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Δήλωση 02/2021 σχετικά με το νέο σχέδιο διατάξεων του
δεύτερου πρόσθετου πρωτοκόλλου της σύμβασης του

Συμβουλίου της Ευρώπης για το έγκλημα στον
κυβερνοχώρο (σύμβαση της Βουδαπέστης)

Εκδόθηκε στις 2 Φεβρουαρίου 2021

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ) εξέδωσε την ακόλουθη δήλωση:

Προκαταρκτικές παρατηρήσεις και πλαίσιο της δήλωσης του ΕΣΠΔ

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ) και οι αρχές προστασίας δεδομένων στην
ΕΕ παρακολουθούν στενά την κατάρτιση του δεύτερου πρόσθετου πρωτοκόλλου της σύμβασης της
Βουδαπέστης και συμβάλλουν τακτικά στις διαβουλεύσεις που διοργανώνει το Συμβούλιο της
Ευρώπης, όπως η ετήσια διάσκεψη για το πρόγραμμα Octopus. Τον Νοέμβριο του 2019 το ΕΣΠΔ
δημοσίευσε επίσης την πιο πρόσφατη συνεισφορά του στη διαβούλευση για ένα σχέδιο δεύτερου
πρόσθετου πρωτοκόλλου1, υποδεικνύοντας ότι παραμένει «διαθέσιμο για περαιτέρω συνεισφορές»,
και απηύθυνε έκκληση για «έγκαιρη και περισσότερο προληπτική συμμετοχή των αρχών προστασίας
δεδομένων στην προετοιμασία των εν λόγω ειδικών διατάξεων, προκειμένου να εξασφαλίζεται η
βέλτιστη κατανόηση και εξέταση των εγγυήσεων για την προστασία δεδομένων»2.

Σε συνέχεια της δημοσίευσης του νέου σχεδίου διατάξεων του δεύτερου πρόσθετου πρωτοκόλλου
της σύμβασης της Βουδαπέστης3, το ΕΣΠΔ επιθυμεί, για μία ακόμη φορά, να παρέχει
εμπειρογνωμοσύνη και εποικοδομητική συνεισφορά προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα ζητήματα
προστασίας δεδομένων λαμβάνονται δεόντως υπόψη στη συνολική διαδικασία σύνταξης του
πρόσθετου πρωτοκόλλου, θεωρώντας ότι οι συνεδριάσεις που είναι αφιερωμένες στην κατάρτιση
του πρόσθετου πρωτοκόλλου πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών και ότι η άμεση εμπλοκή

1 https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpbcontributionbudapestconvention_en.pdf
2 Το ΕΣΠΔ υποστηρίζει τις θέσεις και τις συστάσεις που εκφράζονται στην προηγούμενη αυτή συνεισφορά και
θεωρεί σκόπιμο να αναδιατυπώσει τις βασικές αρχές υπό το πρίσμα των τελευταίων εξελίξεων και του νέου
σχεδίου διατάξεων που δημοσιεύτηκε.
3 https://www.coe.int/en/web/cybercrime/-/towards-a-protocol-to-the-convention-on-cybercrime-additional-
stakeholder-consultations
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των αρχών προστασίας δεδομένων στη διαδικασία σύνταξης δεν έχει προβλεφθεί στους όρους
αναφοράς της επιτροπής της σύμβασης για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο (T-CY)4.

Επιπλέον, το ΕΣΠΔ θεωρεί ότι οι προαναφερόμενες διατάξεις είναι πιθανόν να επηρεάσουν τους
ουσιαστικούς και διαδικαστικούς όρους πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στην ΕΕ,
μεταξύ άλλων ως αποτέλεσμα αιτημάτων από αρχές τρίτων χωρών, και, συνεπώς, απηχούν επίσης
τις συνεχιζόμενες συζητήσεις σε επίπεδο ΕΕ, καθώς και σχετικές νομοθετικές πρωτοβουλίες που επί
του παρόντος εξετάζονται από τους συννομοθέτες5. Ως εκ τούτου, το ΕΣΠΔ καλεί την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και τα κράτη μέλη της ΕΕ και τα εθνικά κοινοβούλια
να διασφαλίσουν ότι οι συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις υπόκεινται σε ενδελεχή έλεγχο
προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλήρης συνέπεια του προβλεπόμενου δεύτερου πρόσθετου
πρωτοκόλλου με το κεκτημένο της ΕΕ, ιδίως στον τομέα της προστασίας δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα.

