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ΣΥΝΟΨΗ

Ορισμός

Το Συντονισμένο Πλαίσιο Επιβολής (ΣΠΕ) παρέχει μια δομή για τον συντονισμό των τακτικών ετήσιων
δραστηριοτήτων των εποπτικών αρχών (ΕΑ) του ΕΣΠΔ (στο παρόν έγγραφο αναφέρεται ως «ετήσια
συντονισμένη δράση»). Η ετήσια συντονισμένη δράση επικεντρώνεται σε ένα προκαθορισμένο θέμα
και επιτρέπει στις ΕΑ να ασχοληθούν με αυτό χρησιμοποιώντας την συμφωνηθείσα μεθοδολογία. Το
ίδιο το ΣΠΕ παρέχει το διαδικαστικό περίγραμμα στο πλαίσιο του οποίου μπορεί να αναληφθεί η
συντονισμένη δράση (το «εγχειρίδιο κανόνων»).

Στόχοι

Στόχος του ΣΠΕ είναι να διευκολύνει τη διεξαγωγή κοινών δράσεων με ευέλικτο αλλά συντονισμένο
τρόπο, οι οποίες θα περιλαμβάνουν από κοινές δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και συλλογή
πληροφοριών έως επιχειρήσεις « σάρωσης » σχετικά με την επιβολή της νομοθεσίας και κοινές
έρευνες. Σκοπός των τακτικών ετήσιων συντονισμένων δράσεων είναι η προώθηση της
συμμόρφωσης, η παροχή της δυνατότητας στα υποκείμενα των δεδομένων να ασκούν τα δικαιώματά
τους, η αύξηση της ευαισθητοποίησης ή/και η αύξηση των γνώσεων των ΕΑ.

Νομική βάση

Σύμφωνα με το άρθρο 61 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ, οι ΕΑ θεσπίζουν μέτρα για την αποτελεσματική
συνεργασία τους. Το άρθρο 57 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) του ΓΚΠΔ ορίζει ως καθήκον των ΕΑ τη
συνεργασία, μεταξύ άλλων μέσω ανταλλαγής πληροφοριών, και την παροχή αμοιβαίας συνδρομής
σε άλλες ΕΑ, με σκοπό να διασφαλίσουν τη συνεκτικότητα της εφαρμογής και της επιβολής του ΓΚΠΔ.

Η σχέση μεταξύ του ΣΠΕ και του κεφαλαίου VII του ΓΚΠΔ

Ο μηχανισμός μίας στάσης δεν επηρεάζεται από το ΣΠΕ και εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση
δραστηριοτήτων διασυνοριακής επεξεργασίας. Η αμοιβαία συνδρομή (άρθρο 61 του ΓΚΠΔ) μπορεί
να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο στο πλαίσιο της ετήσιας συντονισμένης δράσης, αλλά πρέπει να
περιορίζεται στην εθελοντική εφαρμογή της, όπου αυτό είναι εφικτό. Τέλος, μπορούν να
χρησιμοποιηθούν οι κοινές επιχειρήσεις (άρθρο 62 του ΓΚΠΔ) ως μεθοδολογία για την εκτέλεση
ετήσιας συντονισμένης δράσης, μολονότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλες, λιγότερο τυπικές
μεθοδολογίες.

Χρονοδιάγραμμα

Η συντονισμένη δράση καλύπτει, κατά κανόνα και εφόσον το επιτρέπουν οι πόροι, διάστημα ενός
έτους. Εάν το ΣΠΕ εγκρίνεται το δεύτερο τρίμηνο του 2020, το επίκεντρο της πρώτης συντονισμένης
δράσης εντοπίζεται στα δύο τελευταία τρίμηνα του 2020, η συντονισμένη δράση εκτελείται στο
πρώτο και δεύτερο τρίμηνο του 2021, και στο τρίτο τρίμηνο του 2021 συντάσσεται η τελική έκθεση
και προετοιμάζεται νέα συντονισμένη δράση.
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Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων

Έχοντας υπόψη το άρθρο 70 παράγραφος 1 στοιχείο κα) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (εφεξής
«ΓΚΠΔ»),

έχοντας υπόψη το άρθρο 61 παράγραφος 1 και το άρθρο 57 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) του
κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την
κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (εφεξής «ΓΚΠΔ»),

