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I
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2725/2000 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 11ης ∆εκεµβρίου 2000
σχετικά µε τη θέσπιση του «Eurodac» για την αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωµάτων για την
αποτελεσµατική εφαρµογή της σύµβασης του ∆ουβλίνου
τροπής και περιλαµβάνει µηχανοργανωµένη κεντρική βάση
δεδοµένων δακτυλικών αποτυπωµάτων καθώς και ηλεκτρονικά µέσα διαβίβασης µεταξύ των κρατών µελών και της
κεντρικής βάσης δεδοµένων.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 63 σηµείο 1) στοιχείο α),
την πρόταση της Επιτροπής,

(6)

Είναι επίσης αναγκαίο να απαιτηθεί από τα κράτη µέλη να
λαµβάνουν ταχέως τα δακτυλικά αποτυπώµατα κάθε αιτούντος άσυλο και κάθε αλλοδαπού που συλλαµβάνεται για
παράνοµη διάβαση των εξωτερικών συνόρων κράτους
µέλους, εφόσον έχει ηλικία τουλάχιστον 14 ετών.

(7)

Είναι αναγκαίο να θεσπισθούν ακριβείς κανόνες σχετικά µε
τη διαβίβαση των εν λόγω δεδοµένων δακτυλικών αποτυπωµάτων στην κεντρική µονάδα, µε την καταχώρηση των δεδοµένων δακτυλικών αποτυπωµάτων και άλλων σχετικών δεδοµένων στην κεντρική βάση δεδοµένων, µε την αποθήκευση,
µε την αντιπαραβολή τους προς άλλα δεδοµένα δακτυλικών
αποτυπωµάτων, µε τη διαβίβαση των αποτελεσµάτων της
αντιπαραβολής καθώς και µε το κλείδωµα και την απαλοιφή
των καταχωρηθέντων δεδοµένων. Οι κανόνες αυτοί µπορούν
να διαφέρουν και θα πρέπει να προσαρµόζονται ανάλογα µε
την κατάσταση των διαφόρων κατηγοριών αλλοδαπών.

(8)

Οι αλλοδαποί που έχουν υποβάλει αίτηση ασύλου σε ένα
κράτος µέλος είναι δυνατόν να έχουν για πολλά έτη τη
δυνατότητα να ζητήσουν άσυλο σε άλλο κράτος µέλος.
Κατά συνέπεια, η µέγιστη περίοδος κατά την οποία θα
πρέπει να διατηρούνται τα δεδοµένα δακτυλικών αποτυπωµάτων στην κεντρική µονάδα, θα πρέπει να είναι αρκετά
µεγάλη. ∆έκα έτη θα πρέπει να θεωρούνται εύλογη περίοδος
για τη διατήρηση των δεδοµένων δακτυλικών αποτυπωµάτων, δεδοµένου ότι οι περισσότεροι αλλοδαποί που παραµένουν στην Κοινότητα επί αρκετά έτη διευθετούν το
καθεστώς τους ή ακόµα αποκτούν και την ιθαγένεια κράτους µέλους µετά την εν λόγω περίοδο.

(9)

Η περίοδος για τη διατήρηση θα πρέπει να συντέµνεται σε
ορισµένες ειδικές περιπτώσεις όταν δεν υπάρχει ανάγκη να
διατηρούνται τα δεδοµένα δακτυλικών αποτυπωµάτων για
τόσο µεγάλο χρονικό διάστηµα. Τα δεδοµένα δακτυλικών
αποτυπωµάτων θα πρέπει να απαλείφονται αµέσως µόλις οι
αλλοδαποί αποκτήσουν την ιθαγένεια κράτους µέλους.

τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Τα κράτη µέλη έχουν κυρώσει τη σύµβαση της Γενεύης της
28ης Ιουλίου 1951, όπως τροποποιήθηκε µε το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης της 31ης Ιανουαρίου 1967, περί
του καθεστώτος των προσφύγων.

(2)

Τα κράτη µέλη συνήψαν τη σύµβαση περί καθορισµού του
κράτους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης
παροχής ασύλου που υποβάλλεται σε ένα από τα κράτη
µέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία υπογράφηκε στο
∆ουβλίνο στις 15 Ιουνίου 1990 (εφεξής αποκαλούµενη
«σύµβαση του ∆ουβλίνου») (2).

(3)

Για τους σκοπούς της εφαρµογής της σύµβασης του ∆ουβλίνου, είναι απαραίτητο να διαπιστώνεται η ταυτότητα των
αιτούντων άσυλο και των προσώπων που συλλαµβάνονται
για παράνοµη διάβαση των εξωτερικών συνόρων της Κοινότητας. Για την αποτελεσµατική εφαρµογή της σύµβασης
του ∆ουβλίνου, και ιδίως του άρθρου 10 παράγραφος 1
στοιχεία γ) και ε), είναι επίσης σκόπιµο να επιτρέπεται σε
κάθε κράτος µέλος να ελέγχει εάν ένας αλλοδαπός που
ευρίσκεται παράνοµα στο έδαφός του έχει υποβάλει αίτηση
ασύλου σε άλλο κράτος µέλος.

(4)

Τα δακτυλικά αποτυπώµατα αποτελούν σηµαντικό στοιχείο
προκειµένου να διαπιστώνεται µε ακρίβεια η ταυτότητα των
προσώπων αυτών. Είναι ανάγκη να δηµιουργηθεί ένα
σύστηµα για την αντιπαραβολή των δεδοµένων των δακτυλικών τους αποτυπωµάτων.

(5)

Για το σκοπό αυτό, είναι αναγκαίο να θεσπισθεί ένα
σύστηµα, γνωστό ως «Eurodac», το οποίο αποτελείται από
µια κεντρική µονάδα που συστήνεται στο πλαίσιο της Επι-