Η πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ δικαιοδοσιών έχει ήδη εξεταστεί κατά το
παρελθόν από τις αρχές προστασίας δεδομένων της ΕΕ σε διάφορες θέσεις και γνώμες, και το ΕΣΠΔ
επιθυμεί να υπενθυμίσει ιδίως τις παρατηρήσεις της ομάδας εργασίας του άρθρου 29 σχετικά με το
ζήτημα της άμεσης πρόσβασης από αρχές επιβολής του νόμου τρίτων χωρών σε δεδομένα
αποθηκευμένα σε άλλη δικαιοδοσία, όπως προτείνεται στο σχέδιο στοιχείων για ένα πρόσθετο
πρωτόκολλο στη σύμβαση της Βουδαπέστης για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο6, καθώς και στη
δήλωση σχετικά με τις πτυχές προστασίας των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής της διασυνοριακής
πρόσβασης σε ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία7. Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων
εξέδωσε τη γνώμη 03/2019 σχετικά με την εντολή για τη συμμετοχή της Επιτροπής στις
διαπραγματεύσεις8, καθώς και τη γνώμη 7/2019 σχετικά με τις προτάσεις για την ευρωπαϊκή εντολή
υποβολής και την ευρωπαϊκή εντολή διατήρησης ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων σε ποινικές
υποθέσεις9. Οι συνεισφορές αυτές βασίζονται επίσης στη γνώμη 23/2018 του ΕΣΠΔ σχετικά με τις
προτάσεις της Επιτροπής για την ευρωπαϊκή εντολή υποβολής και την ευρωπαϊκή εντολή διατήρησης
ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων σε ποινικές υποθέσεις10.

Το ΕΣΠΔ έχει πλήρη επίγνωση ότι οι περιπτώσεις στις οποίες οι δικαστικές αρχές και οι αρχές
επιβολής του νόμου έρχονται αντιμέτωπες με κάποια «διασυνοριακή κατάσταση» όσον αφορά την
πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των ερευνών τους μπορούν να
προκαλέσουν προβλήματα και αναγνωρίζει τον θεμιτό στόχο της ενίσχυσης της διεθνούς
συνεργασίας όσον αφορά το έγκλημα στον κυβερνοχώρο και την πρόσβαση σε πληροφορίες.
Ταυτόχρονα, το ΕΣΠΔ επαναλαμβάνει ότι είναι απαραίτητο να εξασφαλίζεται η προστασία των

4 Όροι αναφοράς για την κατάρτιση σχεδίου δεύτερου πρόσθετου πρωτοκόλλου της σύμβασης της
Βουδαπέστης για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο, εγκρίθηκαν από τη 17η ολομέλεια της T-CY στις
8 Ιουνίου 2017, T-CY (2017)3.
5 Πρόκειται ειδικότερα, αλλά όχι αποκλειστικά, για συζητήσεις σχετικά με τις προτάσεις της Επιτροπής για την
ευρωπαϊκή εντολή υποβολής και την ευρωπαϊκή εντολή διατήρησης ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων
σε ποινικές υποθέσεις.
6 Παρατηρήσεις της ομάδας εργασίας του άρθρου 29 σχετικά με το ζήτημα της απευθείας πρόσβασης των
αρχών επιβολής του νόμου τρίτων χωρών σε δεδομένα αποθηκευμένα σε άλλη δικαιοδοσία, όπως προτείνεται
στο σχέδιο στοιχείων για ένα πρόσθετο πρωτόκολλο της σύμβασης της Βουδαπέστης για το έγκλημα στον
κυβερνοχώρο, 05/12/2013.
7 Δήλωση της ομάδας εργασίας του άρθρου 29 (WP29) σχετικά με τις πτυχές προστασίας των δεδομένων και
της ιδιωτικής ζωής της διασυνοριακής πρόσβασης σε ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία, 29 Νοεμβρίου 2017.
8 Γνώμη 3/2019 του ΕΕΠΔ σχετικά με τη συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις ενόψει ενός δεύτερου πρόσθετου
πρωτοκόλλου της σύμβασης της Βουδαπέστης για τα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο.
9 Γνώμη 7/2019 του ΕΕΠΔ σχετικά με τις προτάσεις για την ευρωπαϊκή εντολή υποβολής και την ευρωπαϊκή
εντολή διατήρησης ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων σε ποινικές υποθέσεις.
10 Γνώμη 23/2018 του ΕΣΠΔ που εκδόθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 2018 σχετικά με τις προτάσεις της Επιτροπής
για την ευρωπαϊκή εντολή υποβολής και την ευρωπαϊκή εντολή διατήρησης ηλεκτρονικών αποδεικτικών
στοιχείων σε ποινικές υποθέσεις.



