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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014 - 2019

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2014, 19.00 - 22.30
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ

Ακρόαση του υποψήφιου κ. WIEWIÓROWSKI

- Μπορείτε να περιγράψετε τους λόγους της αίτησής σας για τη θέση αυτή καθώς και 

γιατί θεωρείτε τον εαυτό σας κατάλληλο για αυτή; 

Τα καθήκοντα του ΕΕΠΔ, ως εγγυητή των θεμελιωδών δικαιωμάτων, είναι ιδιαίτερα 

σημαντικά για μένα, δεδομένου ότι αναφέρονται σε αξίες που, παρά τον μεταβαλλόμενο 

κόσμο στον οποίο ζούμε, εξακολουθούν να είναι ουσιαστικές. Έτσι, προκειμένου να εξηγήσω 

τους λόγους για τους οποίους υπέβαλα αίτησή για τη θέση του Αναπληρωτή Επόπτη, θα 

ήθελα να αναφερθώ στην εμπειρία μου. Γεννήθηκα σε έναν «αναλογικό» κόσμο και, με αυτή 

την έννοια, δεν είμαι μέρος της ψηφιακής γενιάς. Ο κόσμος που γνώρισα σαν παιδί και 

έφηβος ήταν ένας κόσμος πίσω από το Σιδηρούν Παραπέτασμα. Η άφιξη της εποχής της 

πληροφορίας και το διαδίκτυο συνέπεσαν ακριβώς με την άφιξη της ελευθερίας και της 

δημοκρατίας, στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Το να μάθει κανείς πώς να επεξεργάζεται 

πληροφορίες μόνος του, χωρίς λογοκρισία και με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων, ήταν μια 

εμπειρία ελευθερίας και ένα μάθημα σε κοινωνικές δεξιότητες για μια γενιά ανθρώπων που, 

όπως εγώ κατά τη διάρκεια των σπουδών μου στη Νομική, είχαν μόλις ενηλικιωθεί. Εκείνη 

την εποχή οι αξίες πάνω στις οποίες θεμελιώνεται η ΕΕ – η αξιοπρέπεια, η ελευθερία και τα 

ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας του λόγου και του 

δικαιώματος στην προστασία της ιδιωτικής ζωής, αφενός, και η ελεύθερη αγορά και η 

ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, των αγαθών και των υπηρεσιών αφετέρου –
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καθοδήγησαν τον τρόπο σκέψης μας και αποτέλεσαν σημαντικά σημεία αναφοράς. Έχοντας 

υπόψη τους σημερινούς κινδύνους και τα αυξανόμενα προβλήματα τόσο σε παγκόσμια 

κλίμακα όσο και εντός της ΕΕ, οι αξίες αυτές λαμβάνουν τώρα μια ιδιαίτερη σημασία. Θα 

πρέπει να κάνουμε χρήση αυτών των αξιών για να κατευθύνουμε τις δραστηριότητες της ΕΕ 

και των θεσμικών της οργάνων, αφού αποτελούν το κλειδί για τη λειτουργία θεσμών, όπως 

είναι ο ΕΕΠΔ, που 10 χρόνια τώρα συμβάλει στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Ο ρόλος του οργάνου αυτού είναι να συμβουλεύει τους φορείς και τα θεσμικά όργανα της 

ΕΕ, να συνεργάζεται, ιδίως με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και να πραγματοποιεί δράσεις 

επιβολής. Δεν πρέπει να ξεχνάμε επίσης τον ρόλο του στην επίτευξη συναίνεσης μεταξύ των 

ενδιαφερόμενων μερών και την πραγματιστική προσέγγιση σε μεμονωμένες περιπτώσεις. 

Κατά συνέπεια, η Αναπληρωτής Επόπτης πρέπει να συνδυάζει την τεχνογνωσία, τις 

διοικητικές ικανότητες και μια επιστημονική προσέγγιση στα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουμε σήμερα και τις καταστάσεις που θα συναντήσουμε στο μέλλον. 

Πιστεύω ότι τα προσωπικά μου επιτεύγματά και η εμπειρία μου με καθιστούν ιδανικό 

υποψήφιο για να εξυπηρετήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της, και ιδίως τα 

ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Ο συνδυασμός ακαδημαϊκής γνώσης και πρακτικής εμπειρίας 

στον επιχειρηματικό τομέα, σε βασικούς τομείς του δικαίου και της τεχνολογίας των 

πληροφοριών, σε συνδυασμό με τη συνεχή εμπειρία στην εφαρμογή τους ως αρχή 

προστασίας των δεδομένων – τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο – αποτελούν, κατά 

τη γνώμη μου, μια αξιόπιστη βάση για την επιτυχή αντιμετώπιση των προκλήσεων που 

αντιμετωπίζουμε και την εξεύρεση των κατάλληλων λύσεων. 

