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ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
τησ 3ησ ΝοεµβρÝου 1998
για την Ûγκριση κανÞνων που διÛπουν την εκ µÛρουσ τησ Europol ληψη πληροφοριων που
προÛρχονται απÞ τρÝτουσ
(1999/C 26/03)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Îχοντασ υπÞψη του τη συµβαση, βÀσει του Àρθρου Κ.3 τησ
συνθηκησ για την Ευρωπαϊκη Îνωση, για την Ýδρυση
Ευρωπαϊκησ Αστυνοµικησ ΥπηρεσÝασ («συµβαση Europol») (1), και ιδÝωσ το Àρθρο 10 παρÀγραφοσ 4,
Αφου Ûλαβε τη γνωµη του διοικητικου συµβουλÝου,
Εκτιµωντασ Þτι το Συµβουλιο θεσπÝζει οµοφωνωσ κανÞνεσ,
επιπλÛον των διατÀξεων τησ συµβασησ που αφορουν τη
ληψη, εκ µÛρουσ τησ Europol, πληροφοριων που προÛρχονται απÞ τρÝτα κρÀτη και τρÝτουσ οργανισµουσ, οι οποÝοι
πρÛπει να τηρουνται απÞ την Europol επÝ του προκειµÛνου
θÛµατοσ,

ΘΕΣΠΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ:

η) ωσ «επεξεργασÝα δεδοµÛνων προσωπικου χαρακτηρα»,
νοεÝται κÀθε εργασÝα η σειρÀ εργασιων που πραγµατοποιουνται µε η χωρÝσ τη βοηθεια αυτοµατοποιηµÛνων
διαδικασιων και εφαρµÞζονται σε δεδοµÛνα προσωπικου χαρακτηρα, Þπωσ η συλλογη, η καταχωρηση, η
οργÀνωση, η αποθηκευση, η προσαρµογη η η τροποποÝηση, η ανÀκτηση, η αναζητηση πληροφοριων, η
χρηση, η ανακοÝνωση µε διαβÝβαση, η διÀδοση η κÀθε
Àλλη µορφη διÀθεσησ, η εναρµÞνιση η ο συνδυασµÞσ,
καθωσ και το κλεÝδωµα, η διαγραφη η η καταστροφη.

Α
 ρθρο 1

Α
 ρθρο 2

ΟρισµοÝ

ΣυµφωνÝεσ

Για τουσ σκοπουσ των παρÞντων κανÞνων:
α) ωσ «τρÝτα, κρÀτη», νοουνται τα κρÀτη που δεν εÝναι
µÛλη τησ Ευρωπαϊκησ Îνωσησ, Þπωσ προβλÛπεται στο
Àρθρο 10 παρÀγραφοσ 4 σηµεÝο 4 τησ συµβασησ¯
β) ωσ «τρÝτοι οργανισµοÝ», νοουνται οι οργανισµοÝ που
αναφÛρει το Àρθρο 10 παρÀγραφοσ 4 σηµεÝα 1 Ûωσ 3
και 5 Ûωσ 7 τησ συµβασησ¯
γ) ωσ «οργανισµοÝ που συνδÛονται µε την Ευρωπαϊκη
Îνωση», νοουνται οι οργανισµοÝ που προβλÛπονται
στο Àρθρο 10 παρÀγραφοσ 4 σηµεÝα 1 Ûωσ 3 τησ
συµβασησ¯
δ) ωσ «οργανισµοÝ που δεν συνδÛονται µε την Ευρωπαϊκη
Îνωση», νοουνται οι οργανισµοÝ που προβλÛπονται
στο Àρθρο 10 παρÀγραφοσ 4 σηµεÝα 5 Ûωσ 7 τησ
συµβασησ¯
ε)

βωθεÝ¯ ωσ πρÞσωπο του οποÝου η ταυτÞτητα µπορεÝ να
εξακριβωθεÝ λογÝζεται το πρÞσωπο εκεÝνο που µπορεÝ
να προσδιορισθεÝ, Àµεσα η Ûµµεσα, ιδÝωσ βÀσει αριθµου ταυτÞτητασ η βÀσει ενÞσ η περισσοτÛρων συγκεκριµÛνων στοιχεÝων που χαρακτηρÝζουν την υπÞσταση
του απÞ φυσικη, βιολογικη, ψυχολογικη, οικονοµικη,
πολιτιστικη η κοινωνικη Àποψη¯

ο Þροσ «συµφωνÝα» νοεÝται ωσ συµφωνÝα συναφθεÝσα
προκειµÛνου να επιτευχθουν οι στÞχοι που ορÝζει το
Àρθρο 2 τησ συµβασησ¯

στ) ωσ «πληροφορÝεσ», νοουνται τÞσο τα δεδοµÛνα προσωπικου χαρακτηρα, Þσο και τα µη προσωπικου
χαρακτηρα¯
ζ) ωσ «δεδοµÛνα προσωπικου χαρακτηρα», νοεÝται κÀθε
πληροφορÝα που αναφÛρεται σε φυσικÞ πρÞσωπο του
οποÝου η ταυτÞτητα εÝναι γνωστη η µπορεÝ να εξακρι(1) ΕΕ C 316 τησ 27.11.1995, σ. 1.

1. Η Europol µπορεÝ να συνÀπτει συµφωνÝεσ µε τρÝτα
κρÀτη και τρÝτουσ οργανισµουσ ωστε να λαµβÀνει πληροφορÝεσ.
2. Το Συµβουλιο καθορÝζει µε ποια τρÝτα κρÀτη η οργανισµουσ που δεν συνδÛονται µε την Ευρωπαϊκη Îνωση
πρÛπει να γÝνουν διαπραγµατευσεισ για τη συναψη συµφωνιων. Η απÞφαση αυτη λαµβÀνεται οµÞφωνα.
3. Το διοικητικÞ συµβουλιο δυναται να καθορÝζει µε
ποιουσ οργανισµουσ που συνδÛονται µε την Ευρωπαϊκη
Îνωση πρÛπει να γÝνουν διαπραγµατευσεισ για τη συναψη
συµφωνιων.
4. Ο διευθυντησ τησ Europol, µετÀ απÞ διαβουλευση µε
το διοικητικÞ συµβουλιο και µετÀ απÞ οµÞφωνη Àδεια του
ΣυµβουλÝου, αρχÝζει διαπραγµατευσεισ για τη συναψη
συµφωνιων µε τρÝτα κρÀτη η οργανισµουσ που δεν συνδÛονται µε την Ευρωπαϊκη Îνωση. Η συµφωνÝα µπορεÝ να
συναφθεÝ µÞνον µετÀ την Þµοφωνη Ûγκριση του ΣυµβουλÝου και αφου ληφθεÝ µÛσω του διοικητικου συµβουλÝου η
γνωµη τησ κοινησ εποπτικησ αρχησ Þσον αφορÀ την παραλαβη δεδοµÛνων προσωπικου χαρακτηρα.
5. Ο διευθυντησ τησ Europol, µετÀ απÞ Àδεια του διοικητικου συµβουλÝου, αρχÝζει διαπραγµατευσεισ για τη
συναψη συµφωνιων µε οργανισµουσ που συνδÛονται µε την
Ευρωπαϊκη Îνωση. Η συµφωνÝα µπορεÝ να συναφθεÝ
µÞνον µετÀ την Ûγκριση του διοικητικου συµβουλÝου, και
αφου ληφθεÝ η γνωµη τησ κοινησ εποπτικησ αρχησ Þσον
αφορÀ την παραλαβη δεδοµÛνων προσωπικου χαρακτηρα.
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Α
 ρθρο 3
ΑξιολÞγηση τησ πηγησ και των πληροφοριων
1. ΠροκειµÛνου να µπορÛσει να αξιολογησει την αξιοπιστÝα των πληροφοριων και τησ πηγησ τουσ, η Europol
ζητÀ απÞ το τρÝτο κρÀτοσ η τον τρÝτο οργανισµÞ να
αξιολογησει κατÀ το δυνατÞν τισ πληροφορÝεσ και την
πηγη τουσ, συµφωνα µε τα κριτηρια που αναφÛρονται στο
Àρθρο 11 των κανÞνων που εφαρµÞζονται στα αρχεÝα
δεδοµÛνων προσ ανÀλυση.
2. Αν δεν υπÀρξει αξιολÞγηση, η Europol προσπαθεÝ
κατÀ το δυνατÞν να αξιολογησει την αξιοπιστÝα τησ πηγησ
η των πληροφοριων βÀσει των πληροφοριων που ηδη
διαθÛτει, συµφωνα µε τα κριτηρια που αναφÛρονται στο
Àρθρο 11 των κανÞνων που εφαρµÞζονται στα αρχεÝα
δεδοµÛνων προσ ανÀλυση.
3. Η Europol και Ûνα τρÝτο κρÀτοσ η τρÝτοσ οργανισµÞσ
µπορουν να συµφωνησουν κατÀ γενικÞ τρÞπο για την
αξιολÞγηση συγκεκριµÛνων κατηγοριων πληροφοριων και
συγκεκριµÛνων πηγων, συµφωνα µε τα κριτηρια που αναφÛρονται στο Àρθρο 11 των κανÞνων που εφαρµÞζονται
στα αρχεÝα δεδοµÛνων προσ ανÀλυση.
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η Europol εξακολουθεÝ να ενδιαφÛρεται γι’ αυτην, βÀσει
πληροφοριων ευρυτερων απÞ εκεÝνεσ που κατÛχει το τρÝτο
κρÀτοσ η ο τρÝτοσ οργανισµÞσ που τισ διαβÝβασε. Η Europol ενηµερωνει το τρÝτο κρÀτοσ η τον τρÝτο οργανισµÞ Þτι
διατηρεÝ αποθηκευµÛνη την πληροφορÝα.
3. Αν η Europol Ûχει λÞγουσ να θεωρεÝ Þτι οι πληροφορÝεσ που τησ διαβιβÀστηκαν δεν εÝναι ακριβεÝσ η δεν
ισχυουν πλÛον, ενηµερωνει σχετικωσ το τρÝτο κρÀτοσ η τον
τρÝτο οργανισµÞ που τισ παρÛσχε και ζητÀ απÞ το τρÝτο
κρÀτοσ η τον τρÝτο οργανισµÞ να τησ γνωστοποιησει τη
θÛση του. ΕÀν η Europol διορθωσει η διαγρÀψει την
πληροφορÝα συµφωνα µε το Àρθρο 20 παρÀγραφοσ 1 και
το Àρθρο 22 τησ συµβασησ, ενηµερωνει το τρÝτο κρÀτοσ η
τον τρÝτο οργανισµÞ για τη διαγραφη η τη διÞρθωση.
4. Με την επιφυλαξη των διατÀξεων του Àρθρου 20 τησ
συµβασησ, οι πληροφορÝεσ για τισ οποÝεσ εÝναι πρÞδηλο Þτι
Ûχουν συλλεχθεÝ απÞ τρÝτο κρÀτοσ µε τρÞπο που αποτελεÝ
κατÀφωρη παραβÝαση των δικαιωµÀτων του ανθρωπου
δεν αποθηκευονται στο συστηµα πληροφοριων τησ Europol η στα αρχεÝα προσ ανÀλυση.
5. Με συµφωνÝα ορÝζεται Þτι τα τρÝτα κρÀτη η οι τρÝτοι
οργανισµοÝ ενηµερωνουν, στο µÛτρο του δυνατου, την
Europol Þταν Ûχουν λÞγουσ να θεωρουν Þτι οι πληροφορÝεσ που τησ διαβÝβασαν δεν εÝναι ακριβεÝσ η δεν ισχυουν
πλÛον.