3
[τ.1] [εκδόθηκε]

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και η ασφάλεια δικαίου, ώστε να υποστηρίζεται, με τον τρόπο
αυτό, ο στόχος της καθιέρωσης βιώσιμων ρυθμίσεων για την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα με τρίτες χώρες για τους σκοπούς της επιβολής του νόμου, οι οποίες συμμορφώνονται
πλήρως με τις συνθήκες της ΕΕ και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Επιπλέον, το
ΕΣΠΔ θεωρεί αναγκαίο το πρόσθετο πρωτόκολλο να καταρτιστεί στο πλαίσιο των βασικών αξιών και
αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης, ιδίως δε των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους
δικαίου.

Όσον αφορά τη «διασυνοριακή άμεση πρόσβαση σε αποθηκευμένα ηλεκτρονικά δεδομένα»
σύμφωνα με το άρθρο 32 στοιχείο β) της σύμβασης της Βουδαπέστης, το ΕΣΠΔ επιβεβαιώνει
συγκεκριμένα ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί κανονικά να αποκαλύπτει δεδομένα μόνο
κατόπιν προηγούμενης επίδειξης δικαστικής άδειας/εντάλματος ή εγγράφου το οποίο αιτιολογεί την
ανάγκη για πρόσβαση σε δεδομένα και αναφέρεται στη σχετική νομική βάση για την εν λόγω
πρόσβαση, και το οποίο προσκομίζεται από εθνική αρχή επιβολής του νόμου σύμφωνα με το οικείο
εσωτερικό δίκαιο, η οποία θα διευκρινίζει τον σκοπό για τον οποίο ζητούνται τα δεδομένα.

Δεδομένου ότι η σύμβαση της Βουδαπέστης, όπως και όλα τα πρόσθετα πρωτόκολλα αυτής, είναι
δεσμευτικά διεθνή μέσα, το ΕΣΠΔ επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), «οι υποχρεώσεις που επιβάλλει μια διεθνής συμφωνία δεν μπορούν να
έχουν ως αποτέλεσμα την προσβολή των συνταγματικών αρχών της Συνθήκης ΕΚ, μεταξύ των οποίων
η αρχή ότι όλες οι κοινοτικές πράξεις πρέπει να σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα, δεδομένου ότι
ο σεβασμός αυτός αποτελεί προϋπόθεση της νομιμότητάς τους»11. Συνεπώς, είναι ζωτικής σημασίας
τα διαπραγματευόμενα μέρη της ΕΕ να εξασφαλίζουν ότι οι διατάξεις που προβλέπονται στο
πρόσθετο πρωτόκολλο συμμορφώνονται πράγματι με το κεκτημένο της ΕΕ στον τομέα της
προστασίας δεδομένων, προκειμένου να εξασφαλίζεται η συμβατότητα με το πρωτογενές και το
παράγωγο δίκαιο της ΕΕ.

Λαμβανομένου υπόψη του χρονοδιαγράμματος της διαδικασίας διαβούλευσης, η παρούσα
συνεισφορά του ΕΣΠΔ θα επικεντρωθεί σε προκαταρκτική αξιολόγηση του νέου σχεδίου του
δεύτερου πρόσθετου πρωτοκόλλου της σύμβασης της Βουδαπέστης όσον αφορά τις διατάξεις οι
οποίες δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο προηγούμενων διαβουλεύσεων με ενδιαφερόμενα μέρη:

• Κοινές ομάδες έρευνας και κοινές έρευνες

• Ταχεία γνωστοποίηση αποθηκευμένων ηλεκτρονικών δεδομένων σε περίπτωση έκτακτης
ανάγκης