(1) ΕΕ C 189 της 7.7.2000, σ. 105 και σ. 227 και γνώµη η οποία
διατυπώθηκε στις 21 Σεπτεµβρίου 2000 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί
στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
2
( ) ΕΕ C 254 της 19.8.1997, σ. 1.
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Είναι αναγκαίο να ορισθούν επακριβώς οι αρµοδιότητες,
αφενός, της Επιτροπής όσον αφορά την κεντρική µονάδα
και, αφετέρου, των κρατών µελών όσον αφορά τη χρησιµοποίηση και την ασφάλεια των δεδοµένων, την πρόσβαση και
τη διόρθωση των καταχωρηµένων δεδοµένων.
Παρότι η εξωσυµβατική ευθύνη της Κοινότητας όσον αφορά
τη λειτουργία του Eurodac διέπεται από τις σχετικές διατάξεις της συνθήκης, είναι αναγκαίο να θεσπισθούν συγκεκριµένοι κανόνες σχετικά µε την εξωσυµβατική ευθύνη των
κρατών µελών όσον αφορά τη λειτουργία του συστήµατος.
Σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας, όπως αυτή
διατυπώνεται στο άρθρο 5 της συνθήκης, ο στόχος των
προτεινόµενων µέτρων, ήτοι η δηµιουργία, στα πλαίσια της
Επιτροπής, συστήµατος για την αντιπαραβολή των δεδοµένων των δακτυλικών αποτυπωµάτων προκειµένου να συµβάλει στην εφαρµογή της κοινοτικής πολιτικής για το
άσυλο, δεν είναι δυνατόν, από τη φύση του, να επιτευχθεί
επαρκώς από τα κράτη µέλη και δύναται, συνεπώς, να επιτευχθεί καλύτερα από την Κοινότητα. Σύµφωνα µε την αρχή
της αναλογικότητας, όπως αυτή διατυπώνεται στο εν λόγω
άρθρο, ο παρών κανονισµός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία
όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού.
Καθόσον η ταυτοποίηση και η ταξινόµηση των αποτελεσµάτων των αντιπαραβολών που διαβιβάζει η κεντρική
µονάδα, καθώς και το κλείδωµα των δεδοµένων των σχετικών µε άτοµα που αναγνωρίζονται και γίνονται δεκτά ως
πρόσφυγες, αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των κρατών
µελών, και επειδή αυτή η ευθύνη αφορά το ιδιαίτερα ευαίσθητο θέµα της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα και θα µπορούσε να επηρεάσει την άσκηση των
ατοµικών ελευθεριών, υπάρχουν συγκεκριµένοι λόγοι για να
επιφυλάξει στον εαυτό του το Συµβούλιο την άσκηση ορισµένων εκτελεστικών εξουσιών, οι οποίες αφορούν ιδίως την
υιοθέτηση µέτρων που θα διασφαλίζουν την ασφάλεια και
την αξιοπιστία των δεδοµένων αυτών.
Τα απαιτούµενα µέτρα για την υλοποίηση άλλων διατάξεων
του παρόντος κανονισµού θα πρέπει να θεσπιστούν
σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου,
της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων
άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται
στην Επιτροπή (1).
Η οδηγία 95/46/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών (2), εφαρµόζεται στην επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από τα κράτη µέλη
στο πλαίσιο του Eurodac.
∆υνάµει του άρθρου 286 της συνθήκης, η οδηγία 95/
46/EΚ εφαρµόζεται επίσης για τα όργανα και τους οργανισµούς της Κοινότητας. Καθόσον η κεντρική µονάδα θα
συσταθεί στο πλαίσιο της Επιτροπής, η εν λόγω οδηγία

(1) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
(2) ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.
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εφαρµόζεται στην επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα από αυτή τη µονάδα.
(17)

Οι αρχές που αναφέρονται στην οδηγία 95/46/EΚ σχετικά
µε την προστασία των δικαιωµάτων και ελευθεριών των
ατόµων, κυρίως του δικαιώµατος ιδιωτικής ζωής, και αφορούν την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα,
θα πρέπει να συµπληρωθούν ή να διευκρινιστούν, ιδίως
σχετικά µε ορισµένους τοµείς.

(18)

Είναι αναγκαίο να παρακολουθείται και να αξιολογείται η
απόδοση του Eurodac.

(19)

Τα κράτη µέλη θα πρέπει να προβλέψουν σύστηµα κυρώσεων για τις περιπτώσεις χρησιµοποίησης των καταχωρηµένων στην κεντρική βάση δεδοµένων που αντιβαίνουν
στους σκοπούς του Eurodac.

(20)

Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του πρωτοκόλλου για τη θέση του
Ηνωµένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας που προσαρτάται
στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για
την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, το Ηνωµένο Βασίλειο και η Ιρλανδία γνωστοποίησαν ότι επιθυµούν να συµµετάσχουν στην έκδοση και την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού.

(21)

Η ∆ανία, σύµφωνα µε τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου
για τη θέση της ∆ανίας που προσαρτάται στις εν λόγω
συνθήκες, δεν συµµετέχει στην έκδοση του παρόντος κανονισµού και, κατά συνέπεια, δεν δεσµεύεται από αυτόν ούτε
υπόκειται στην εφαρµογή του.

(22)

Είναι σκόπιµο να περιοριστεί η εδαφική εφαρµογή του
παρόντος κανονισµού ώστε να ευθυγραµµιστεί µε την εδαφική εφαρµογή της σύµβασης του ∆ουβλίνου.

(23)

Ο παρών κανονισµός θα πρέπει να αποτελέσει τη νοµική
βάση για τους εκτελεστικούς κανόνες οι οποίοι, ενόψει της
ταχείας εφαρµογής του, είναι απαραίτητοι για την επιτέλεση
των αναγκαίων τεχνικών ρυθµίσεων από τα κράτη µέλη και
την Επιτροπή. Η Επιτροπή θα πρέπει να φέρει την ευθύνη να
εξακριβώνει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Σκοπός του «Eurodac»
1.
Θεσπίζεται σύστηµα, γνωστό ως «Eurodac», το οποίο έχει
σκοπό να συντελεί στον προσδιορισµό του κράτους µέλους που
είναι υπεύθυνο, σύµφωνα µε τη σύµβαση του ∆ουβλίνου, να εξετάσει αίτηση ασύλου η οποία έχει υποβληθεί σε ένα κράτος µέλος,
και να διευκολύνει γενικότερα την εφαρµογή της σύµβασης του
∆ουβλίνου, υπό τους όρους που αναφέρονται στον παρόντα κανονισµό.
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Το Eurodac περιλαµβάνει:

α) την κεντρική µονάδα που αναφέρεται στο άρθρο 3,
β) µηχανογραφηµένη κεντρική βάση δεδοµένων στην οποία υποβάλλονται σε επεξεργασία τα δεδοµένα που αναφέρονται στο
άρθρο 5 παράγραφος 1, στο άρθρο 8 παράγραφος 2 και στο
άρθρο 11 παράγραφος 2, µε σκοπό την αντιπαραβολή των
δεδοµένων των δακτυλικών αποτυπωµάτων των αιτούντων
άσυλο και των κατηγοριών αλλοδαπών που αναφέρονται στο
άρθρο 8 παράγραφος 1 και στο άρθρο 11 παράγραφος 1,
γ) τα µέσα διαβίβασης δεδοµένων µεταξύ των κρατών µελών και
της κεντρικής βάσης δεδοµένων.
Οι κανόνες που διέπουν το Eurodac εφαρµόζονται επίσης στις
ενέργειες των κρατών µελών από τη διαβίβαση των δεδοµένων στην
κεντρική µονάδα έως τη χρησιµοποίηση των αποτελεσµάτων της
αντιπαραβολής.
3.
Με την επιφύλαξη της χρησιµοποίησης δεδοµένων που αποστέλλει στο Eurodac το κράτος µέλος προέλευσης, τα οποία είναι
καταχωρηµένα σε βάσεις δεδοµένων που έχουν δηµιουργηθεί δυνάµει του εθνικού του δικαίου, τα δεδοµένα των δακτυλικών αποτυπωµάτων και άλλα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα µπορούν να
αποτελούν αντικείµενο επεξεργασίας από το Eurodac µόνο για
τους σκοπούς που προβλέπονται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 της
σύµβασης του ∆ουβλίνου.
Άρθρο 2
Ορισµοί
1.

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, νοούνται ως:

α) «σύµβαση του ∆ουβλίνου»: η σύµβαση για τον καθορισµό του
κράτους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης παροχής
ασύλου η οποία έχει υποβληθεί σε ένα από τα κράτη µέλη των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, που υπογράφηκε στο ∆ουβλίνο στις
15 Ιουνίου 1990.
β) «Αιτών άσυλο»: ο αλλοδαπός ο οποίος έχει καταθέσει, ή για
λογαριασµό του οποίου έχει κατατεθεί, αίτηση παροχής ασύλου.
γ) «Κράτος µέλος προέλευσης»:
i) σε σχέση µε αιτούντα άσυλο, το κράτος µέλος το οποίο
διαβιβάζει τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα στην κεντρική µονάδα και λαµβάνει τα αποτελέσµατα της αντιπαραβολής,
ii) σε σχέση µε πρόσωπο που καλύπτεται από το άρθρο 11 το
κράτος µέλος το οποίο διαβιβάζει τα δεδοµένα αυτά στην
κεντρική µονάδα και λαµβάνει τα αποτελέσµατα της αντιπαραβολής,
iii) σε σχέση µε πρόσωπο που καλύπτεται από το άρθρο 8, το
κράτος µέλος το οποίο διαβιβάζει τα δεδοµένα προσωπικού
χαρακτήρα στην κεντρική µονάδα.
δ) «Πρόσφυγας»: το πρόσωπο που έχει αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας σύµφωνα µε την σύµβαση της Γενεύης της 28ης Ιουλίου
1951, περί του καθεστώτος των προσφύγων, όπως τροποποιήθηκε από το πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης της 31ης Ιανουαρίου 1967.
ε) «Σύµπτωση»: ένα ή περισσότερα συµπίπτοντα στοιχεία, τα οποία
καθορίζονται από την κεντρική µονάδα µετά από αντιπαραβολή
των δεδοµένων των δακτυλικών αποτυπωµάτων που ευρίσκονται
καταχωρηµένα στη βάση δεδοµένων και εκείνων που διαβιβάζει
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το κράτος µέλος σχετικά µε ένα πρόσωπο, µε την επιφύλαξη της
απαίτησης ότι τα αποτελέσµατα της αντιπαραβολής ελέγχονται
πάραυτα από τα κράτη µέλη σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 6.
2.
Οι όροι του άρθρου 2 της οδηγίας 95/46/ΕΚ έχουν την ίδια
έννοια και στον παρόντα κανονισµό.
3.
Ελλείψει αντίθετης διάταξης, οι όροι που περιλαµβάνονται
στο άρθρο 1 της σύµβασης του ∆ουβλίνου έχουν την ίδια έννοια
και στον παρόντα κανονισµό.
Άρθρο 3
Κεντρική µονάδα
1.
Συστήνεται κεντρική µονάδα στο πλαίσιο της Επιτροπής, η
οποία είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία της κεντρικής βάσης δεδοµένων περί της οποίας το άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β), για
λογαριασµό των κρατών µελών. Η κεντρική µονάδα διαθέτει ηλεκτρονικό σύστηµα αναγνώρισης των δακτυλικών αποτυπωµάτων.
2.
Η επεξεργασία των δεδοµένων που αφορούν αιτούντες
άσυλο, πρόσωπα που καλύπτονται από το άρθρο 8 και πρόσωπα
που καλύπτονται από το άρθρο 11 η οποία λαµβάνει χώρα στην
κεντρική µονάδα, γίνεται για λογαριασµό του κράτους µέλους
προέλευσης σύµφωνα µε τους όρους που προβλέπει ο παρών
κανονισµός.
3.
Η κεντρική µονάδα εκπονεί ανά τρίµηνο στατιστικές για το
έργο της, στις οποίες αναφέρονται:
α) ο αριθµός των συνόλων δεδοµένων που διαβιβάζονται σχετικά
µε τους αιτούντες άσυλο και τα πρόσωπα που αναφέρονται στο
άρθρο 8 παράγραφος 1 και στο άρθρο 11 παράγραφος 1,
β) ο αριθµός των συµπτώσεων για αιτούντες άσυλο που υπέβαλαν
αίτηση ασύλου σε ένα άλλο κράτος µέλος,
γ) ο αριθµός των συµπτώσεων για πρόσωπα που αναφέρονται στο
άρθρο 8 παράγραφος 1, τα οποία υπέβαλαν στη συνέχεια
αίτηση ασύλου,
δ) ο αριθµός των συµπτώσεων για πρόσωπα που αναφέρονται στο
άρθρο 11 παράγραφος 1, τα οποία είχαν προηγουµένως υποβάλει αίτηση ασύλου σε ένα άλλο κράτος µέλος,
ε) ο αριθµός των δεδοµένων των δακτυλικών αποτυπωµάτων τα
οποία η κεντρική µονάδα πρέπει να ζητεί για δεύτερη φορά από
τα κράτη µέλη προέλευσης, διότι τα αρχικώς διαβιβασθέντα
δεδοµένα δακτυλικών αποτυπωµάτων δεν προσφέρονται για
αντιπαραβολή µε τη βοήθεια του ηλεκτρονικού συστήµατος
αναγνώρισης των δακτυλικών αποτυπωµάτων.
Στο τέλος κάθε έτους, καταρτίζονται στατιστικές υπό µορφήν ανασκόπησης των τριµηνιαίων στατιστικών που καταγράφονται από την
έναρξη των δραστηριοτήτων του Eurodac, συµπεριλαµβανοµένης
µνείας του αριθµού των προσώπων για τα οποία έχει καταγραφεί
σύµπτωση όσον αφορά τα στοιχεία β), γ) και δ).
Οι στατιστικές περιλαµβάνουν ανάλυση των δεδοµένων για έκαστο
των κρατών µελών.
4.
Σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 23
παράγραφος 2, µπορεί να ανατίθεται στην κεντρική µονάδα η
πραγµατοποίηση ορισµένων άλλων στατιστικών µελετών βάσει των
δεδοµένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία στην κεντρική
µονάδα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ

Άρθρο 5

ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΑΣΥΛΟ

Καταχώρηση δεδοµένων

Άρθρο 4
Συλλογή, διαβίβαση και αντιπαραβολή των δακτυλικών
αποτυπωµάτων
1.
Κάθε κράτος µέλος λαµβάνει πάραυτα τα δακτυλικά αποτυπώµατα όλων των δακτύλων κάθε αιτούντος άσυλο ηλικίας τουλάχιστον 14 ετών και διαβιβάζει πάραυτα στην κεντρική µονάδα τα
δεδοµένα που ορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1, στοιχεία α)
έως στ). Η µέθοδος λήψης των δακτυλικών αποτυπωµάτων καθορίζεται σύµφωνα µε την εθνική πρακτική του εκάστοτε κράτους
µέλους και µε τις διασφαλίσεις που ορίζουν η Ευρωπαϊκή Σύµβαση
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και η σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για
τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού.
2.
Τα δεδοµένα που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1,
καταχωρούνται αµέσως στην κεντρική βάση δεδοµένων από την
κεντρική µονάδα ή, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προς το σκοπό
αυτό τεχνικές προϋποθέσεις, απευθείας από το κράτος µέλος προέλευσης.
3.
Τα δεδοµένα δακτυλικών αποτυπωµάτων, κατά την έννοια
του άρθρου 5 παράγραφος 1 στοιχείο β), που διαβιβάζονται από
ένα κράτος µέλος, αντιπαραβάλλονται στην κεντρική µονάδα προς
τα δεδοµένα δακτυλικών αποτυπωµάτων τα οποία έχουν διαβιβαστεί από άλλα κράτη µέλη και έχουν ήδη αποθηκευτεί στην κεντρική βάση δεδοµένων.
4.
Η κεντρική µονάδα εξασφαλίζει ότι, κατόπιν αιτήσεως κράτους µέλους, στην αντιπαραβολή που αναφέρεται στην παράγραφο
3, εκτός από τα δεδοµένα που έχουν διαβιβαστεί από άλλα κράτη
µέλη, εξετάζονται επίσης τα δεδοµένα δακτυλικών αποτυπωµάτων
που έχει διαβιβάσει κατά το παρελθόν το εν λόγω κράτος µέλος.
5.
Η κεντρική µονάδα διαβιβάζει πάραυτα τη σύµπτωση ή το
αρνητικό αποτέλεσµα της αντιπαραβολής στο κράτος µέλος προέλευσης. Στην περίπτωση που υπάρχει σύµπτωση, διαβιβάζει για όλα
τα σύνολα δεδοµένων που αντιστοιχούν σε αυτήν, τα δεδοµένα που
αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1. Ωστόσο, τα δεδοµένα
που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β), διαβιβάζονται µόνο εφόσον απετέλεσαν τη βάση της σύµπτωσης.
Εφόσον πληρούνται οι σχετικές προς το σκοπό αυτό τεχνικές προϋποθέσεις, το αποτέλεσµα της αντιπαραβολής είναι δυνατό να µπορεί να διαβιβάζεται άµεσα στο κράτος µέλος προέλευσης.
6.
Το αποτέλεσµα της αντιπαραβολής ελέγχεται πάραυτα από το
κράτος µέλος προέλευσης. Η τελική εξακρίβωση πραγµατοποιείται
από το κράτος µέλος προέλευσης, σε συνεργασία µε τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 15 της σύµβασης του
∆ουβλίνου.
Οι πληροφορίες που λαµβάνονται από την κεντρική µονάδα και
αφορούν άλλα δεδοµένα που αποδεικνύονται αναξιόπιστα, απαλείφονται ή καταστρέφονται µόλις διαπιστωθεί η αναξιοπιστία των
δεδοµένων.
7.
Οι εκτελεστικοί κανόνες σχετικά µε τις διαδικασίες που είναι
αναγκαίες για την εφαρµογή των παραγράφων 1 έως 6, θεσπίζονται
σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 22 παράγραφος 1.

1.
Στην κεντρική βάση δεδοµένων καταχωρούνται µόνο τα εξής
δεδοµένα:
α) το κράτος µέλος προέλευσης, ο τόπος και η ηµεροµηνία της
αίτησης ασύλου,
β) τα δεδοµένα δακτυλικών αποτυπωµάτων,
γ) το φύλο,
δ) ο αριθµός µητρώου που χρησιµοποίησε το κράτος µέλος προέλευσης,
ε) η ηµεροµηνία λήψεως των δακτυλικών αποτυπωµάτων,
στ) η ηµεροµηνία διαβίβασης των δεδοµένων στην κεντρική
µονάδα,
ζ) η ηµεροµηνία καταχώρησης των δεδοµένων στην κεντρική
βάση δεδοµένων,
η) οι λεπτοµέρειες σχετικά µε τον (τους) παραλήπτη(-ες) στον
(στους) οποίο(-ους) διαβιβάσθηκαν τα δεδοµένα και η (οι)
ηµεροµηνία(-ες) διαβίβασης.
2.
Μετά την καταχώρηση των δεδοµένων στην κεντρική βάση
δεδοµένων, η κεντρική µονάδα καταστρέφει τα υποθέµατα που
χρησιµοποιήθηκαν για τη διαβίβαση των δεδοµένων αυτών, εκτός
εάν το κράτος µέλος προέλευσης έχει ζητήσει να του επιστραφούν.
Άρθρο 6
Αποθήκευση δεδοµένων
Κάθε σύνολο δεδοµένων, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος
1, αποθηκεύεται στην κεντρική βάση δεδοµένων για δέκα έτη από
την ηµεροµηνία λήψεως των δακτυλικών αποτυπωµάτων.
Μετά τη λήξη της εν λόγω περιόδου, η κεντρική µονάδα απαλείφει
αυτοµάτως τα δεδοµένα από την κεντρική βάση δεδοµένων.
Άρθρο 7
Πρόωρη απαλοιφή των δεδοµένων
Τα δεδοµένα που αφορούν πρόσωπο το οποίο απέκτησε την ιθαγένεια οιουδήποτε κράτους µέλους πριν από την λήξη της περιόδου
που αναφέρεται στο άρθρο 6, απαλείφονται από την κεντρική βάση
δεδοµένων, σύµφωνα µε το άρθρο 15 παράγραφος 3, µόλις το
κράτος µέλος προέλευσης λάβει γνώση ότι το πρόσωπο αυτό
απέκτησε την προαναφερθείσα ιθαγένεια.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ ΠΟΥ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ∆ΙΑΒΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ

Άρθρο 8
Συλλογή

και

διαβίβαση
δεδοµένων
αποτυπωµάτων

δακτυλικών

1.
Κάθε κράτος µέλος, σύµφωνα µε τις διασφαλίσεις που ορίζουν η Ευρωπαϊκή Σύµβαση Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και η σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού, λαµβάνει πάραυτα τα δακτυλικά αποτυπώµατα όλων των δακτύλων κάθε
αλλοδαπού ηλικίας τουλάχιστον 14 ετών που συλλαµβάνεται από
τις αρµόδιες αρχές ελέγχου κατά την παράνοµη διάβαση δια ξηράς,
θαλάσσης ή αέρος των συνόρων του εν λόγω κράτους µέλους
προερχόµενος από τρίτη χώρα, ο οποίος δεν αποπέµπεται.
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2.
Το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος διαβιβάζει πάραυτα στην
κεντρική µονάδα τα ακόλουθα στοιχεία σχετικά µε κάθε αλλοδαπό,
όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, ο οποίος δεν αποπέµπεται:
α) το κράτος µέλος προέλευσης, τον τόπο και την ηµεροµηνία της
σύλληψης,
β) τα δεδοµένα δακτυλικών αποτυπωµάτων,
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ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ ΠΟΥ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΣΕ ΚΡΑΤΟΣ
ΜΕΛΟΣ

Άρθρο 11
Αντιπαραβολή δεδοµένων δακτυλικών αποτυπωµάτων

γ) το φύλο,
δ) τον αριθµό µητρώου που χρησιµοποίησε το κράτος µέλος
προέλευσης,
ε) την ηµεροµηνία λήψεως των δακτυλικών αποτυπωµάτων,
στ) την ηµεροµηνία διαβίβασης των δεδοµένων στην κεντρική
µονάδα.
Άρθρο 9
Καταχώρηση δεδοµένων
1.
Τα δεδοµένα που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1
στοιχείο ζ) και στο άρθρο 8 παράγραφος 2, καταχωρούνται στην
κεντρική βάση δεδοµένων.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 3 παράγραφος 3, τα δεδοµένα που
διαβιβάζονται στην κεντρική µονάδα σύµφωνα µε το άρθρο 8
παράγραφος 2, καταχωρούνται µε αποκλειστικό σκοπό την αντιπαραβολή µε δεδοµένα σχετικά µε αιτούντες άσυλο τα οποία διαβιβάζονται µεταγενέστερα στην κεντρική µονάδα.
Η κεντρική µονάδα δεν αντιπαραβάλλει δεδοµένα που της διαβιβάζονται σύµφωνα µε το άρθρο 8 παράγραφος 2 µε δεδοµένα που
είχαν καταχωρηθεί παλαιότερα στην κεντρική βάση δεδοµένων,
ούτε µε δεδοµένα τα οποία διαβιβάζονται µεταγενέστερα στην
κεντρική µονάδα σύµφωνα µε το άρθρο 8 παράγραφος 2.
2.
Εφαρµόζονται οι διαδικασίες του άρθρου 4 παράγραφος 1
δεύτερη πρόταση, του άρθρου 4 παράγραφος 2 και του άρθρου 5
παράγραφος 2 καθώς και οι διατάξεις που θεσπίζονται δυνάµει του
άρθρου 4 παράγραφος 7. Όσον αφορά την αντιπαραβολή των
δεδοµένων αιτούντων άσυλο που διαβιβάσθηκαν µεταγενέστερα
στην κεντρική µονάδα µε τα δεδοµένα που αναφέρονται στην
παράγραφο 1, εφαρµόζονται οι διαδικασίες που προβλέπονται στο
άρθρο 4 παράγραφοι 3, 5 και 6.
Άρθρο 10
Αποθήκευση δεδοµένων
1.
Κάθε σύνολο δεδοµένων σχετικά µε αλλοδαπό ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1, αποθηκεύεται στην κεντρική
βάση δεδοµένων για δύο έτη από την ηµεροµηνία λήψης των
δακτυλικών αποτυπωµάτων του αλλοδαπού. Μετά τη λήξη της
περιόδου αυτής, η κεντρική µονάδα απαλείφει αυτοµάτως τα δεδοµένα αυτά από την κεντρική βάση δεδοµένων.
2.
Τα δεδοµένα σχετικά µε αλλοδαπό ο οποίος αναφέρεται στο
άρθρο 8 παράγραφος 1, απαλείφονται αµέσως από την κεντρική
βάση δεδοµένων, σύµφωνα µε το άρθρο 15 παράγραφος 3, εφόσον
το κράτος µέλος προέλευσης λάβει γνώση ότι συντρέχει µία από τις
ακόλουθες περιστάσεις, πριν από τη λήξη της διετούς περιόδου
που αναφέρεται στην παράγραφο 1:
α) έχει εκδοθεί άδεια παραµονής για τον αλλοδαπό,
β) ο αλλοδαπός έχει εγκαταλείψει το έδαφος των κρατών µελών,
γ) ο αλλοδαπός έχει αποκτήσει την ιθαγένεια οιουδήποτε κράτους
µέλους.

