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1. Θα μπορούσατε σας παρακαλώ να αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους υποβάλατε
αίτηση για την θέση και γιατί θεωρείτε ότι είστε κατάλληλος γι' αυτήν;
Μέσα από τη σταδιοδρομία μου κατόρθωσα να αποκτήσω μια πλήρη εικόνα της προστασίας
των δεδομένων, τομέας στον οποίο εργάζομαι εδώ και 20 έτη. Αρχικά ασχολήθηκα με το
θέμα αυτό από τη σκοπιά του νομοθέτη στο πλαίσιο της Εθνικής Συνέλευσης, συμμετέχοντας
στη μεταφορά της οδηγίας 95/46 και συντάσσοντας διάφορα νομοσχέδια,
συμπεριλαμβανομένου ενός νομοσχεδίου για τη δημιουργία αρχείου παρακολούθησης των
δραστών σεξουαλικών αδικημάτων. Στην εν λόγω Εθνική Συνέλευση, ως διαχειριστής που
υπόκειται σε αυστηρή ουδετερότητα, έμαθα να συνεργάζομαι με εκλεγμένους πολιτικούς από
όλες τις πολιτικές κατευθύνσεις και να διαπραγματεύομαι συμβιβαστικές λύσεις για
νομοθετικά κείμενα. Το ίδιο έκανα και στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όταν
εργαζόμουν επί των πρώτων εκδόσεων του GDPR. Θεωρώ ότι αυτή η πείρα ως σύμβουλος
του νομοθέτη έχει ιδιαίτερη σημασία για τη θέση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας
Δεδομένων (ΕΕΠΔ) καθώς συνεργάζεται με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
Ως γενικός γραμματέας της γαλλικής αρχής προστασίας δεδομένων (CNIL), δημιούργησα τη
«νέα CNIL», η οποία προέκυψε από αυτή τη μεταφορά και έχει νέες, ισχυρές και ποικίλες
εξουσίες. Η οργάνωση και οι διαδικασίες της CNIL τροποποιήθηκαν, η άσκηση των
εξουσιών επιβολής και ελέγχου εδραιώθηκαν, δημιουργήθηκαν νέες υπηρεσίες και
εργαλεία για τους χρήστες, κ.λπ. Για να εξηγήσω αυτές τις νέες εξουσίες, έχω ξεκινήσει μια
φιλόδοξη επικοινωνιακή πολιτική, μεταξύ άλλων και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπό το φως των
νέων καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στον ΕΕΠΔ, αυτή η πείρα στην πραγματοποίηση μιας
αλλαγής, διαχείρισης, εφαρμογής νέων εξουσιών, αυστηρής δημοσιονομικής διαχείρισης,
δημιουργίας εργαλείων και εφαρμογής μιας ισχυρής πολιτικής επικοινωνίας θεωρώ ότι είναι
απαραίτητη για την επιτυχή εκτέλεση του ρόλου του ΕΕΠΔ.
Ως επίτροπος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (CRE), επέβλεψα την κατάρτιση της έκθεσης
σχετικά με τη διαχείριση των δεδομένων από φορείς εκμετάλλευσης του ενεργειακού δικτύου.
Τα καθήκοντα των εν λόγω φορέων εκμετάλλευσης δικτύου μεταλλάσσονται ραγδαία με την
ανάπτυξη των «έξυπνων δικτύων» και την επακόλουθη μαζική συλλογή δεδομένων.
Αναδύονται νέες ευκαιρίες, αλλά και νέοι κίνδυνοι, όπως το έγκλημα στον κυβερνοχώρο. Και
σε αυτόν τον τομέα, η εμπειρία της δημιουργίας ενός νέου ρυθμιστικού πλαισίου σε έναν
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στρατηγικό βιομηχανικό τομέα προς όφελος του τελικού καταναλωτή και της ψηφιακής
εμπιστοσύνης θα αποδειχθεί χρήσιμη στον ρόλο του ΕΕΠΔ.