• Αίτημα για πληροφορίες καταχώρισης ονοµάτων τοµέα

Και πάλι, το ΕΣΠΔ αντιλαμβάνεται ότι οι ειδικές διατάξεις σχετικά με την προστασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα εξακολουθούν να τελούν υπό συζήτηση. Το ΕΣΠΔ παραμένει διαθέσιμο για
περαιτέρω συνεισφορές και απευθύνει έκκληση για έγκαιρη και περισσότερο προληπτική συμμετοχή
των αρχών προστασίας δεδομένων στην κατάρτιση των εν λόγω ειδικών διατάξεων, προκειμένου να
εξασφαλίζεται η βέλτιστη κατανόηση και εξέταση των εγγυήσεων προστασίας δεδομένων.

Προσωρινό σχέδιο διατάξεων σχετικά με τις κοινές ομάδες έρευνας και τις κοινές έρευνες (ΚΟΕ)
(άρθρο 3), το αίτημα για πληροφορίες καταχώρισης ονοµάτων τοµέα (άρθρο 6) και την ταχεία

11 Βλ. συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-402/05 P και C-415/05 P, Kadi κατά Συμβουλίου, ECLI:EU:C:2008:461 —
σκέψη 285.
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γνωστοποίηση αποθηκευμένων ηλεκτρονικών δεδομένων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης
(άρθρο 7)

Βάσει της προκαταρκτικής αξιολόγησης, το ΕΣΠΔ συστήνει την περαιτέρω εξέταση του προσωρινού
σχεδίου διατάξεων όσον αφορά τα ακόλουθα στοιχεία.

Το ΕΣΠΔ επισημαίνει ότι τόσο τα αιτήματα για πληροφορίες καταχώρισης ονοµάτων τοµέα όσο και
τα αιτήματα για ταχεία γνωστοποίηση αποθηκευμένων ηλεκτρονικών δεδομένων σε περιπτώσεις
έκτακτης ανάγκης είναι μη δεσμευτικά και ότι οι λόγοι άρνησης ικανοποίησης του αιτήματος δεν
καθορίζονται με σαφήνεια, ενώ η δυνατότητα του κράτους που είναι συμβαλλόμενο μέρος και στο
οποίο απευθύνεται το αίτημα να βασιστεί στη νομοθεσία του και να αρνηθεί τη συνεργασία,
συμπεριλαμβανομένων των λόγων άρνησης που αναφέρονται σε συμβάσεις αμοιβαίας δικαστικής
συνδρομής, είναι επίσης ασαφής12. Το ΕΣΠΔ υπενθυμίζει, ως προς αυτό, ότι οι προϋποθέσεις υπό τις
οποίες πρέπει να χορηγείται πρόσβαση από τους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών
ή την οντότητα παροχής υπηρεσιών ονοµάτων τοµέα πρέπει να προβλέπονται από τον νόμο, ώστε
να εξασφαλίζεται ότι η επεξεργασία έχει σαφή νομική βάση.

Επιπροσθέτως, το ΕΣΠΔ κάνει αναφορά σε παλαιότερη συνεισφορά του για να επαναλάβει ότι, με
την εξαίρεση δεόντως αιτιολογημένων περιπτώσεων έκτακτης ανάγκης13 και υπό το πρίσμα της
νομολογίας του ΔΕΕ14, θεωρεί ότι οι αιτούσες αρχές που μπορούν να εκδίδουν τέτοια αιτήματα θα
πρέπει να είναι μόνο εισαγγελικές, δικαστικές ή άλλες ανεξάρτητες αρχές. Το ΕΣΠΔ θεωρεί επίσης ότι
η συστηματική συμμετοχή δικαστικών αρχών στα συμβαλλόμενα μέρη στα οποία απευθύνεται το
αίτημα είναι ουσιαστικής σημασίας προκειμένου να διασφαλίζεται η αποτελεσματική επανεξέταση
της συμμόρφωσης των αιτημάτων προς τη σύμβαση και να διαφυλάσσεται η εφαρμογή της αρχής
του διττού αξιοποίνου στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας.