- Μπορείτε να εκθέσετε τις ιδέες σας σχετικά με το εποπτικό έργο του ΕΕΠΔ; Πώς 

αντιλαμβάνεστε τον εποπτικό ρόλο του ΕΕΠΔ όσον αφορά τις δραστηριότητες 

επεξεργασίας δεδομένων από τα όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ και με ποιο τρόπο 

προτίθεστε να αξιοποιήσετε τις εξουσίες παρέμβασης του ΕΕΠΔ για την επιβολή 

συμμόρφωσης;  

Ο ρόλος των αρχών προστασίας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του ΕΕΠΔ, εξελίσσεται 

από τις παραδοσιακές αρμοδιότητες της εποπτείας και της εξέτασης των καταγγελιών για να 

συμπεριλάβει την παροχή συμβουλών και την αύξηση της ευαισθητοποίησης. Είναι ευρέως 

αποδεκτό ότι οι αρχές προστασίας των δεδομένων καλούνται να παίξουν ρόλο 

διαμεσολαβητή, ελεγκτή, σύμβουλου, εκπαιδευτικού, σύμβουλου πολιτικής, διαπραγματευτή 
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και οργάνου επιβολής του νόμου1. Έτσι, τα εποπτικά καθήκοντα δεν μπορούν να 

λειτουργήσουν μεμονωμένα από τους άλλους ρόλους και από την εξασφάλιση της 

συμμόρφωσης με τους κανόνες.

Θα πρέπει επίσης να αναπτυχθεί ένα εποπτικό μοντέλο όπου σημαντικό ρόλο θα παίζουν οι 

υπεύθυνοι προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ) στα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς. Αυτοί 

είναι υπεύθυνοι για την εσωτερική εποπτεία της επεξεργασίας δεδομένων και την εφαρμογή

των κατάλληλων διαδικασιών. Είναι αυτοί που γνωρίζουν καλύτερα πώς ακριβώς 

λειτουργούν οι επιμέρους οργανισμοί, και οι οποίοι είναι σε θέση να εφαρμόσουν τα 

κατάλληλα μέτρα, έχοντας πλήρη επίγνωση ότι, παρά την εγγύηση της ανεξαρτησίας τους, 

παραμένουν υπάλληλοι του εν λόγω οργάνου. Αλλά ακριβώς εξαιτίας αυτού, μπορούν να 

λειτουργήσουν πλήρως εντός του οργάνου, χρησιμοποιώντας τις ειδικές γνώσεις τους για τον 

τρόπο λειτουργίας του. Πιστεύω ότι ο ΕΕΠΔ θα πρέπει να οικοδομήσει σχέσεις με τους ΥΠΔ 

και να τους υποστηρίξει, παρέχοντας εργαλεία και συμβουλές και διατηρώντας ένα συνεχή 

διάλογο. Η ανάγκη για μια τέτοια προσέγγιση τονίστηκε από τους ενδιαφερόμενους κατά τη 

διάρκεια των διαβουλεύσεων για την προετοιμασία της στρατηγικής του ΕΕΠΔ για το 2013-

2014. Στην πράξη, η πιο δύσκολη πτυχή είναι η μεταφορά των γενικών αρχών που ορίζονται 

στους κανονισμούς, σε συγκεκριμένες διαδικασίες και λύσεις, αλλά αυτό είναι ζωτικής 

σημασίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. 

Μόνο, όταν τα μη υποχρεωτικά προληπτικά μέτρα αποδειχθούν αναποτελεσματικά ή 

ανεπαρκή, πρέπει να είναι δυνατή η λήψη υποχρεωτικών μέτρων, μια εξουσία που πρέπει να 

συνεχίσει να περιλαμβάνεται στον κατάλογο των αρμοδιοτήτων του ΕΕΠΔ, όπως 

προβλέπεται στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει επίσης να 

βοηθούν στην αύξηση της ευαισθητοποίησης και, κατά συνέπεια, να οδηγούν στην 

αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων προστασίας των δεδομένων. 

Είναι σημαντικό ο ΕΕΠΔ, όπως και άλλες αρχές προστασίας δεδομένων, να κατανοούν τα 

ειδικά χαρακτηριστικά των τεχνολογιών και των διαδικασιών για την επεξεργασία των 

δεδομένων στα θεσμικά όργανα. Ένα καλό παράδειγμα για την αντιμετώπιση αυτών των 

αναγκών είναι μια πρωτοβουλία που ανέλαβε πρόσφατα ο ΕΕΠΔ από κοινού με τον φορέα 

προστασίας των δεδομένων του διαδικτύου, η οποία περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας 

κοινότητας που εργάζεται για την ανάπτυξη αποτελεσματικών λύσεων για την ενίσχυση της 

προστασία της ιδιωτικής ζωής στο διαδίκτυο. 