Ως στρατηγικός σύμβουλος στο ICO (Γραφείο Επιτρόπου Πληροφοριών του ΗΒ), αυτή την
περίοδο εργάζομαι στον τομέα της σχέσης μεταξύ ρύθμισης και καινοτομίας. Από το 2016,
ο ρόλος μου είναι να προτείνω τη δημιουργία πρόσφορου εδάφους και να υποστηρίζω το ICO
σε αυτή τη διαδικασία μέχρι το στάδιο της επιχειρησιακής ανάπτυξής. Η συζήτηση για την
καινοτομία στην υπηρεσία του δημόσιου συμφέροντος θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε
ευρωπαϊκό επίπεδο, ιδίως στο Κοινοβούλιο, κι ιδιαίτερα λαμβανομένων υπόψη των
ευρωπαϊκών φιλοδοξιών για την τεχνητή νοημοσύνη. Η ενασχόλησή μου με το θέμα αυτό,
καθώς και η διδακτική μου δραστηριότητα και η ακαδημαϊκή μου βιβλιογραφία, θα
αποτελέσουν χρήσιμο εργαλείο στον συμβουλευτικό ρόλο μου προς το Κοινοβούλιο.
Τέλος, αυτή την περίοδο ασκώ το επάγγελμα του δικηγόρου σε μια διεθνή εταιρεία.
Συμβουλεύω επιχειρήσεις για την ανάπτυξη των καινοτόμων σχεδίων τους και τη
διακυβέρνησή τους σε ό,τι αφορά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Το πρόβλημα της
προστασίας των δεδομένων έχει ξεκινήσει να αποτελεί έναν από τους μοχλούς για την
ανταγωνιστικότητα και τη διαφοροποίηση των επιχειρήσεων. Αποτελεί επίσης υψηλότερο
παράγοντα κινδύνου λαμβανομένου υπόψη του ύψους των κυρώσεων που προβλέπονται στον
GDPR. Επομένως, η άσκηση του συμβουλευτικού ρόλου μου έχει σήμερα όλο και πιο
στρατηγικό και πολύπλευρο χαρακτήρα. Πιστεύω ότι η γνώση και η κατανόηση των
ζητημάτων και της λειτουργίας των επιχειρήσεων εκ των έσω, καθώς και των περιορισμών
και των στόχων του ψηφιακού μετασχηματισμού τους, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για
τη δέουσα άσκηση των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στον ΕΕΠΔ.
Η ποικιλόμορφη σταδιοδρομία μου αποδεικνύει την εμπειρία μου σε πολλούς διαφορετικούς
τομείς, ένα στρατηγικό όραμα για τα εν λόγω ζητήματα, μια ανοιχτή προσέγγιση στον διεθνή
χαρακτήρα του θέματος αυτού, αλλά και πραγματισμό. Η πορεία μου δείχνει την ικανότητά
μου να χτίζω «γέφυρες»: μεταξύ διαφορετικών νομικών κλάδων, μεταξύ του δικαίου και
της τεχνολογίας, μεταξύ του δικαίου και της οικονομίας, μεταξύ νομικών συστημάτων
διαφορετικών χωρών, μεταξύ θεσμικών οργάνων και φορέων, συμπεριλαμβανομένων
πολιτικών, ενίοτε διαφορετικών συμφερόντων, μεταξύ πολιτισμών. Αυτή η πορεία δείχνει
επίσης τη δέσμευσή μου στην ευρωπαϊκή αντίληψη της προστασίας των δεδομένων, καθώς
και την ικανότητά μου να την υπερασπίζομαι και να την προωθώ σε διεθνές επίπεδο. Η εν
λόγω δέσμευση οφείλεται επίσης στο προσωπικό μου υπόβαθρο, δηλαδή στο γεγονός ότι
είμαι μισός Σουηδός από τη μητέρα μου, ενώ ο πατέρας μου καταγόταν από την ανατολική
Πολωνία και έχω όνομα μιας ιταλικής πόλης στην οποία οι πρόγονοί μου αναζήτησαν
καταφύγιο.