Ως προς αυτό, το ΕΣΠΔ υπενθυμίζει ότι η αρχή του διττού αξιόποινου αποσκοπεί στην παροχή
πρόσθετης εγγύησης προκειμένου να διασφαλίζεται ότι ένα συμβαλλόμενο μέρος δεν μπορεί να
βασίζεται στη συνδρομή άλλου συμβαλλόμενου μέρους για την εφαρμογή ποινικής κύρωσης που
δεν προβλέπεται στο δίκαιο του εν λόγω άλλου συμβαλλόμενου μέρους. Οι εγγυήσεις αυτές, εκτός
του ότι εξασφαλίζουν τον σεβασμό των δικαιωμάτων των προσώπων και τη δέουσα διαδικασία στο
πλαίσιο του προβλεπόμενου μηχανισμού δικαστικής συνεργασίας, προβλέπουν επίσης μια
ουσιαστική εγγύηση που σχετίζεται με τους διαδικαστικούς όρους πρόσβασης στα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα των προσώπων αυτών. Όπως αναφέρθηκε ήδη σε προηγούμενη
συνεισφορά που αφορούσε την ασφάλεια της επεξεργασίας δεδομένων, το ΕΣΠΔ καλεί την T-CY να
εξετάσει, ως ειδική εγγύηση προστασίας δεδομένων, έναν μηχανισμό ο οποίος θα ειδοποιεί αμελλητί
για παραβιάσεις δεδομένων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρή προσβολή των
δικαιωμάτων και των ελευθεριών των υποκειμένων των δεδομένων. Οι παραβιάσεις δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα θα μπορούσαν πράγματι δυνητικά να έχουν ποικίλες και σημαντικές
δυσμενείς επιπτώσεις για τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Σχετικά με το προσωρινό σχέδιο διατάξεων που αφορά το αίτημα για πληροφορίες καταχώρισης
ονομάτων τομέα, το ΕΣΠΔ επισημαίνει ότι στις πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα και ότι, κατά συνέπεια, κάθε διεθνές μέσο το οποίο θέτει ουσιαστικούς και
διαδικαστικούς όρους για την πρόσβαση σε τέτοια δεδομένα πρέπει, όσον αφορά τα συμβαλλόμενα

12 Το σχέδιο του άρθρου 6 παράγραφος 2 αναφέρεται, λόγου χάρη, σε «εύλογες προϋποθέσεις που
προβλέπονται από το εσωτερικό δίκαιο».
13 Το ΕΣΠΔ σημειώνει ότι η έννοια της έκτακτης ανάγκης αναφέρεται κατά την έννοια της παραγράφου 1 του
σχεδίου διάταξης σχετικά με την επείγουσα αμοιβαία συνδρομή και θεωρεί ότι το πεδίο εφαρμογής μιας
τέτοιας κατάστασης μπορεί να διασαφηνιστεί και να πλαισιωθεί περαιτέρω.
14 Βλ. συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-203/15 και C-698/15, Tele2 Sverige AB, ECLI:EU:C:2016:970 —
σκέψη 120.
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μέρη που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να συμμορφώνεται προς το πρωτογενές και το
παράγωγο δίκαιο της ΕΕ.

Σχετικά με το προσωρινό σχέδιο διατάξεων για «ταχεία γνωστοποίηση αποθηκευμένων
ηλεκτρονικών δεδομένων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης» (άρθρο 7), το ΕΣΠΔ σημειώνει ότι η νέα
αυτή διάταξη, ανάλογα με την εφαρμογή της από έκαστο μέρος, μπορεί να εμπεριέχει την άμεση
γνωστοποίηση δεδομένων περιεχομένου. Το ΕΣΠΔ σημειώνει επίσης ότι το κράτος που είναι
συμβαλλόμενο μέρος και στο οποίο απευθύνεται το αίτημα μπορεί να ζητήσει, μετά την
γνωστοποίηση των δεδομένων, την παροχή κατάλληλου αιτήματος αμοιβαίας συνδρομής (άρθρο 7
παράγραφος 5). Ωστόσο, στην τελευταία περίπτωση, τα συμβαλλόμενα μέρη δεν δεσμεύονται από
το προβλεπόμενο πρωτόκολλο να διαγράψουν τα δεδομένα ή να μην τα χρησιμοποιήσουν ως
αποδεικτικά στοιχεία αν, βάσει των συμπληρωματικών πληροφοριών που αποκτώνται στο πλαίσιο
κατάλληλου αιτήματος αμοιβαίας συνδρομής, οι αρχές στις οποίες απευθύνεται το αίτημα
καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη γνωστοποίηση των
δεδομένων. Συνεπώς, οι νομικές συνέπειες όσον αφορά τα δεδομένα, από τη στιγμή που
γνωστοποιούνται στην αιτούσα χώρα, φαίνεται ότι αφήνονται αποκλειστικά στη διακριτική ευχέρεια
του εθνικού δικαίου της εκάστοτε χώρας. Επομένως, η έλλειψη δέσμευσης σε επίπεδο πρωτοκόλλου
ενέχει τον κίνδυνο η εν λόγω διάταξη να στερείται κάθε προστατευτικής ισχύος όσον αφορά την
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουν ήδη γνωστοποιηθεί.

