέψη 19 που ζητεί την εκτεταμένη περαιτέρω χρήση των δεδομένων πρέπει να 
ερμηνευθεί αυστηρά σε σχέση με την αιτιολογική σκέψη 20 που ζητεί περιορισμό του σκοπού και 
αναλογικότητα.

2 Σύσταση CM/Rec(2010)13 της Επιτροπής Υπουργών προς τα κράτη μέλη σχετικά με την προστασία των 
φυσικών προσώπων έναντι της αυτόματης επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο 
της κατάρτισης προφίλ, 23 Νοεμβρίου 2010.
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κατάρτιση προφίλ στο πλαίσιο της επιβολής του νόμου πρέπει να προβλέπεται από τον νόμο, 
που θα ορίζει μέτρα για τη διασφάλιση των έννομων συμφερόντων των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα, επιτρέποντάς τους ειδικότερα να προβάλουν τη δική τους άποψη. 
Τυχόν αρνητικές συνέπειες πρέπει να εκτιμώνται με ανθρώπινη παρέμβαση. Ταυτόχρονα, η 
κατάρτιση προφίλ δεν θα πρέπει να μετατραπεί σε ρινγκ όπου θα καταλήγουν εντελώς αθώα 
άτομα χωρίς κανένα δικαιολογημένο έναυσμα που να παραπέμπει σε αυτά – δεν θα πρέπει να 
οδηγεί σε αναζήτηση βάσει προφίλ, την επονομαζόμενη Rasterfahndung·

- Το προτεινόμενο καθεστώς για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες 
χώρες έχει περιορισμένη ισχύ και δεν παρέχει όλες τις αναγκαίες εγγυήσεις, ώστε να 
διασφαλισθεί η προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων των οποίων τα δεδομένα 
διαβιβάζονται. Το εν λόγω σύστημα παρέχει μικρότερη προστασία από ό, τι ο προτεινόμενος 
κανονισμός. Για παράδειγμα, η οδηγία επιτρέπει τη διαβίβαση προς μη αρμόδια αρχή τρίτης 
χώρας ή διεθνή οργανισμό για σκοπούς επιβολής του νόμου. Επιπλέον, όταν η διαβίβαση 
βασίζεται σε αξιολόγηση που διενεργήθηκε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων 
(άρθρο 35, παράγραφος 1, στοιχείο β), η οδηγία μπορεί να επιτρέψει μαζική διαβίβαση 
μεγάλου όγκου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·

- Η αρμοδιότητα των ΑΠΔ όσον αφορά την παρακολούθηση και τη διασφάλιση της 
συμμόρφωσης με τους κανόνες προστασίας των δεδομένων δεν ορίζεται δεόντως. Σε 
σύγκριση με τον προτεινόμενο κανονισμό, οι αρμοδιότητες των ΑΠΔ είναι λιγότερο σαφείς. 
Δεν καθίσταται εμφανές ότι οι ΑΠΔ θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στον χώρο όπου 
βρίσκεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, όπως προβλέπεται βάσει του κανονισμού. 
Επιπλέον, οι κυρώσεις και τα μέτρα επιβολής φαίνεται να είναι λιγότερο ακριβή.

Συμπεράσματα

Ο εισηγητής υποστηρίζει την ιδέα του να συμπεριληφθεί και η επεξεργασία σε καθαρά
εγχώριο επίπεδο, καθώς αυτό θα καλύψει ένα κενό στην ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ και θα 
παράσχει επίσης έναν συνεπή και συνεκτικό μηχανισμό σε σχέση με αυτού του είδους τις 
καταστάσεις. Επομένως, η προτεινόμενη οδηγία πρέπει να φτάσει στο επίπεδο προστασίας
που απαιτείται από τις Συνθήκες, την απόφαση πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ, την οδηγία 95/46/ΕΚ 
και τη σύσταση R (87)15 του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Ο εισηγητής θεωρεί ότι έχει πρωταρχική σημασία, προκειμένου να διασφαλισθεί η συνοχή 
και η ασφάλεια δικαίου, να θεωρηθούν η οδηγία και ο κανονισμός δέσμη όσον αφορά το 
χρονοδιάγραμμα και την τελική έγκρισή τους.

Ο εισηγητής θα προτείνει τροπολογίες με σκοπό να βελτιωθούν τα πρότυπα προστασίας 
φτάνοντας σε επίπεδο παρόμοιο με εκείνο του κανονισμού.