Τέλος, προσθέτω ότι η ανεξαρτησία βρίσκεται στο επίκεντρο της επαγγελματικής μου
ζωής. Βρίσκεται εκεί από τη στιγμή που αποφάσισα να εργαστώ στη CNIL και στην CRE, οι
οποίες είναι ανεξάρτητες αρχές. Βρίσκεται εκεί και τώρα καθώς έχω ηθική υποχρέωση να είμαι
ανεξάρτητος ως δικηγόρος. Πέραν όμως αυτών, η ανεξαρτησία μετράται με τις πράξεις: τα
ακαδημαϊκά μου άρθρα σχετικά με το δικαίωμα στη λήθη, τα οποία συνάδουν με την
απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (C-507/17), όπως επίσης και η πρόσφατη αγόρευσή
μου ενώπιον του ΔΕΕ σχετικά με την κρατική εποπτεία (C-511/18), μαρτυρούν ακριβώς αυτό.
Η ανεξαρτησία είναι μια απαιτητική κατάσταση. Οφείλει να περιλαμβάνει διάλογο με όλα τα
ενδιαφερόμενα μέρη, διαφορετικά μετατρέπεται σε μια αυτάρκη απομόνωση. Ένα τέτοιο

PE643.126v01-00

EL

2/6

DV\1192319EL.docx

είδος ανεξαρτησίας, απαιτητικής, αλλά εποικοδομητικής, ανοικτής αλλά αταλάντευτης, θα
χρειαστεί ο ΕΕΠΔ και αυτήν θα ήθελα να θέσω στην υπηρεσία του και στην υπηρεσία σας.
2. Θα μπορούσατε να περιγράψετε το όραμά σας για το μέλλον της αρχής που θα πρέπει
να ηγηθείτε ως ΕΕΠΔ, συμπεριλαμβανομένων των δυνητικών προκλήσεων που αναμένετε
και των προτεραιοτήτων σας για την εν λόγω ανεξάρτητη αρχή;
Με την ταχεία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, της αυτοδιδασκαλίας των αλγορίθμων και
του Διαδικτύου των Πραγμάτων, η Ευρώπη αντιμετωπίζει πρωτοφανείς ηθικές προκλήσεις.
Καθώς ο όγκος των δεδομένων που παράγονται διπλασιάζεται κάθε 24 μήνες, πώς μπορούμε
να ρυθμίζουμε τους αλγορίθμους που αλλάζουν από μόνοι τους και μερικές φορές φαίνεται να
ξεφεύγουν από τον έλεγχο των δημιουργών τους; Πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε τη
διαφάνεια και τη δυνατότητα κατανόησης των εργαλείων αυτών που εισβάλλουν στην
καθημερινή μας ζωή; Πώς μπορούμε να εγγυηθούμε την αντικειμενικότητά τους και να
αξιολογήσουμε τις προκαταλήψεις τους; Πώς μπορούμε να τους διορθώνουμε όταν εισάγουν
διακρίσεις; Οι προκλήσεις αυτές είναι ακόμη σημαντικότερες δεδομένου ότι η Ευρώπη έχει
παγιδευτεί μεταξύ δύο ρυθμιστικών μοντέλων: αυτό των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου δεν
υπάρχει οριζόντια ομοσπονδιακή νομοθεσία για τα δεδομένα και όπου ο δικαστής, ή ακόμη και
η τομεακή ρυθμιστική αρχή, είναι που παρεμβαίνει εκ των υστέρων, και αυτό της Κίνας, που
χαρακτηρίζεται από μια κρατική υπερκεντρικοποίηση όσον αφορά την πρόσβαση στα
δεδομένα.