Τέλος, το ΕΣΠΔ υπογραμμίζει την απαίτηση του άρθρου 52 παράγραφος 1 του Χάρτη των
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ15 σύμφωνα με το οποίο κάθε περιορισμός στην άσκηση των
δικαιωμάτων και ελευθεριών που αναγνωρίζονται στον Χάρτη υπόκειται στην αρχή της
αναλογικότητας και επιτρέπεται να επιβάλλεται μόνον εφόσον είναι αναγκαίος. Συνεπώς, το σχέδιο
διατάξεων του προβλεπόμενου πρωτοκόλλου, προκειμένου να είναι νόμιμο βάσει το ενωσιακού
δικαίου, πρέπει να ικανοποιεί την εν λόγω απαίτηση. Επομένως, αφορά τόσο τα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στο αίτημα όσο και εκείνα που περιέχονται στην απάντηση
σε ένα τέτοιο αίτημα. Ως εκ τούτου, το ΕΣΠΔ έχει επιφυλάξεις ιδίως όσον αφορά τη διατύπωση του
σχεδίου του άρθρου 6 παράγραφος 3 στοιχείο γ) και του σχετικού με την εν λόγω διάταξη σημείου
13 του σχεδίου εισηγητικής έκθεσης, τα οποία φαίνεται να υποδηλώνουν ότι οι αιτούσες τρίτες
χώρες που είναι συμβαλλόμενα μέρη του προβλεπόμενου πρωτοκόλλου μπορεί να μην
υποχρεούνται να συμμορφώνονται με την αρχή της αναλογικότητας όταν απευθύνουν αιτήματα
προς οποιοδήποτε κράτος μέλος της ΕΕ. Επιπλέον, δεν υπάρχει απόλυτη σαφήνεια σχετικά με τη
δυνατότητα επίκλησης, βάσει των εν λόγω διατάξεων, της αρχής της αναλογικότητας ως λόγου
άρνησης.

Επίσης, είναι ασαφές κατά πόσον τα συμβαλλόμενα μέρη θα δεσμεύονται από τις υποχρεώσεις να
εξασφαλίζουν, στο πλαίσιο του προβλεπόμενου πρωτοκόλλου, τους όρους και τις εγγυήσεις που
ορίζονται στο άρθρο 15 της σύμβασης της Βουδαπέστης16. Το ΕΣΠΔ συνιστά να διασαφηνιστεί ότι οι
υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 15 της σύμβασης της Βουδαπέστης ισχύουν πλήρως
και στο πλαίσιο της παρούσας διασυνοριακής συνεργασίας.

Διατάξεις σχετικά με τις εγγυήσεις προστασίας δεδομένων

Το ΕΣΠΔ θεωρεί σημαντικό το προσωρινό κείμενο που δημοσιεύτηκε να συμπληρωθεί από ειδικές
διατάξεις σχετικά με τις εγγυήσεις προστασίας δεδομένων, οι οποίες έπειτα πρέπει να αξιολογηθούν
από κοινού με άλλες διατάξεις, ώστε να διασφαλίζεται ότι το σχέδιο προσωρινού πρωτοκόλλου θα
μετατραπεί σε μια βιώσιμη ρύθμιση για την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με τρίτες

15 Βλ. επίσης άρθρο 8 παράγραφος 2 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
16 Βλ. ιδίως άρθρο 6 παράγραφος 4 εντός παρένθεσης.
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χώρες για τους σκοπούς της επιβολής του νόμου, σε πλήρη συμμόρφωση με τις συνθήκες της ΕΕ και
τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

