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1. Θεσμικές πτυχές του ευρωπαϊκού κανονισμού για την προστασία δεδομένων

Όπως αναφέρεται στο Έγγραφο Εργασίας 2, το παρόν έγγραφο εργασίας αναφέρεται σε 
θεσμικές πτυχές του προβλεπόμενου γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων. Ο 
εισηγητής επιθυμεί την επίτευξη συναίνεσης για το σχέδιο έκθεσης σε σχέση με τους 
ακόλουθους θεσμικούς ακρογωνιαίους λίθους.

2. Συνεκτικότητα και επιβολή

Μολονότι οι θεμελιώδεις αρχές της προστασίας δεδομένων εξακολουθούν να ισχύουν και 
πρέπει να ενισχυθούν, η έλλειψη επιβολής αποτελεί την αιχμή της παρούσας μεταρρύθμισης. 
Ο κανονισμός θα διασφαλίσει ένα ενιαίο πλαίσιο εργασίας για όλες τις αρχές προστασίας 
δεδομένων (ΑΠΔ). Καίρια σημασία για τη λειτουργία του έχει η παροχή επαρκών πόρων στις 
ΑΠΔ. 

Ο προβλεπόμενος μηχανισμός συνεργασίας και συνεκτικότητας μεταξύ των εθνικών ΑΠΔ 
αποτελεί τεράστιο βήμα προς τη συνεκτική εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία των 
δεδομένων σε ολόκληρη την ΕΕ. Ωστόσο, υπάρχει ακόμα μια σειρά ζητημάτων που πρέπει να 
απαντηθούν. Φαίνεται εύλογο να παραχωρηθεί η επονομαζόμενη «μονοαπευθυντική 
υπηρεσία» σε αμφότερες τις πλευρές —τόσο στους υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων όσο 
και στα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα. Σε κάθε περίπτωση, είναι ανάγκη να 
αναπτυχθεί ένας ευέλικτος μηχανισμός, ο οποίος όντως θα λειτουργεί στην πράξη, 
συμπεριλαμβανομένων σαφών κινήτρων και υποχρεώσεων όσον αφορά τη συνεργασία των 
ΑΠΔ. Επιπλέον, ο ρόλος της Επιτροπής στο πλαίσιο του μηχανισμού συνεκτικότητας θα 
πρέπει να σέβεται την ανεξαρτησία των ΑΠΔ. Η σκοπιμότητα της επιβολής υποχρέωσης των 
ΑΠΔ να τηρούν τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων έχει 
τεθεί επί του παρόντος υπόψη της Νομικής Υπηρεσίας του ΕΚ.

3. Προστασία δεδομένων από τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ

Η εφαρμογή των νέων κανόνων για την προστασία των δεδομένων από τα θεσμικά όργανα 
και τους οργανισμούς της ΕΕ, καθώς και η συνεκτικότητα με άλλα νομικά μέσα, όπως η 
προτεινόμενη οδηγία για την προστασία των δεδομένων στο πεδίο επιβολής του νόμου και η 
οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
αποτελούν διαρκείς πηγές προβληματισμού, καθώς το τρέχον σχέδιο δεν ασχολείται σε 
επαρκή βαθμό με αυτές. Οι σκιώδεις εισηγητές συμφωνούν σε γενικές γραμμές ότι τα 
θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να καλύπτονται από τον νέο κανονισμό, για παράδειγμα, 
ζητώντας την προσαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/20011 ώστε να ευθυγραμμισθεί 
πλήρως με τον γενικό κανονισμό για την προστασία δεδομένων πριν την εφαρμογή του 
τελευταίου. 

Σε κάθε περίπτωση, είναι αναγκαίος ένας περισσότερο οριζόντιος διάλογος (που θα αφορά 
τον κανονισμό και την οδηγία) σχετικά με τρόπους αντιμετώπισης του ισχύοντος 
συνονθυλεύματος κανόνων προστασίας των δεδομένων που εφαρμόζονται από τους 

                                               
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 
2000 σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδομένων αυτών, ΕΕ L8, 12.01.2001, σ. 1-22.
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διάφορους οργανισμούς της ΕΕ.

4. Σχέση της επιβολής του νόμου με την προστασία δεδομένων 

Η σχέση μεταξύ του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων και της οδηγίας για 
την προστασία των δεδομένων στο πεδίο επιβολής του νόμου πρέπει επίσης να 
αντιμετωπισθεί με οριζόντιο τρόπο στο πλαίσιο της προσέγγισης δέσμης. Αυτό θα έχει 
ιδιαίτερη σημασία σε περιπτώσεις πρόσβασης των αρχών επιβολής του νόμου σε δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που τηρούν ιδιωτικές οντότητες. Οι βασικοί κανόνες ενδέχεται να 
χρήζουν ρύθμισης στην οδηγία ή ενδεχομένως σε άλλα μέσα της ΕΕ στον τομέα του ποινικού 
δικαίου, όπως εκείνα που αφορούν την αστυνομική/δικαστική συνεργασία ή τα δικονομικά 
δικαιώματα σε ποινικές υποθέσεις. Ωστόσο, ο κανονισμός για την προστασία δεδομένων θα 
χρειαστεί σαφείς διατάξεις προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι εταιρείες θα μπορούν να 
παραδίδουν δεδομένα στις αρχές επιβολής του νόμου μόνο βάσει του δικαίου, της αρχής της 
δίκαιης δίκης και δικαστικών εγγυήσεων, και σύμφωνα με το άρθρο 52 του Χάρτη της ΕΕ. 

Ένα ζήτημα που παραμένει ανοιχτό εν προκειμένω είναι το ουσιαστικό πεδίο εφαρμογής του 
υπάρχοντος νόμου για την προστασία των δεδομένων. Ορισμένα κράτη μέλη εφαρμόζουν την 
ισχύουσα οδηγία 95/46/ΕΚ σε εσωτερικές καταστάσεις σε σχέση με ζητήματα επιβολής του 
νόμου (π.χ. η Αυστρία), κάποια την εφαρμόζουν εν μέρει (π.χ. το Βέλγιο), και κάποια 
καθόλου. Κατά συνέπεια, υπάρχει σαφής ανάγκη εναρμόνισης προκειμένου να διασφαλισθεί 
η κατάλληλη προστασία των πολιτών βάσει της δέουσας επίγνωσης από τους ίδιους των 
δικαιωμάτων τους.

5. Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τις δημόσιες αρχές

Μπορεί να προβλεφθεί ένα περιορισμένο πεδίο ελιγμών για τα κράτη μέλη όσον αφορά την 
έγκριση ειδικών κανόνων σχετικά με την προστασία δεδομένων σε συγκεκριμένους 
δημόσιους τομείς, εφόσον διατηρείται μια σειρά συνεκτικών και απλών κανόνων σε 
ολόκληρη την Ένωση. Ο εισηγητής και οι σκιώδεις εισηγητές είναι διατεθειμένοι να 
εξετάσουν αυτούς τους προβληματισμούς εφόσον οι στόχοι και οι αρχές του κανονισμού 
διατυπωθούν με σαφήνεια και δεν υπονομευθούν από την εθνική νομοθεσία. Και αυτό έχει 
τεθεί επί του παρόντος υπόψη της Νομικής Υπηρεσίας του ΕΚ. 

Είναι σημαντικό να αποφευχθεί έναν συνονθύλευμα εθνικών κανόνων, και αυτό ακριβώς 
είναι που υποτίθεται ότι επιτυγχάνεται με τη χρήση κανονισμού. Στις περιπτώσεις που τα 
κράτη μέλη διαθέτουν αρμοδιότητες για τον περιορισμό των δικαιωμάτων των προσώπων 
στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα, τα όρια αυτών των αρμοδιοτήτων θα πρέπει να είναι 
στενότερα.

6. Κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές εξουσίες της Επιτροπής

Υπάρχει ευρεία υποστήριξη για το όραμα της Επιτροπής για έναν κανονισμό δημοσίου 
συμφέροντος, αλλά οι συζητήσεις στο Κοινοβούλιο έχουν καταστήσει σαφές ότι δεν υπάρχει 
υποστήριξη για την επίτευξη του στόχου αυτού μέσω της εκτεταμένης χρήσης κατ’ 
εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων. Ο εισηγητής και οι σκιώδεις εισηγητές 
συμφωνούν σχετικά με την ανάγκη περιορισμού αυτών στο ελάχιστο δυνατό. Από την άλλη 
πλευρά, ο νομοθέτης θα πρέπει να διαγράψει συγκεκριμένες κατ’ εξουσιοδότηση ή 
εκτελεστικές πράξεις, μόνον εφόσον υπάρχει σαφής εναλλακτική πρόταση για τη χρήση κατ’ 
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εξουσιοδότηση ή εκτελεστικών εξουσιών. 

Η επικείμενη αξιολόγηση των κατ’ εξουσιοδότηση και των εκτελεστικών πράξεων από το 
Συμβούλιο και την Επιτροπή θα πρέπει να βασίζεται σε τρεις κατηγορίες: α) αποκλειστικά 
τεχνικού χαρακτήρα εφαρμογή, όπως έντυπα κοινοποίησης, κ.λπ. —αυτού του είδους οι 
πράξεις θα πρέπει να διατηρηθούν σύμφωνα με την πρόταση· β) σημαντική εξουσιοδότηση, 
αλλά αναγκαία για την επικαιροποίηση του κανονισμού, σύμφωνα με τις τεχνικές και τις 
επαγγελματικές εξελίξεις, όπως κατηγορίες ευαίσθητων δεδομένων, επιχειρηματικά πρότυπα, 
κ.λπ. – αυτού του είδους οι πράξεις θα πρέπει να διατηρηθούν, αλλά χρειάζονται πολύ σαφή 
καθοδήγηση μέσω κριτηρίων και περιορισμών που θα τεθούν από τον νομοθέτη· και γ) 
ουσιαστική εξουσιοδότηση που αφορά την καρδιά της νομοθεσίας, όπως ο καθορισμός του 
«έννομου συμφέροντος» – αυτού του είδους οι πράξεις πρέπει να διαγραφούν και να 
αντικατασταθούν από συγκεκριμένη διατύπωση στον κανονισμό.