Σε αυτό το γεωπολιτικό πλαίσιο αναφορικά με τα δεδομένα, σε αυτόν τον αναδυόμενο
ψηφιακό κόσμο, η Ευρώπη πρέπει να γίνει ο νέος καθοριστικός παράγοντας. Η Επιτροπή
ανακοίνωσε την πρόθεσή της να υποβάλει πρόταση για την τεχνητή νοημοσύνη εντός 100
ημερών. Η Ευρώπη διαθέτει τους πόρους για να επιτύχει τους φιλόδοξους στόχους της,
δεδομένου ότι διαθέτει ήδη ένα ισχυρό νομικό πλαίσιο για τη δημιουργία αυτού του νέου
κανονισμού: τον GDPR. Ο κανονισμός αυτός ορίζει τις σχετικές αρχές, όπως η λογοδοσία, η
διαφάνεια, το δικαίωμα των ατόμων να μην αποτελούν αντικείμενο απόφασης που λαμβάνεται
αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας. Με βάση τον GDPR, η Ευρώπη μπορεί
και πρέπει να επιτύχει τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης με τρόπο ηθικό, υπεύθυνο,
επωφελή για τους ανθρώπους και την κοινωνία στο σύνολό της. Κατά τη δημιουργία αυτής
της ευρωπαϊκής και ανθρωπιστικής προσέγγισης για την τεχνητή νοημοσύνη, ο ΕΕΠΔ
καλείται να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο με την παροχή συμβουλών και την υποβολή
ρεαλιστικών και καινοτόμων προτάσεων στο Κοινοβούλιο, το οποίο είναι αυτό που μπορεί
να εφαρμόσει δημοκρατικά αυτή την ευρωπαϊκή προσέγγιση. Επί της ουσίας, θα μπορούσε
να εξεταστεί η εισαγωγή: μιας προσέγγισης βασισμένης στους κινδύνους, που θα μπορούσε
επίσης να βασίζεται σε ένα δικαίωμα πειραματισμού, ενισχυμένων μηχανισμών πιστοποίησης,
διόρθωσης και διαφάνειας, ή ακόμη και ιχνηλασιμότητας των δεδομένων και των αλγορίθμων
που χρησιμοποιούνται (προς ένα «διαβατήριο» των δεδομένων;). Αυτή είναι η πρώτη μεγάλη
πρόκληση που θα πρέπει επίσης να αντιμετωπιστεί σε διεθνές επίπεδο. Και ο ΕΕΠΔ θα
πρέπει να είναι η φωνή αυτής της ευρωπαϊκής προσέγγισης.
Η δεύτερη στρατηγική πρόκληση του ΕΕΠΔ απορρέει από την αυξανόμενη αξία των
δεδομένων, την πολυπλοκότητα και την εξελιξιμότητα της οικονομίας που βασίζεται στα
δεδομένα. Για να μπορεί ο ΕΕΠΔ να παρέχει χρήσιμες συμβουλές με ευέλικτο και
προορατικό τρόπο, και όχι μόνο να αντιδρά, είναι απαραίτητο να κατανοεί την αλυσίδα αξίας,
και να εντοπίζει τις αναδυόμενες τάσεις και τους νέους παράγοντες. Για τον σκοπό αυτό, ο
ΕΕΠΔ θα πρέπει να ενισχύσει τους μηχανισμούς επιχειρησιακής συνεργασίας με τις
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ευρωπαϊκές αρχές που είναι αρμόδιες για τον ανταγωνισμό, με τις εθνικές αρχές προστασίας
δεδομένων, να αναπτύξει εταιρικές σχέσεις με ερευνητικά κέντρα στον τομέα της οικονομίας,
της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, της κοινωνιολογίας της χρήσης της τεχνολογίας. Πάνω
από όλα, ωστόσο, ο ΕΕΠΔ θα πρέπει να αυξήσει την ικανότητά του να πραγματοποιεί μια
τεχνολογική ανάλυση προοπτικών και παρέμβαση με τη διαφοροποίηση του προφίλ του
προσωπικού του, κάτι που θα ενισχύσει την ανεξαρτησία του.
Εγώ διαθέτω πείρα στη δημιουργία ικανοτήτων για τεχνολογική ανάλυση προοπτικών
καθώς, στη CNIL, δημιούργησα το εργαστήριο εμπειρογνωμοσύνης, ένα από τα πρώτα στην
Ευρώπη, ενώ ταυτόχρονα αύξησα το ποσοστό των μηχανικών στο προσωπικό από 3 % σε 10 %
σε 6 έτη. Γιατί η προστασία των δεδομένων δεν μπορεί πλέον να γίνεται σε «στεγανά».
Προκειμένου να αποτελέσει χρήσιμο, προορατικό και διεπιστημονικό σύμβουλο του
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, ο ΕΕΠΔ πρέπει να κάνει ένα
μεγαλύτερο άνοιγμα και να εστιάσει σε ένα νέο στρατηγικό σχέδιο. Δεσμεύομαι να
συνεργαστώ με τα ενδιαφερόμενα μέρη με διαβουλεύσεις εντός 6 μηνών από την ανάληψη
των καθηκόντων μου, γιατί ανεξαρτησία δεν σημαίνει αυτάρκεια.
Η τρίτη πρόκληση αφορά το ζήτημα της ανταλλαγής δεδομένων και της μεταφοράς δεδομένων
μεταξύ των κρατών, συμπεριλαμβανομένων των τρίτων κρατών, για λόγους καταπολέμησης
του εγκλήματος. Το ΔΕΕ και το Κοινοβούλιο έχουν υιοθετήσει ισχυρές θέσεις επί των
οποίων ο ΕΕΠΔ θα μπορεί να βασίζεται τόσο στα συμβουλευτικά του καθήκοντα όσο και στα
καθήκοντα ελέγχου (βλ. Ε 3).
Η τελευταία πρόκληση που θα αντιμετωπίσει ο ΕΕΠΔ πηγάζει από τον ρόλο του ως επόπτη
των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Ο ΕΕΠΔ πρέπει να είναι ένας προβλέψιμος, δίκαιος και
αξιόπιστος ελεγκτής. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να εξακολουθήσει να υποστηρίζει τη
συμμόρφωση των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, να τα στηρίξει στη διαδικασία ωρίμασής
τους, για παράδειγμα προτείνοντάς τους νέα μέσα λογοδοσίας, όπως υποδείγματα συμβάσεων
υπεργολαβίας, εργαλεία αυτοαξιολόγησης, θεματικούς πρακτικούς οδηγούς και εις βάθος
κατάρτιση στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Ο ΕΕΠΔ θα πρέπει επίσης να
αυξήσει και τη δική του ικανότητα να διενεργεί επιτόπιους ελέγχους και ελέγχους εγγράφων
που απαιτούν ειδικές δεξιότητες. Το γνωρίζω διότι δημιούργησα ο ίδιος την υπηρεσία
ελέγχων της CNIL. Τέλος, ο ΕΕΠΔ θα πρέπει να δημοσιεύει το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων
του και να ενημερώνει σχετικά με την εκτέλεσή του, μεταξύ άλλων και το Κοινοβούλιο.
Αυτό είναι σημαντικό και για την αξιοπιστία του, τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ.
Προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις, ο ΕΕΠΔ θα χρειαστεί όλη τη στήριξη
του Κοινοβουλίου για να επιτύχει την αύξηση των πόρων του, οι οποίοι παραμένουν
ανεπαρκείς σε σχέση με τα καθήκοντά του και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει.
3. Με ποιον τρόπο σκοπεύετε να εκπληρώσετε τον ρόλο που έχει αποδοθεί νόμιμα στον
ΕΕΠΔ όσον αφορά την εποπτεία των οργανισμών δικαιοσύνης και εσωτερικών
υποθέσεων και ποιες είναι οι απόψεις σας σχετικά με τις ανταλλαγές δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα από και προς τους οργανισμούς ΔΕΥ, ιδίως όσον αφορά την
εποπτεία των διαβιβάσεων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες;
Για την αποτελεσματική παρακολούθηση των λειτουργιών επεξεργασίας δεδομένων των
ευρωπαϊκών δικαστικών και αστυνομικών υπηρεσιών, είναι πλεονέκτημα η γνώση της
λειτουργίας του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης, των δικαστικών οργάνων και των
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υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για την καταπολέμηση του εγκλήματος. Εν προκειμένω, η πείρα
μου στη νομική επιτροπή της Εθνικής Συνέλευσης και στη CNIL (γαλλική αρχή προστασίας
δεδομένων) πιστεύω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική.