Α
 ρθρο 4
Α
 ρθρο 5
∆ιÞρθωση και διαγραφη των πληροφοριων
1. Με συµφωνÝα ορÝζεται Þτι τα τρÝτα κρÀτη η οι τρÝτοι
οργανισµοÝ, Þταν διορθωνουν η διαγρÀφουν τισ πληροφορÝεσ που διαβÝβασαν στην Europol, την ενηµερωνουν.
2. Ùταν τρÝτο κρÀτοσ η τρÝτοσ οργανισµÞσ ενηµερωνει
την Europol Þτι διÞρθωσε η διÛγραψε µια πληροφορÝα που
τησ διαβÝβασε, η Europol διορθωνει η διαγρÀφει την πληροφορÝα αναλÞγωσ. Η Europol δεν διαγρÀφει πληροφορÝεσ
εφÞσον υπÀρχει περαιτÛρω ανÀγκη να γÝνει επεξεργασÝα
τησ πληροφορÝασ για τουσ σκοπουσ του αρχεÝου δεδοµÛνων
προσ ανÀλυση η, σε περÝπτωση που η πληροφορÝα εÝναι
αποθηκευµÛνη σε Àλλο αρχεÝο δεδοµÛνων τησ Europol, εÀν

Îναρξη ισχυοσ
Οι παρÞντεσ κανÞνεσ αρχÝζουν να ισχυουν την 1η ΙανουαρÝου 1999.

ΒρυξÛλλεσ, 3 ΝοεµβρÝου 1998.
Για το Συµβουλιο
Ο ΠρÞεδροσ
B. PRAMMER