έχοντας υπόψη τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και ιδίως το παράρτημα ΧΙ και το
πρωτόκολλο 37 αυτής, όπως τροποποιήθηκαν με την απόφαση της Μικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ.
154/2018 της 6ης Ιουλίου 2018,

έχοντας υπόψη τον εσωτερικό κανονισμό του,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟ ΑΚΟΛΟΥΘΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ) είναι ένας ανεξάρτητος ευρωπαϊκός
οργανισμός, επιφορτισμένος με τη διασφάλιση της συνεκτικής εφαρμογής των κανόνων προστασίας
δεδομένων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και την προαγωγή της συνεργασίας μεταξύ των αρχών
προστασίας δεδομένων της ΕΕ. Το ΕΣΠΔ απαρτίζεται από τους προϊσταμένους των εποπτικών αρχών
(ΕΑ) και από τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) ή τους εκπροσώπους τους.

2. Όλες οι ΕΑ είναι επιφορτισμένες με την εποπτεία και επιβολή του γενικού κανονισμού προστασίας
δεδομένων (ΓΚΠΔ), ο οποίος ισχύει από τις 25 Μαΐου 2018. Ο ΓΚΠΔ διασφαλίζει το θεμελιώδες
δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και διευκολύνει την ελεύθερη
κυκλοφορία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 1 του ΓΚΠΔ). Για τον σκοπό αυτό, ο ΓΚΠΔ
περιλαμβάνει κατάλογο δικαιωμάτων για τα υποκείμενα των δεδομένων και επιβάλλει υποχρεώσεις
στους υπευθύνους επεξεργασίας και τους εκτελούντες την επεξεργασία — όχι μόνο σχετικά με τον
σεβασμό των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων, αλλά και σχετικά με τεχνικά και
οργανωτικά μέτρα που περιλαμβάνουν πτυχές ασφάλειας. Ο ΓΚΠΔ εκχωρεί στις ΕA θεμελιώδη ρόλο
στην εποπτεία της συμμόρφωσης με αυτές τις διατάξεις, καθώς και καθήκον συνεργασίας μεταξύ των
αρχών και συνοχής των αποφάσεών τους που συμβάλλουν στην ελεύθερη κυκλοφορία των
δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών, με αποτέλεσμα έναν εναρμονισμένο ευρωπαϊκό χώρο στον
τομέα της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

3. Το ΕΣΠΔ στηρίζει τη συνοχή στην προσέγγιση με διαδικασίες συνεκτικότητας, τακτικές συναντήσεις
και (εσωτερική) καθοδήγηση. Επίσης, ο ΓΚΠΔ τονίζει τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών ΕΑ και
θεσπίζει μηχανισμό μίας στάσης για τον χειρισμό των υποθέσεων. Το Συντονισμένο Πλαίσιο Επιβολής
(ΣΠΕ) που θεσπίζεται στο παρόν έγγραφο στηρίζει και βασίζεται σε μηχανισμούς συνεργασίας που
προβλέπονται στον ΓΚΠΔ. Σε αντίθεση με τη δράση υπό τη μορφή αντίδρασης (π.χ. χειρισμός
καταγγελιών), σκοπός της δράσης στο πλαίσιο του ΣΠΕ είναι να λειτουργεί προνοητικά.

2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΒΟΛΗΣ;

4. Το Συντονισμένο Πλαίσιο Επιβολής (ΣΠΕ) παρέχει μια δομή για τον συντονισμό των τακτικών
ετήσιων δραστηριοτήτων των εποπτικών αρχών του ΕΣΠΔ (στο παρόν έγγραφο αναφέρεται ως
«ετήσια συντονισμένη δράση»). Η ετήσια συντονισμένη δράση επικεντρώνεται σε προκαθορισμένο
θέμα με το οποίο οι συμμετέχουσες ΕΑ μπορούν να ασχοληθούν χρησιμοποιώντας προκαθορισμένη
μεθοδολογία.