Το προσωρινό σχέδιο διατάξεων σχετικά με το αίτημα για πληροφορίες καταχώρισης ονομάτων
τομέα και για ταχεία γνωστοποίηση αποθηκευμένων ηλεκτρονικών δεδομένων σε περίπτωση
έκτακτης ανάγκης, καθώς θέτει διαδικαστικούς όρους πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα, μπορεί ήδη να επηρεάζει το επίπεδο προστασίας των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και ίσως χρειάζεται να τροποποιηθεί προκειμένου να εξασφαλίζεται η επιχειρησιακή
εφαρμογή των κατάλληλων εγγυήσεων προστασίας δεδομένων. Ως προς αυτό, το ΕΣΠΔ θα ήθελε
για ακόμη μία φορά να επισημάνει την αναγκαιότητα οι εγγυήσεις προστασίας δεδομένων να
εφαρμόζονται σε κάθε ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του
προβλεπόμενου πρωτοκόλλου17, μεταξύ άλλων σε σχέση με τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα18.

Το ΕΣΠΔ θεωρεί ότι οι ειδικές διατάξεις σχετικά με τις εγγυήσεις προστασίας δεδομένων πρέπει να
αποτυπώνουν βασικές αρχές και, ειδικότερα, τη νομιμότητα, την αντικειμενικότητα και τη
διαφάνεια, τον περιορισμό του σκοπού, την ελαχιστοποίηση των δεδομένων, την ακρίβεια, τον
περιορισμό της περιόδου αποθήκευσης, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα. Ομοίως, το ΕΣΠΔ
θα ήθελε να τονίσει τη σημασία της εξασφάλισης τόσο των βασικών ατομικών δικαιωμάτων
(πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή), με οποιουσδήποτε περιορισμούς ορίζει η αρχή της
αναλογικότητας, όσο και της αποτελεσματικής ένδικης προστασίας των υποκειμένων των δεδομένων
έναντι παραβιάσεων των εγγυήσεων προστασίας δεδομένων. Η άσκηση των δικαιωμάτων αυτών
προϋποθέτει επίσης την ειδοποίηση του υποκειμένου των δεδομένων, τουλάχιστον όταν πλέον δεν
διακυβεύεται η έρευνα. Οι εν λόγω αρχές, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις συνάδουν επίσης με
την εκσυγχρονισμένη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των ατόμων σε
σχέση με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Σύμβαση 108+), συμβαλλόμενα μέρη
της οποίας είναι πολλά από τα συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης της Βουδαπέστης. Σύμφωνα με τη
σύμβαση 108+, αυτές οι αρχές θα πρέπει να εφαρμόζονται σε όλες τις αρχές επεξεργασίας
δεδομένων στο συμβαλλόμενο μέρος που υποβάλλει την αίτηση, ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχιση
της προστασίας. Το ΕΣΠΔ αναφέρεται στη συνεισφορά του στη δημόσια διαβούλευση του 2019 για
περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τις απαιτήσεις της ΕΕ ως προς το σημείο αυτό19.

Το ΕΣΠΔ επαναλαμβάνει τη σημασία της συμμετοχής των αρχών προστασίας δεδομένων στη
διαδικασία σύνταξης του πρόσθετου πρωτοκόλλου και είναι έτοιμο να συμβάλλει και να
συνδράμει την T-CY στην κατάρτιση του προσωρινού κειμένου διατάξεων για τις εγγυήσεις
προστασίας δεδομένων.

Για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων

Η Πρόεδρος

(Andrea Jelinek)

17 Το άρθρο 6 παράγραφος 4 φαίνεται ότι περιορίζει την εφαρμογή των εγγυήσεων καθώς και του άρθρου 15
της σύμβασης αποκλειστικά στις πληροφορίες που γνωστοποιούνται και όχι στα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα που περιέχονται στο αίτημα.
18 Σύμφωνα με το σημείο 9 του σχεδίου εισηγητικής έκθεσης, η διάταξη αυτή μπορεί ή θα πρέπει να
εφαρμόζεται μόνο στη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις κοινές ομάδες έρευνας.
19https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpbcontributionbudapestconvention_en.pdf


