Πώς θα συμβάλει η μεταρρύθμιση
της προστασίας των δεδομένων στην
καταπολέμηση του διεθνούς εγκλήματος;
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Η οδηγία για την προστασία
των δεδομένων στον τομέα
της αστυνομίας είναι μέρος των
νέων κανόνων της ΕΕ για την
προστασία των δεδομένων, που εγκρίθηκαν
τον Απρίλιο του 2016. Η μεταρρύθμιση
έγινε για να προσαρμόσει τα πρότυπα της
ΕΕ για την προστασία των δεδομένων στην
ψηφιακή εποχή και να τα προετοιμάσει για
τις μελλοντικές τεχνολογικές εξελίξεις.
Η οδηγία προστατεύει τα φυσικά πρόσωπα
όταν τα προσωπικά τους δεδομένα
υποβάλλονται σε επεξεργασία από
αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης,
διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης
ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης
ποινικών κυρώσεων.
Οι κανόνες υλοποιούν το θεματολόγιο
της ΕΕ για την ασφάλεια, που αποτελεί τη
στρατηγική της ΕΕ για την καταπολέμηση
της τρομοκρατίας, του οργανωμένου
εγκλήματος και του ηλεκτρονικού
εγκλήματος. Η ανταλλαγή τέτοιων
δεδομένων είναι ουσιαστικής σημασίας για
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και
του διασυνοριακού εγκλήματος. Χάρη
στους νέους κανόνες, η ανταλλαγή αυτών
των δεδομένων θα είναι αποδοτικότερη
τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε διεθνές
επίπεδο. Θα οικοδομήσουν εμπιστοσύνη
και θα εξασφαλίσουν ασφάλεια δικαίου σε
διασυνοριακό επίπεδο.

ΠΏΣ ΜΠΟΡΕΊ Η ΕΝ ΛΌΓΩ ΟΔΗΓΊΑ
ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΎΣΕΙ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΏΔΗ
ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ;
Στο πλαίσιο της νέας οδηγίας, τα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα κάθε πολίτη πρέπει
να υποβάλλονται σε σύννομη και δίκαιη
επεξεργασία και μόνο για συγκεκριμένο
σκοπό, σκοπό που συνδέεται πάντα με την
καταπολέμηση του εγκλήματος.
Η οδηγία διασφαλίζει ότι η επεξεργασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε
ολόκληρη την ΕΕ συμμορφώνεται με τις
αρχές της νομιμότητας, της αναλογικότητας
και της αναγκαιότητας, με κατάλληλες
εγγυήσεις για τα φυσικά πρόσωπα. Επίσης,
εξασφαλίζει πλήρως ανεξάρτητη εποπτεία
από τις εθνικές αρχές προστασίας των
δεδομένων, καθώς και αποτελεσματικά
μέσα δικαστικής προστασίας.
Καθορισμός της προστασίας των
δεδομένων ως προτύπου
Οι αστυνομικές αρχές και οι αρχές ποινικής
δικαιοσύνης θα εφαρμόζουν τις αρχές
της προστασίας των δεδομένων από τον
σχεδιασμό και εξ ορισμού κατά την έναρξη
κάθε διαδικασίας που αφορά δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα, για παράδειγμα
κατά την ανάπτυξη νέων βάσεων
δεδομένων. Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας
Δικαιοσύνη και
καταναλωτές

Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης
και Καταναλωτών

Το δικαίωμα στην προστασία των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα στην
ΕΕ. Θύματα και μάρτυρες, αλλά και
ύποπτοι για εγκλήματα έχουν το
δικαίωμα δέουσας προστασίας των
δεδομένων τους στο πλαίσιο ποινικής
έρευνας ή ενεργειών επιβολής του
νόμου. Ταυτόχρονα, η μεγαλύτερη
εναρμόνιση της νομοθεσίας θα
διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των
αστυνομικών ή εισαγγελικών αρχών σε
διασυνοριακές έρευνες, καθώς και για
την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση
του εγκλήματος και της τρομοκρατίας σε
όλη την Ευρώπη.

EL

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα
λογοδοτούν σε μεγαλύτερο βαθμό για
το έργο τους. Για παράδειγμα, οι αρχές
πρέπει να ορίζουν υπευθύνους προστασίας
δεδομένων που θα μεριμνούν για την
προστασία των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα στον οργανισμό τους. Πρέπει
επίσης να διασφαλίζουν ότι η εθνική
εποπτική αρχή ενημερώνεται σχετικά
με σοβαρές παραβιάσεις δεδομένων το
ταχύτερο δυνατόν.

χώρες, δεδομένου ότι θα υπάρχουν
σαφέστεροι κανόνες για τις διεθνείς
διαβιβάσεις δεδομένων που σχετίζονται
με ποινικά αδικήματα. Οι νέοι κανόνες
θα εξασφαλίσουν ότι οι διαβιβάσεις
πραγματοποιούνται με επαρκές επίπεδο
προστασίας των δεδομένων.