5. Το ΣΠΕ αποτελεί το θεμέλιο στο οποίο βασίζεται η ετήσια συντονισμένη δράση (το «εγχειρίδιο
κανόνων» για συντονισμένη δράση). Στόχος του ΣΠΕ είναι να διευκολύνει τη διεξαγωγή κοινών
δράσεων υπό ευρεία έννοια με ευέλικτο αλλά συντονισμένο τρόπο, οι οποίες θα περιλαμβάνουν από
κοινές δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και συλλογή πληροφοριών έως επιχειρήσεις « σάρωσης »
σχετικά με την επιβολή της νομοθεσίας και κοινές έρευνες. Εν τέλει, το γεγονός αυτό συμβάλλει στη
συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ, διασφαλίζοντας τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των πολιτών και
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μειώνοντας τον κίνδυνο για τις υπηρεσίες που βασίζονται σε νέες τεχνολογίες στον τομέα της
προστασίας δεδομένων.
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2.1 Σύνοψη του κύκλου ζωής του ΣΠΕ

6. Ο κύκλος ζωής του ΣΠΕ, συμπεριλαμβανομένης της ετήσιας συντονισμένης δράσης, απεικονίζεται
ως εξής:

7. Όπως φαίνεται στην παρούσα σχηματική απεικόνιση, το Συντονισμένο Πλαίσιο Επιβολής είναι η δομή
εντός της οποίας μπορεί να πραγματοποιηθεί η ετήσια συντονισμένη δράση. Κατά κανόνα, κάθε
χρόνο το ΕΣΠΔ αποφασίζει ένα θέμα για συντονισμένη δράση και συμφωνεί τη μεθοδολογία που
αντιστοιχεί σε αυτό. Στη συνέχεια, οι εθνικές ΕΑ καθορίζουν το πεδίο εφαρμογής της εκτέλεσης της
ετήσιας συντονισμένης δράσης στη χώρα τους και την υλοποιούν κατά τη διάρκεια — περίπου — ενός
έτους.  Η συμμετοχή στη συντονισμένη δράση για οποιοδήποτε έτος δεν είναι υποχρεωτική, μολονότι
οι αποφάσεις για την επιλογή θεμάτων και τη μεθοδολογία θα πρέπει να είναι όσο το δυνατό πιο
περιεκτικές, ώστε να μεγιστοποιείται η συμμετοχή των ΕΑ σε κάθε συμφωνηθείσα ετήσια
συντονισμένη δράση.

8. Για τη διάρκεια της επιλεχθείσας ετήσιας συντονισμένης δράσης, οι εθνικές ΕΑ ανταλλάσσουν
ενημερώσεις για την πρόοδο, σχετικές πληροφορίες και – εφόσον υπάρχουν – τις βέλτιστες
πρακτικές. Όλα τα εθνικά συμπεράσματα ενοποιούνται στο πλαίσιο έκθεσης σε επίπεδο ΕΣΠΔ, στην
οποία οι συμμετέχουσες ΕΑ υποβάλλουν συστάσεις σχετικά με τη συνέχεια που δίνεται στην ετήσια

Συντονισμένο Πλαίσιο Επιβολής

Επιλογή θεμάτων Μεθοδολογία

Ετήσια συντονισμένη δράση
του ΕΣΠΔ

Δράση ΕΑ σε εθνικό επίπεδο

Ανταλλαγή ενημερώσεων,
πληροφοριών, βέλτιστων

πρακτικών

Ενοποίηση (έκθεση +
συστάσεις) σε επίπεδο ΕΣΠΔ

Αποτελέσματα:
Συνέχεια σε εθνικό επίπεδο
Συνέχεια σε επίπεδο ΕΣΠΔ

Αναθεώρηση της
διαδικασίας +

παρακολούθηση
αποτελεσμάτων
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δράση (για παράδειγμα δράση επιβολής που αναλαμβάνεται στη συνέχεια σε εθνικό επίπεδο ή
καθοδήγηση σε επίπεδο ΕΣΠΔ). Μετά την εκτέλεση της συντονισμένης δράσης και την υποβολή των
συστάσεων οι συμμετέχουσες ΕΑ αναθεωρούν ολόκληρη τη διαδικασία, προκειμένου να ρυθμίσουν
τις λεπτομέρειες του ΣΠΕ και να απλοποιήσουν τις συντονισμένες δράσεις για τα επόμενα έτη. Στις
περιπτώσεις στις οποίες συνιστάται να δοθεί συνέχεια, η εφαρμογή αυτής της δράσης
παρακολουθείται.

