Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων

Ποιοι είμαστε
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ) άρχισε να λειτουργεί στις 25 Μαΐου 2018,
όταν τέθηκε σε εφαρμογή ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και έχει την
έδρα του στις Βρυξέλλες. Το ΕΣΠΔ είναι ένας ανεξάρτητος ευρωπαϊκός οργανισμός που διαθέτει
νομική προσωπικότητα, ο οποίος συμβάλλει στη συνεκτική εφαρμογή των κανόνων προστασίας
δεδομένων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και προάγει τη συνεργασία μεταξύ των εποπτικών
αρχών. Το ΕΣΠΔ αντικαθιστά την Ομάδα Εργασίας του άρθρου 29, η οποία απαρτίζονταν από τις
εποπτικές αρχές της ΕΕ, τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) και την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή.
Το ΕΣΠΔ απαρτίζεται από τους προϊσταμένους των εποπτικών αρχών και από τον ΕΕΠΔ ή τους
εκπροσώπους τους. Το ΕΣΠΔ επικουρείται από Γραμματεία, η οποία παρέχεται από τον ΕΕΠΔ. Οι
όροι συνεργασίας μεταξύ του ΕΣΠΔ και του ΕΕΠΔ καθορίζονται με Μνημόνιο Συναντίληψης.
Αποστολή
Το ΕΣΠΔ έχει αναλάβει την ακόλουθη αποστολή:






Στόχος του ΕΣΠΔ είναι η διασφάλιση της συνεκτικής εφαρμογής του ΓΚΠΔ και της ευρωπαϊκής
οδηγίας στον τομέα της επιβολής του νόμου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Έχουμε τη δυνατότητα να εγκρίνουμε ευρωπαϊκές νομοθετικές πράξεις που αφορούν στην
προστασία των δεδομένων, εκδίδοντας, μεταξύ άλλων, γνώμες, κατευθυντήριες γραμμές και
αποφάσεις που αποσκοπούν στη συνεκτική ερμηνεία των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων
όλων των ενδιαφερόμενων μερών.
Έχουμε επίσης εξουσιοδοτηθεί δυνάμει του ΓΚΠΔ να εκδίδουμε δεσμευτικές αποφάσεις προς
τις εθνικές εποπτικές αρχές με σκοπό τη διασφάλιση της συνεκτικής εφαρμογής του ΓΚΠΔ.
Ενεργούμε σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό και τις κατευθυντήριες αρχές που ορίζονται
στον ΓΚΠΔ.

Αρμοδιότητες και καθήκοντα
Έχουμε τη δυνατότητα:






να παρέχουμε γενική καθοδήγηση (συμπεριλαμβανομένων κατευθυντήριων γραμμών, γνωμών,
συστάσεων και βέλτιστων πρακτικών) για τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων·
να συμβουλεύουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με οποιοδήποτε θέμα αφορά την
προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τις νέες προτάσεις νομοθεσίας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση·
να εκδίδουμε αποφάσεις και γνώμες συνεκτικότητας σε διασυνοριακές υποθέσεις προστασίας
δεδομένων·
να προωθούμε τη συνεργασία και την αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων
πρακτικών μεταξύ των εθνικών εποπτικών αρχών.
Εκδίδουμε επίσης ετήσια έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητές μας, η οποία δημοσιεύεται και
διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