                                               
1

C. Bennett, Ch. D. Raab, The Governance of Privacy: Policy Instruments in Global Perspective, Ashgate (Η 
διακυβέρνηση της ιδιωτικής ζωής: Πολιτικά μέσα στο πλαίσιο μιας παγκόσμιας προοπτικής), Ashgate, 2003, σ. 
107-116. 
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- Ενόψει του ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει στο μέλλον ο ΕΕΠΔ ως γραμματεία 

του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ), εφόσον εγκριθεί επί του 

σημείου αυτού η τρέχουσα δέσμη μέτρων για την προστασία των δεδομένων, μπορείτε 

να αναπτύξετε τις απόψεις σας σχετικά με την οργάνωση και τις μεθόδους εργασίας του 

ΕΣΠΔ καθώς και σχετικά την ενδεδειγμένη τροποποίηση του κανονισμού 45/2001 

προκειμένου να αποτυπωθεί ο νέος αυτός ρόλος;

Το νομικό πλαίσιο της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων, που πρόκειται να τροποποιηθεί, 

είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις θεσμικές αλλαγές στο εποπτικό μοντέλο τόσο σε εθνικό 

όσο και σε κοινοτικό επίπεδο. Το μελλοντικό μοντέλο θα πρέπει να βασίζεται στην εμπειρία 

του παρελθόντος, ιδίως στο έργο της Ομάδας εργασίας του άρθρου 29 (WP29). Ως εν 

ενεργεία μέλος και αντιπρόεδρος της Ομάδας του άρθρου 29, η άποψή μου είναι ότι δεν είναι 

σκόπιμο για την Επιτροπή να ενεργεί ως γραμματεία, με τη δέουσα αναγνώριση της 

εμπειρογνωμοσύνης των εκπροσώπων της Επιτροπής. Η πρόταση να ανατεθεί ο ρόλος αυτός 

στον ΕΕΠΔ ταιριάζει απόλυτα στη νέα αρχιτεκτονική των ανεξάρτητων αρχών προστασίας 

των δεδομένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ταυτόχρονα, πρέπει να έχουμε επίγνωση ότι το ΕΣΠΔ θα αναλάβει όχι μόνο συμβουλευτικές 

δραστηριότητες, αλλά επίσης – και το πιο σημαντικό, από τη σκοπιά των πολιτών – την 

επίλυση ατομικών διαφορών. Αυτό σημαίνει ότι η κοινότητα προστασίας δεδομένων θα 

αναλάβει μια πολύ σημαντική ευθύνη και θα πρέπει να λογοδοτεί δημοσίως για τις 

δραστηριότητές της. Ο ΕΕΠΔ θα πρέπει να μεριμνά για την ουσιαστική λειτουργία του 

ΕΣΠΔ, και ως εκ τούτου θα πρέπει να αναθέτει συγκεκριμένες ευθύνες για την εφαρμογή των 

πρακτικών διαδικασιών και την εξασφάλιση των κατάλληλων υποδομών ΤΠΕ που θα 

καταστήσουν δυνατή την αποτελεσματική συνεργασία. Αντιλαμβάνομαι ότι ο ΕΕΠΔ θα 

διαδραματίσει έναν διπλό ρόλο, και θα πρέπει να συμφιλιώσει και να εξισορροπήσει τους δύο 

ρόλους του.

Πιστεύω ότι ο ΕΕΠΔ, ως γραμματεία, θα πρέπει να παρέχει μια υπηρεσία στο ΕΣΠΔ, 

υποστηρίζοντας ενεργά τις δραστηριότητές του. Το προσωπικό του ΕΕΠΔ συμβάλλει θετικά 

στο έργο της Ομάδας του άρθρου 29, και είμαι πεπεισμένος ότι ο ΕΕΠΔ, ως γραμματεία, θα 

είναι σε θέση να προσδώσει προστιθέμενη αξία στη δομή της Ομάδας. Το μελλοντικό 

μοντέλο λειτουργίας του ΕΣΠΔ θα πρέπει να επωφεληθεί από τις βέλτιστες πρακτικές 

συνεργασίας μεταξύ των αρχών προστασίας των δεδομένων, προκειμένου να εξασφαλίσει 
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συνέργειες από όλες τις δραστηριότητες στον τομέα αυτό.

Ο νέος ρόλος του ΕΕΠΔ ως γραμματεία του ΕΣΠΔ θα είναι μόνο ένα από τα στοιχεία των 

αναγκαίων τροποποιήσεων του κανονισμού 45/2001, που θα πρέπει επειγόντως να 

προσαρμοστεί στη νέα γενική ρύθμιση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. 