2.2 Νομική βάση και κατανομή αρμοδιοτήτων

9. Ο ΓΚΠΔ αποτελεί τη βάση και τη δικαιοδοσία βάσει της οποίας εκτελείται η ετήσια συντονισμένη
δράση εντός του Συντονισμένου Πλαισίου Επιβολής1. Αυτό σημαίνει ότι δεν λαμβάνεται υπόψη άλλη
νομοθεσία της ΕΕ (όπως η οδηγία 2016/680). Ο ΓΚΠΔ ορίζει το πεδίο εφαρμογής της δράσης («ποια
μη συμμόρφωση αντιμετωπίζουμε για τη βέλτιστη διασφάλιση των δικαιωμάτων των υποκειμένων
των δεδομένων») καθώς και τη νομική βάση στην οποία μπορεί να αναληφθεί η δράση. Υπό αυτήν
την έννοια, είναι σχεδόν αυτονόητο ότι το πεδίο εφαρμογής κάθε δράσης του ΕΣΠΔ και των εθνικών
ΕΑ θα πρέπει να εμπίπτει στο ουσιαστικό και εδαφικό πεδίο εφαρμογής του ΓΚΠΔ. Για τον σκοπό
αυτό, το ΣΠΕ και η ετήσια συντονισμένη δράση περιορίζονται από το άρθρο 2 (ουσιαστικό πεδίο
εφαρμογής) και το άρθρο 3 (εδαφικό πεδίο εφαρμογής) του ΓΚΠΔ.

10. Η νομική βάση του ΣΠΕ περιλαμβάνεται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) και εκχωρεί στις
εθνικές ΕΑ την αρμοδιότητα να συνεργάζονται «μεταξύ άλλων μέσω ανταλλαγής πληροφοριών, με
άλλες εποπτικές αρχές και να παρέχουν αμοιβαία συνδρομή σε άλλες εποπτικές αρχές, με σκοπό να
διασφαλίσουν τη συνεκτικότητα της εφαρμογής και της επιβολής του παρόντος κανονισμού». Οι
εθνικές ΕΑ συμμετέχουν στην ετήσια συντονισμένη δράση βάσει των συμβουλευτικών εξουσιών τους
και των καθηκόντων παρακολούθησης και ευαισθητοποίησης που περιγράφονται στο άρθρο 57
παράγραφος 1 και το άρθρο 58 παράγραφος 3 του ΓΚΠΔ. Επίσης, εάν οι ΕΑ αποφασίσουν να
ασκήσουν εξουσίες έρευνας ή να επιβάλλουν μέτρα, το πράττουν βάσει των άρθρων 58 παράγραφος
1 και 2 του ΓΚΠΔ.

11. Όσον αφορά την κατανομή εξουσιών μεταξύ του ΕΣΠΔ και των εθνικών ΕΑ, το ΣΠΕ λαμβάνει ως
αφετηρία ότι η έρευνα και η επιβολή του ΓΚΠΔ επαφίεται πρωταρχικά στις εθνικές ΕΑ (πρβλ. άρθρο
58 του ΓΚΠΔ), ενώ καθήκον του ΕΣΠΔ είναι η διασφάλιση της συνεκτικής εφαρμογής του ΓΚΠΔ (πρβλ.
άρθρο 70 του ΓΚΠΔ). Για τον σκοπό αυτό, μόνο οι εθνικές ΕΑ είναι αρμόδιες για έρευνες και δράση
επιβολής, που αναλαμβάνεται ως συνέχεια, στο πλαίσιο της αντίστοιχης δικαιοδοσίας τους. Το ΕΣΠΔ,
με τη σειρά του, παρέχει την πλατφόρμα ανταλλαγής και συνδυασμού εθνικών προσπαθειών και
αναλαμβάνει την ευθύνη όταν τα αποτελέσματα της ετήσιας συντονισμένης δράσης απαιτούν
καθοδήγηση ή συστάσεις στους τομείς που καλύπτονται από το άρθρο 70 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ.

2.3 Σχέση με τους μηχανισμούς συνεργασίας που προβλέπονται από τον ΓΚΠΔ

12. Το ΣΠΕ και η ετήσια συντονισμένη δράση εφαρμόζονται με την επιφύλαξη της λειτουργίας των
μηχανισμών συνεργασίας και συνεκτικότητας που προβλέπονται από τον ΓΚΠΔ και των υπόλοιπων

1 Οι αναφορές στον ΓΚΠΔ και τις εθνικές ΕΑ νοούνται ως αναφορές στον « EUDPR » (κανονισμός 2018/1725) και
τον ΕΕΠΔ όσον αφορά τη συμμετοχή του ΕΕΠΔ στο ΣΠΕ.
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καθηκόντων και εξουσιών του ΕΣΠΔ και των εθνικών ΕΑ. Κάθε συντονισμένη δράση επιβολής
λαμβάνει υπόψη την κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ του ΕΣΠΔ και των εθνικών ΕΑ, αξιοποιώντας
στο έπακρο τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που τους έχουν εκχωρηθεί.
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2.3.1 Μηχανισμός μίας στάσης

13. Ο ΜΜΣ ρυθμίζει τη συνεργασία των αρμόδιων εποπτικών αρχών για τη διασυνοριακή επεξεργασία
δεδομένων εντός της ΕΕ. Ο στόχος του ΜΜΣ είναι διττός: (i) να παρέχει στους αρμόδιους φορείς και
τους εκτελούντες την επεξεργασία τη δυνατότητα να καταφεύγουν σε μία εποπτική αρχή ως το
κεντρικό σημείο επαφής για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και (ii) να παρέχει στους ενδιαφερόμενους
έναν τοπικό φορέα με τις απαραίτητες εξουσίες και αρμοδιότητες, ο οποίος τους βοηθά να ασκούν
τα δικαιώματά τους στην προστασία δεδομένων. Εάν συγκεκριμένη επεξεργασία θεωρείται
διασυνοριακή κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 23 του ΓΚΠΔ, η εφαρμογή του ΜΜΣ είναι
υποχρεωτική —ακόμα και εάν η εν λόγω διασυνοριακή επεξεργασία εντοπίζεται στο πλαίσιο ετήσιας
συντονισμένης δράσης. Σε αυτήν την περίπτωση ακολουθούνται οι διαδικασίες που περιγράφονται
για τον χειρισμό διασυνοριακών υποθέσεων και καθορίζεται ο βέλτιστος τρόπος δράσης ανά
υπόθεση.

14. Δεδομένου ότι η ετήσια συντονισμένη δράση δεν πρέπει να επιβαρύνει δυσανάλογα έναν μικρό
αριθμό επικεφαλής εποπτικών αρχών και όλες οι συμμετέχουσες ΕΑ πρέπει να έχουν την
αρμοδιότητα να εξετάζουν τους εμπλεκόμενους υπεύθυνους επεξεργασίας/εκτελούντες την
επεξεργασία, ο στόχος δεν θα πρέπει εξ αρχής να είναι η ενεργοποίηση του ΜΜΣ κατά τη διάρκεια
ετήσιας συντονισμένης δράσης. Εντούτοις, ανάλογα με το πεδίο εφαρμογής της συντονισμένης
δράσης, ο ΜΜΣ μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή, εάν διαπιστωθεί, για παράδειγμα, ότι ένας υπό
εξέταση υπεύθυνος επεξεργασίας/εκτελών την επεξεργασία εμπλέκεται σε διασυνοριακή
επεξεργασία που αφορά το θέμα. Σε αυτήν την περίπτωση ακολουθούνται οι διαδικασίες που
περιγράφονται για τον χειρισμό διασυνοριακών υποθέσεων και καθορίζεται ο βέλτιστος τρόπος
δράσης ανά υπόθεση. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι σε αυτές τις περιπτώσεις μπορούν να
χρησιμοποιηθούν τα άρθρα 61 και 62 του ΓΚΠΔ ως μέσα ελάφρυνσης της περιττής επιβάρυνσης των
(νεοσυσταθεισών) επικεφαλής εποπτικών αρχών.

2.3.2 Αμοιβαία συνδρομή

15. Η υποχρέωση παροχής αμοιβαίας συνδρομής ισχύει σε κάθε περίπτωση στην οποία ΕΑ απαιτεί τη
συνδρομή άλλης ΕΑ για την εκτέλεση των καθηκόντων της. Ουσιαστικά, το άρθρο 61 του ΓΚΠΔ
ρυθμίζει τις υποχρεώσεις της εποπτικής αρχής στην οποία υποβάλλεται το αίτημα και τις συνέπειες
παραβίασης αυτών των υποχρεώσεων. Δεν απαιτείται διασυνοριακή επεξεργασία προκειμένου να
ενεργοποιηθεί το άρθρο 61 του ΓΚΠΔ.

16. Το άρθρο 61 του ΓΚΠΔ και το ΣΠΕ είναι δύο διαφορετικά μέσα. Το πρώτο επιτρέπει στις ΕΑ να
ζητήσουν τη μεταξύ τους συνδρομή για συγκεκριμένα ζητήματα/υποθέσεις. Το δεύτερο επιτρέπει σε
περισσότερες ΕΑ να ερευνήσουν ταυτόχρονα το ίδιο ζήτημα στις χώρες τους και παρέχει ένα πλαίσιο
στο οποίο μπορούν να συζητήσουν τα συμπεράσματά τους και τα επόμενα βήματα που προτίθενται
να πραγματοποιήσουν. Εντούτοις, το άρθρο 61 του ΓΚΠΔ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο στο
πλαίσιο του ΣΠΕ για την ανταλλαγή συμπερασμάτων ή την υποβολή αιτημάτων για παροχή
πληροφοριών μεταξύ των συμμετεχουσών ΕΑ —την εθελοντική αμοιβαία συνδρομή που διατίθεται
στο σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (ΙΜΙ). Η ενεργοποίηση επίσημης διαδικασίας
αμοιβαίας συνδρομής θα πρέπει να αποφεύγεται κατά τη διάρκεια του ΣΠΕ λόγω του εθελοντικού
χαρακτήρα της συμμετοχής και —σύμφωνα με το άρθρο 61 του οδηγού διαδικασίας— θα πρέπει να
προορίζεται για περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι εφικτό ανεπίσημο αίτημα.
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2.3.3 Κοινές επιχειρήσεις

17. Το άρθρο 62 του ΓΚΠΔ παρέχει κανόνες για κοινές επιχειρήσεις από τις εποπτικές αρχές, όπως, κοινές
έρευνες και κοινά μέτρα επιβολής. Πρόκειται για κοινή επιχείρηση όταν δύο ή περισσότερες
εποπτικές αρχές ενώνουν τις δυνάμεις τους για να επιτύχουν έναν από κοινού συμφωνηθέντα σκοπό.
Για τον σκοπό αυτό, οι εποπτικές αρχές διαθέτουν τους πόρους τους, συμπεριλαμβανομένων των
δεξιοτήτων και του προσωπικού τους. Η εφαρμογή του άρθρου 62 του ΓΚΠΔ δεν περιορίζεται σε
διασυνοριακές υποθέσεις.

18. Για τη διάκριση του ΣΠΕ από την κοινή επιχείρηση δυνάμει του άρθρου 62, είναι σημαντικό να
λαμβάνεται υπόψη ότι το ΣΠΕ είναι ένα ευρύτερο πλαίσιο που επιτρέπει στις ΕΑ να χρησιμοποιούν
διάφορες μεθοδολογίες για την εξέταση ενός προκαθορισμένου θέματος σε εθνικό επίπεδο.
Παραδείγματα τέτοιων μεθοδολογιών είναι η διενέργεια κοινής έρευνας, η διενέργεια επιχείρησης
« σάρωσης » ή η συμμετοχή σε κοινές δραστηριότητες ευαισθητοποίησης. Η διενέργεια κοινής
επιχείρησης κατά την έννοια του άρθρου 62 του ΓΚΠΔ είναι επίσης μία από τις μεθοδολογίες που
μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Ως εκ τούτου, το ΣΠΕ είναι το γενικό πλαίσιο στο οποίο μπορεί να
χρησιμοποιηθεί το άρθρο 62 του ΓΚΠΔ ως μέσο για ετήσια συντονισμένη δράση. Για τον λόγο αυτό,
οι κοινές επιχειρήσεις δεν εξετάζονται περαιτέρω στο παρόν έγγραφο.

Για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων

Η Πρόεδρος
(Andrea Jelinek)