Για περισσότερες ερωτήσεις:
http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/index_en.htm
Επικοινωνήστε με την υπηρεσία
Europe Direct: Τηλ. 00 800 67 89
10 11 – δικτυακός τόπος: http://
europa.eu/europedirect/

Με τους παλαιούς κανόνες

ΠΏΣ ΒΕΛΤΙΏΝΕΙ Η ΟΔΗΓΊΑ ΤΟ ΈΡΓΟ
ΤΩΝ ΑΡΧΏΝ ΕΠΙΒΟΛΉΣ ΤΟΥ ΝΌΜΟΥ;

TΤα φυσικά πρόσωπα σε ολόκληρη την ΕΕ έχουν ήδη το δικαίωμα πρόσβασης στα
προσωπικά δεδομένα τους που υποβάλλονται σε επεξεργασία από την αστυνομία,
τις εισαγγελίες ή τα ποινικά δικαστήρια. Ωστόσο, η άσκηση αυτού του δικαιώματος
διαφέρει από το ένα κράτος μέλος στο άλλο.
Για παράδειγμα, ορισμένες εθνικές αρχές επιβάλλουν τέλη. Άλλες αρχές δεν
απαντούν σε μεμονωμένα αιτήματα εντός εύλογης προθεσμίας και επιτρέπουν
μόνο έμμεση πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (π.χ. μέσω των
εθνικών εποπτικών αρχών). Η απάντηση συχνά αφήνει τον αιτούντα σε αμφιβολία
σχετικά με το καθεστώς των προσωπικών δεδομένων του και τα διαθέσιμα μέσα
έννομης προστασίας,. Αυτό φέρνει σε δύσκολη θέση τα φυσικά πρόσωπα, ιδίως
αν ληφθεί υπόψη ότι ολοένα και περισσότερα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
υφίστανται επεξεργασία σε διασυνοριακό επίπεδο.

Για να καταπολεμήσουν αποτελεσματικά
το έγκλημα, οι αρχές επιβολής του
νόμου χρειάζονται αποδοτικούς και καλά
σχεδιασμένους κανόνες για τις ανταλλαγές
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε
εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Ο
καθορισμός ενωσιακών κανόνων σχετικά με
την προστασία των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα στον τομέα της ποινικής
δικαιοσύνης θα καταστήσει ευκολότερη τη
συνεργασία για τις αστυνομικές αρχές και
τις αρχές ποινικής δικαιοσύνης σε ολόκληρη
την ΕΕ.

Με τους νέους κανόνες

Εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος

Κάθε πολίτης της ΕΕ έχει ισότιμο δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά του
δεδομένα. Τα φυσικά πρόσωπα έχουν πάντοτε το δικαίωμα να απευθύνονται
άμεσα στις αστυνομικές αρχές και τις αρχές ποινικής δικαιοσύνης και να ζητούν
πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα.
Αν οι εν λόγω αρχές αποφασίσουν να δεχθούν ένα τέτοιο αίτημα, πρέπει να
παρέχουν δωρεάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Οι αρχές μπορούν επίσης
να αποφασίσουν να περιορίσουν το δικαίωμα πρόσβασης, ιδίως όταν επιθυμούν να
εμποδίσουν την παρακώλυση εν εξελίξει ερευνών ή να προστατεύσουν την εθνική
ασφάλεια ή τα δικαιώματα και τις ελευθερίες τρίτων. Οι εν λόγω περιορισμοί
πρέπει να είναι σύμφωνοι προς τις απαιτήσεις αναγκαιότητας και αναλογικότητας
του δικαίου της ΕΕ, όπως ερμηνεύονται από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
Σε ειδικές περιπτώσεις κατά τις οποίες οι αρχές παρέχουν ουδέτερη απάντηση σε
φυσικό πρόσωπο («δεν μπορούμε ούτε να επιβεβαιώσουμε ούτε να διαψεύσουμε
ότι επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα»), πρέπει να το ενημερώνουν
για το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην εθνική εποπτική αρχή προστασίας των
δεδομένων. Οι εν λόγω εποπτικές αρχές διενεργούν τις αναγκαίες επαληθεύσεις ή
έλεγχο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούν οι αρχές. Τέλος, τα
φυσικά πρόσωπα έχουν πάντοτε το δικαίωμα να ζητήσουν δικαστική εποπτεία της
διαδικασίας αυτής στο σύνολό της.

Η επεξεργασία δεδομένων θα είναι λιγότερο
δαπανηρή και χρονοβόρα. Οι αστυνομικές
αρχές και οι αρχές ποινικής δικαιοσύνης
δεν θα χρειάζεται να εφαρμόζουν πλέον
διαφορετικά σύνολα κανόνων προστασίας
των δεδομένων ανάλογα με την προέλευση
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Οι νέοι κανόνες εφαρμόζονται τόσο
στην εγχώρια επεξεργασία όσο και σε
διασυνοριακές διαβιβάσεις δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα.
Ισχυρότερη διεθνής συνεργασία
Επίσης, θα ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ
των αστυνομικών αρχών και των αρχών
ποινικής δικαιοσύνης της ΕΕ με τρίτες
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