Στη νομική επιτροπή, ήμουν υπεύθυνος για το ποινικό δίκαιο, για την παρακολούθηση του
προϋπολογισμού της διοίκησης των φυλακών και για τη νομοθεσία σχετικά με τα προσωπικά
δεδομένα. Στο πλαίσιο αυτό, ασχολήθηκα με το σύνολο της ποινικής νομοθεσίας επί 7 χρόνια,
συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας μιας βάσης δεδομένων και ρυθμίσεων
παρακολούθησης για τους δράστες σοβαρών σεξουαλικών αδικημάτων (φάκελος «FIJAIS»).
Όσον αφορά τη CNIL, ήταν για πολύ καιρό ένας από τους λίγους φορείς προστασίας
δεδομένων στην Ευρώπη που διέθεταν εξουσίες εκ των προτέρων και εκ των υστέρων ελέγχου
των αστυνομικών και δικαστικών φακέλων. Για τον λόγο αυτό, ως γενικός γραμματέας, το
2008 και το 2009 διοργάνωσα την πρώτη γενική επανεξέταση του φακέλου της δικαστικής
αστυνομίας («STIC»), που ήταν υπό τον έλεγχο των αρμόδιων κρατικών εισαγγελέων. Την
περίοδο της εν λόγω επιθεώρησης, ο STIC περιλάμβανε δεδομένα για 36 εκατομμύρια άτομα.
Ο έλεγχος αυτός διήρκεσε περισσότερο από ένα έτος, περιλάμβανε 19 επιτόπιες επιθεωρήσεις,
αποστολή ερωτηματολογίων σε 34 δικαστήρια που αντιπροσώπευαν το 50% της ποινικής
δραστηριότητας στη Γαλλία, καθώς και τεχνικά αιτήματα για μέτρα ασφαλείας και την
ιχνηλασιμότητα των συνδέσεων. Επιπλέον, το δικαίωμα πρόσβασης των ατόμων στους
φακέλους αστυνομικών ελέγχων ασκούνταν αποκλειστικά με «έμμεσο» τρόπο, δηλαδή η CNIL
ασκούσε το δικαίωμα αυτό στο όνομα του προσώπου που το ζητούσε, κάτι που και ο ΕΕΠΔ
μπορεί να κάνει δυνάμει του άρθρου 84 του κανονισμού 2018/1725. Αυτή η μοναδική
εμπειρία στον τομέα της παρακολούθησης και της άσκησης του δικαιώματος έμμεσης
πρόσβασης (σχεδόν 4 000 αιτήσεις ετησίως στη CNIL) θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τον ρόλο
του ΕΕΠΔ.
Πράγματι, ο ΕΕΠΔ συμμετέχει σε ένα πολύπλοκο νομικό πλαίσιο, το οποίο θα εξελιχθεί κατά
τη διάρκεια της επόμενης θητείας του. Παρά την έγκριση του κανονισμού 2018/1725 και του
κεφαλαίου IX του, οι εξουσίες του ΕΕΠΔ παραμένουν μεταβλητές, καθώς βασίζονται σε
διάφορες ειδικές νομικές πράξεις. Αυτό ισχύει για τις επιχειρησιακές πράξεις επεξεργασίας
δεδομένων που διενεργούνται από την Ευρωπόλ, τη Eurojust και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
Οι εξουσίες του ΕΕΠΔ είναι διαφορετικές, καθώς δεν μπορεί να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο
ή να διατάξει την αναστολή διεθνών ροών δεδομένων ή να προειδοποιήσει την Ευρωπαϊκή
Εισαγγελία. Επίσης, δεν μπορεί να επιβάλει απαγόρευση επεξεργασίας στη Eurojust και στην
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σε αντίθεση με την Ευρωπόλ.
Ωστόσο, τα ισχύοντα επί του παρόντος νομικά συστήματα παρέχουν στον ΕΕΠΔ τη
δυνατότητα να ασκεί σημαντικό έλεγχο στους οργανισμούς αυτούς, κάτι που είναι
απολύτως απαραίτητο αν ληφθούν υπόψη οι εγγενείς κίνδυνοι της επεξεργασίας των
δεδομένων αυτών και η προοπτική της διαλειτουργικότητας ορισμένων συστημάτων
πληροφοριών. Οι διαβιβάσεις δεδομένων, ιδίως προς τρίτες χώρες, είναι αυτές που θέτουν τον
υψηλότερο κίνδυνο και συνεπώς οι έλεγχοι πρέπει να διενεργούνται με άκρα αυστηρότητα.
Ελλείψει απόφασης επάρκειας που να έχει εκδοθεί από την Επιτροπή βάσει της οδηγίας
2016/680, ο ρόλος του ΕΕΠΔ θα είναι καθοριστικός.
Ο έλεγχος αυτός ισχύει ήδη για τις συμφωνίες που έχουν συναφθεί από την Ένωση με τρίτες
χώρες για τη διαβίβαση δεδομένων από την Ευρωπόλ. Θα πρέπει να συνεχιστεί με αμείωτη
αυστηρότητα. Στην περίπτωση της Eurojust και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ο Επόπτης θα
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πρέπει να διαθέτει τις εξουσίες ελέγχου που του έχουν ανατεθεί προκειμένου να διασφαλίζει
ακριβώς ότι οι διαβιβάσεις δεδομένων πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους κανόνες που
καθορίζονται στους σχετικούς κανονισμούς και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΕΕ. Ο
κίνδυνος χρήσης των δεδομένων που διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες για άλλους σκοπούς είναι
πραγματικός και για αυτό χρειάζεται αυστηρός έλεγχος.
Προκειμένου να αποφευχθεί ο κατακερματισμός των συστημάτων ελέγχου και, συνεπώς, η
αποδυνάμωση του επιπέδου προστασίας των δεδομένων των ατόμων σε αυτόν τον ιδιαίτερα
ευαίσθητο τομέα, το άρθρο 98 του κανονισμού 2018/1725 προβλέπει μια «ρήτρα
αναθεώρησης» (το αργότερο έως την 30ή Απριλίου 2022). Η ρήτρα αυτή καλεί την Επιτροπή
να εξετάσει τα σχετικά κείμενα, να εξασφαλίσει τη συμβατότητά τους με την οδηγία 2016/680
και να εντοπίσει τυχόν αποκλίσεις που ενδέχεται να οδήγησαν στον εν λόγω κατακερματισμό.
Ο ρόλος του ΕΕΠΔ εν προκειμένω θα είναι καθοριστικός για την ανταλλαγή εμπειριών και την
παροχή συμβουλών στην Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο.
Προς τον σκοπό αυτό, θεωρώ απαραίτητο ο ΕΕΠΔ: (i) να σχεδιάσει από τις αρχές του 2020
ένα πολυετές πρόγραμμα ελέγχων που αποτυπώνεται στο ετήσιο πρόγραμμά του (βλ. απάντηση
στην ερώτηση 2) · (ii) να αυξήσει την ικανότητα και τους διαθέσιμους πόρους του για τη
διενέργεια επιτόπιων ελέγχων· (iii) να αναπτύξει εντατική συνεργασία με τις εθνικές αρχές
προστασίας δεδομένων λαμβάνοντας υπόψη τον «μικτό» χαρακτήρα των δεδομένων που
υποβάλλονται σε επεξεργασία από τους εν λόγω οργανισμούς· (iv) να αποτυπώσει με πιο ρητό
και σαφή τρόπο τα καθήκοντα ελέγχου του και (v) να αναπτύξει ειδικά μέσα στήριξης και
συμμόρφωσης σε συνεργασία με τις ομάδες των εν λόγω οργανισμών.
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