1.
Κάθε κράτος µέλος, προκειµένου να ελέγξει εάν ένας αλλοδαπός που ευρίσκεται παράνοµα στο έδαφός του έχει προηγουµένως
καταθέσει αίτηση ασύλου σε άλλο κράτος µέλος, µπορεί να διαβιβάζει στην κεντρική µονάδα δεδοµένα δακτυλικών αποτυπωµάτων
τα οποία ενδεχοµένως έχει λάβει από αλλοδαπό, ηλικίας τουλάχιστον 14 ετών, καθώς και τον αριθµό µητρώου που χρησιµοποιήθηκε από το εν λόγω κράτος µέλος.
Κατά γενικό κανόνα, υπάρχουν λόγοι για να ελεγχθεί εάν ένας
αλλοδαπός έχει προηγουµένως καταθέσει αίτηση ασύλου σε άλλο
κράτος µέλος όταν:
α) ο αλλοδαπός δηλώνει ότι έχει καταθέσει αίτηση ασύλου αλλά
δεν αναφέρει το κράτος µέλος στο οποίο υπέβαλε την αίτηση,
β) ο αλλοδαπός δεν ζητά άσυλο αλλά αρνείται να επιστρέψει στην
χώρα καταγωγής του ισχυριζόµενος ότι διατρέχει κίνδυνο, ή
γ) ο αλλοδαπός προσπαθεί να αποτρέψει την αποµάκρυνσή του µε
άλλα µέσα, αρνούµενος να συνεργασθεί για να διαπιστωθεί η
ταυτότητά του, ιδίως µη δείχνοντας έγγραφα ταυτότητας ή
προσκοµίζοντας πλαστά έγγραφα ταυτότητας.
2.
Στην περίπτωση που κράτη µέλη µετέχουν στη διαδικασία
που αναφέρεται στην παράγραφο 1, διαβιβάζουν στην κεντρική
µονάδα τα δεδοµένα δακτυλικών αποτυπωµάτων όλων των
δακτύλων, ή τουλάχιστον των δεικτών, και, στην περίπτωση που
λείπουν, τα αποτυπώµατα όλων των άλλων δακτύλων, των αλλοδαπών που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
3.
Τα δεδοµένα δακτυλικών αποτυπωµάτων αλλοδαπού, όπως
αναφέρεται στην παράγραφο 1, διαβιβάζονται στην κεντρική
µονάδα µε αποκλειστικό σκοπό την αντιπαραβολή µε τα δεδοµένα
δακτυλικών αποτυπωµάτων αιτούντων άσυλο που έχουν διαβιβασθεί από άλλα κράτη µέλη και έχουν ήδη καταχωρηθεί στην κεντρική βάση δεδοµένων.
Τα δεδοµένα δακτυλικών αποτυπωµάτων του αλλοδαπού αυτού δεν
καταχωρούνται στην κεντρική βάση δεδοµένων, ούτε αντιπαραβάλλονται µε τα δεδοµένα που έχουν διαβιβασθεί στην κεντρική
µονάδα, σύµφωνα µε το άρθρο 8 παράγραφος 2.
4.
Όσον αφορά την αντιπαραβολή των δεδοµένων δακτυλικών
αποτυπωµάτων που διαβιβάζονται δυνάµει του παρόντος άρθρου
µε τα δεδοµένα δακτυλικών αποτυπωµάτων αιτούντων άσυλο που
έχουν διαβιβάσει άλλα κράτη µέλη, τα οποία έχουν ήδη αποθηκευθεί στην κεντρική µονάδα, εφαρµόζονται οι διαδικασίες που
προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφοι 3, 5 και 6, καθώς και οι
διατάξεις που θεσπίζονται δυνάµει του άρθρου 4 παράγραφος 7.
5.
Μόλις τα αποτελέσµατα της αντιπαραβολής διαβιβαστούν
στο κράτος µέλος προέλευσης, αµέσως η κεντρική µονάδα:
α) απαλείφει τα δεδοµένα δακτυλικών αποτυπωµάτων και τα λοιπά
δεδοµένα που της έχουν διαβιβαστεί δυνάµει της παραγράφου
1· και
β) καταστρέφει τα υποθέµατα που χρησιµοποίησε το κράτος µέλος
προέλευσης για να διαβιβάσει τα δεδοµένα στην κεντρική
µονάδα, εκτός εάν το κράτος µέλος προέλευσης έχει ζητήσει να
του επιστραφούν.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Άρθρο 12
Κλείδωµα δεδοµένων
1.
Τα δεδοµένα που αφορούν αιτούντα άσυλο και έχουν
καταχωρηθεί σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 2, κλειδώνονται
στην κεντρική βάση δεδοµένων, εάν το πρόσωπο αυτό έχει αναγνωριστεί και έχει γίνει δεκτό ως πρόσφυγας σε κράτος µέλος. Το
κλείδωµα αυτό πραγµατοποιείται από την κεντρική µονάδα µετά
από εντολή του κράτους µέλους προέλευσης.
Μέχρι να ληφθεί απόφαση σύµφωνα µε την παράγραφο 2, οι
συµπτώσεις που αφορούν πρόσωπα τα οποία έχουν αναγνωριστεί
και έχουν γίνει δεκτά ως πρόσφυγες σε κράτος µέλος, δεν διαβιβάζονται. Η κεντρική µονάδα απαντά µε αρνητικό αποτέλεσµα στο
κράτος µέλος που υποβάλλει το αίτηµα.
2.
Πέντε έτη µετά την έναρξη λειτουργίας του Eurodac και
βάσει αξιόπιστων στατιστικών που θα έχει εκπονήσει η κεντρική
µονάδα σχετικά µε τα πρόσωπα που έχουν καταθέσει αίτηση ασύλου σε κράτος µέλος αφού έχουν αναγνωρισθεί και έχουν γίνει
δεκτά ως πρόσφυγες σε άλλο κράτος µέλος, λαµβάνεται απόφαση,
σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις της συνθήκης, σχετικά µε το εάν
τα δεδοµένα τα οποία αφορούν πρόσωπα που έχουν αναγνωρισθεί
και έχουν γίνει δεκτά ως πρόσφυγες σε ένα κράτος µέλος, θα
πρέπει:
α) να αποθηκεύονται σύµφωνα µε το άρθρο 6 για λόγους αντιπαραβολής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3, ή
β) να απαλείφονται πρόωρα αφ’ης στιγµής ένα πρόσωπο έχει
αναγνωρισθεί και έχει γίνει δεκτό ως πρόσφυγας.
3.
Στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 2, στοιχείο
α), τα δεδοµένα που έχουν κλειδωθεί, σύµφωνα µε την παράγραφο
1, αποδεσµεύονται και δεν εφαρµόζεται περαιτέρω η διαδικασία
που αναφέρεται στην παράγραφο 1.
4.
β):

Στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 2, στοιχείο
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β) τη νόµιµη διαβίβαση στην κεντρική µονάδα των δεδοµένων
δακτυλικών αποτυπωµάτων και των λοιπών δεδοµένων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1, στο άρθρο 8 παράγραφος 2 και στο άρθρο 11 παράγραφος 2,
γ) την ακρίβεια και την ενηµέρωση των δεδοµένων κατά τη διαβίβασή τους στην κεντρική µονάδα,
δ) µε την επιφύλαξη των αρµοδιοτήτων της Επιτροπής, τη νόµιµη
καταχώρηση, αποθήκευση, διόρθωση και απαλοιφή των δεδοµένων στην κεντρική βάση δεδοµένων,
ε) τη νόµιµη χρησιµοποίηση των αποτελεσµάτων της αντιπαραβολής των δεδοµένων δακτυλικών αποτυπωµάτων που διαβιβάζονται από την κεντρική µονάδα.
2.
Σύµφωνα µε το άρθρο 14, το κράτος µέλος προέλευσης
εξασφαλίζει την ασφάλεια των αναφεροµένων στην παράγραφο 1
δεδοµένων, πριν από και κατά τη διαβίβαση στην κεντρική µονάδα
καθώς και την ασφάλεια των δεδοµένων που λαµβάνει από την
κεντρική µονάδα.
3.
Το κράτος µέλος προέλευσης είναι υπεύθυνο για την τελική
εξακρίβωση των δεδοµένων, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος
6.
4.
Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι η κεντρική µονάδα λειτουργεί
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού και µε τους
εκτελεστικούς του κανόνες. Ειδικότερα, η Επιτροπή:
α) θεσπίζει µέτρα που εξασφαλίζουν ότι τα πρόσωπα που εργάζονται στην κεντρική µονάδα χρησιµοποιούν τα δεδοµένα που
είναι καταχωρηµένα στην κεντρική βάση δεδοµένων µόνον κατά
τρόπο που συµβιβάζεται µε τους σκοπούς του Eurodac, όπως
ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1,
β) εξασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που εργάζονται στην κεντρική
µονάδα πληρούν όλες τις απαιτήσεις των κρατών µελών,
σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό, όσον αφορά την
καταχώρηση, την αντιπαραβολή, τη διόρθωση και την απαλοιφή
των δεδοµένων για τα οποία είναι υπεύθυνα,

α) τα δεδοµένα που έχουν κλειδωθεί σύµφωνα µε την παράγραφο
1, διαγράφονται αµέσως από την κεντρική µονάδα, και

γ) λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα για να εξασφαλίσει την ασφάλεια
της κεντρικής µονάδας σύµφωνα µε το άρθρο 14,

β) τα δεδοµένα σχετικά µε πρόσωπα που αναγνωρίσθηκαν και
έγιναν δεκτά ως πρόσφυγες µεταγενέστερα, απαλείφονται
σύµφωνα µε το άρθρο 15 παράγραφος 3, µόλις το κράτος
µέλος προέλευσης λάβει γνώση ότι το εν λόγω πρόσωπο έχει
αναγνωρισθεί και έχει γίνει δεκτό ως πρόσφυγας σε ένα κράτος
µέλος.

δ) εξασφαλίζει ότι µόνο τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτηµένα να
εργάζονται στην κεντρική µονάδα έχουν πρόσβαση στα δεδοµένα που είναι καταχωρηµένα στην κεντρική βάση δεδοµένων,
µε την επιφύλαξη του άρθρου 20 και των εξουσιών του ανεξάρτητου εποπτικού οργάνου που ιδρύεται δυνάµει του άρθρου
286 παράγραφος 2 της συνθήκης.

5.
Οι εκτελεστικοί κανόνες που διέπουν τη διαδικασία για το
κλείδωµα των δεδοµένων που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και
την κατάρτιση στατιστικών που αναφέρεται στην παράγραφο 2,
θεσπίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο
22 παράγραφος 1.

Η Επιτροπή ενηµερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο σχετικά µε τα µέτρα που λαµβάνει δυνάµει του πρώτου εδαφίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ,
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ

Άρθρο 13
Ευθύνη όσον αφορά τη χρησιµοποίηση δεδοµένων
1.

Το κράτος µέλος προέλευσης είναι υπεύθυνο να εξασφαλίζει:

α) τη νόµιµη καταγραφή των δακτυλικών αποτυπωµάτων,

Άρθρο 14
Ασφάλεια
1.
Tο κράτος µέλος προέλευσης λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα
ώστε:
α) να αποτρέπει την πρόσβαση µη εξουσιοδοτηµένου προσώπου
σε εθνικές εγκαταστάσεις στις οποίες τα κράτη µέλη εκτελούν
εργασίες σύµφωνα µε τους στόχους του Eurodac (έλεγχοι στην
είσοδο της εγκατάστασης),
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β) να αποτρέπει την ανάγνωση, αντιγραφή, τροποποίηση ή διαγραφή δεδοµένων του Eurodac και των υποθεµάτων τους από
µη εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα (έλεγχος των υποθεµάτων δεδοµένων),

Εάν το κράτος µέλος προέλευσης δεν καταχωρεί τα δεδοµένα
απευθείας στην κεντρική βάση δεδοµένων, η κεντρική µονάδα τα
τροποποιεί ή τα διαγράφει µετά από αίτηση του εν λόγω κράτους
µέλους.

γ) να διασφαλίζει τη δυνατότητα να ελέγχεται και να εξακριβώνεται εκ των υστέρων ποια δεδοµένα έχουν καταχωρηθεί στο
Eurodac, πότε και από ποιον (έλεγχος καταχώρισης δεδοµένων),

4.
Eάν ένα κράτος µέλος ή η κεντρική µονάδα έχει ενδείξεις από
τις οποίες να προκύπτει ότι, τα δεδοµένα που έχουν καταχωρηθεί
στην κεντρική βάση δεδοµένων είναι προδήλως ανακριβή, ειδοποιεί,
το συντοµότερο δυνατό, το κράτος µέλος προέλευσης.

δ) να αποτρέπει την άνευ αδείας καταχώρηση δεδοµένων στο
Eurodac καθώς και κάθε άνευ αδείας τροποποίηση ή διαγραφή
δεδοµένων που έχουν καταχωρηθεί στο Eurodac (έλεγχος εισαγωγής δεδοµένων),
ε) να εξασφαλίζει ότι, για τη χρήση του Eurodac, τα εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα έχουν πρόσβαση µόνο στα δεδοµένα που
εµπίπτουν στον τοµέα της αρµοδιότητάς τους (έλεγχος πρόσβασης),
στ) να διασφαλίζει τη δυνατότητα να ελέγχεται και να εξακριβώνεται σε ποιες αρχές µπορούν να διαβιβάζονται τα δεδοµένα που
έχουν καταχωρηθεί στο Eurodac µέσω του εξοπλισµού διαβίβασης δεδοµένων (έλεγχος διαβίβασης),
ζ) να αποτρέπει την άνευ αδείας ανάγνωση, αντιγραφή, τροποποίηση ή διαγραφή δεδοµένων, αφενός, κατά την άµεση διαβίβαση δεδοµένων από ή προς την κεντρική βάση δεδοµένων και,
αφετέρου, κατά τη µεταφορά των υποθεµάτων δεδοµένων από
και προς την κεντρική µονάδα (έλεγχος µεταφοράς).
2.
Όσον αφορά τη λειτουργία της κεντρικής µονάδας, η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την εφαρµογή των µέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
Άρθρο 15
Πρόσβαση σε δεδοµένα που έχουν καταχωρηθεί στο Eurodac
και διόρθωση ή απαλοιφή τους
1.
Το κράτος µέλος προέλευσης έχει πρόσβαση στα δεδοµένα
τα οποία διαβίβασε και τα οποία έχουν καταχωρηθεί στην κεντρική
βάση δεδοµένων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού.
∆εν επιτρέπεται σε κανένα κράτος µέλος να διενεργεί έρευνες στα
δεδοµένα που έχει διαβιβάσει άλλο κράτος µέλος, ούτε να λαµβάνει τέτοια δεδοµένα, πλην εκείνων που προκύπτουν από την αντιπαραβολή που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 5.
2.
Οι αρχές των κρατών µελών οι οποίες, σύµφωνα µε την
παράγραφο 1, έχουν πρόσβαση στα δεδοµένα που είναι καταχωρηµένα στην κεντρική βάση δεδοµένων, είναι εκείνες που ορίζει κάθε
κράτος µέλος. Κάθε κράτος µέλος διαβιβάζει στην Επιτροπή κατάλογο των αρχών αυτών.
3.
Μόνο το κράτος µέλος προέλευσης έχει δικαίωµα να τροποποιεί τα δεδοµένα που έχει διαβιβάσει στην κεντρική µονάδα,
διορθώνοντας ή συµπληρώνοντας τα εν λόγω δεδοµένα ή να τα
διαγράφει, µε την επιφύλαξη της απαλοιφής που πραγµατοποιείται
κατ’ εφαρµογή του άρθρου 6 του άρθρου 10 παράγραφος 1 ή του
άρθρου 12 παράγραφος 4 στοιχείο α).
Εάν το κράτος µέλος προέλευσης καταχωρεί δεδοµένα απευθείας
στην κεντρική βάση δεδοµένων, δύναται να τα τροποποιεί ή να τα
διαγράφει απευθείας.

Εάν ένα κράτος µέλος έχει ενδείξεις από τις οποίες να προκύπτει
ότι, τα δεδοµένα που έχουν καταχωρηθεί στην κεντρική βάση
δεδοµένων αντιβαίνουν προς τον παρόντα κανονισµό, ειδοποιεί
επίσης, το συντοµότερο δυνατό, το κράτος µέλος προέλευσης. Το
τελευταίο ελέγχει τα σχετικά δεδοµένα και, εφόσον συντρέχει
λόγος, τα τροποποιεί ή τα διαγράφει αµελλητί.
5.
Η κεντρική µονάδα δεν διαβιβάζει στις αρχές τρίτης χώρας
ούτε θέτει στη διάθεσή τους δεδοµένα καταχωρηµένα στην κεντρική
βάση δεδοµένων, εκτός αν εξουσιοδοτηθεί ρητώς προς τούτο στα
πλαίσια κοινοτικής συµφωνίας για τα κριτήρια και τους µηχανισµούς προσδιορισµού του κράτους του υπεύθυνου για την εξέταση
µιας αίτησης ασύλου.
Άρθρο 16
Τήρηση αρχείων από την κεντρική µονάδα
1.
Η κεντρική µονάδα τηρεί αρχείο όλων των εργασιών επεξεργασίας δεδοµένων στα πλαίσια της κεντρικής µονάδας. Στα αρχεία
αυτά πρέπει να φαίνονται ο σκοπός της πρόσβασης, η ηµεροµηνία
και η ώρα, τα διαβιβασθέντα δεδοµένα, τα δεδοµένα που χρησιµοποιήθηκαν για έρευνα και τα ονόµατα τόσο της µονάδας που
εισήγαγε ή ανέκτησε τα δεδοµένα όσο και των υπεύθυνων
προσώπων.
2.
Τα αρχεία αυτά µπορούν να χρησιµοποιούνται µόνο για τον
έλεγχο, ως προς την προστασία των δεδοµένων, του επιτρεπτού της
επεξεργασίας των δεδοµένων, καθώς και για να διασφαλίζεται η
ασφάλεια των δεδοµένων σύµφωνα µε το άρθρο 14. Τα αρχεία
πρέπει να προστατεύονται µε κατάλληλα µέτρα από κάθε αυθαίρετη
πρόσβαση και να απαλείφονται µετά την παρέλευση ενός έτους,
εφόσον δεν είναι απαραίτητα για διαδικασίες ελέγχου που έχουν
ήδη κινηθεί.
Άρθρο 17
Ευθύνη
1.
Κάθε πρόσωπο ή κράτος µέλος που υπέστη ζηµία, σαν αποτέλεσµα παράνοµης επεξεργασίας ή οποιασδήποτε πράξης που δεν
συµβιβάζεται µε τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού, δικαιούται
να λαµβάνει αποζηµίωση από το κράτος µέλος το οποίο είναι
υπεύθυνο για τη ζηµία που υπέστη. Αυτό το κράτος µέλος απαλλάσσεται, πλήρως ή εν µέρει, από την ευθύνη αυτή, εάν αποδείξει
ότι δεν ευθύνεται για το ζηµιογόνο γεγονός.
2.
Εάν η παράλειψη ενός κράτους µέλους να συµµορφωθεί µε
τις υποχρεώσεις του στα πλαίσια του παρόντος κανονισµού προκαλέσει ζηµία στην κεντρική βάση δεδοµένων, το εν λόγω κράτος
µέλος θεωρείται υπεύθυνο για την εν λόγω ζηµία, εκτός εάν, και
στο µέτρο που, η Επιτροπή έχει παραλείψει να λάβει τα δέοντα
µέτρα για να προλάβει την πρόκληση της ζηµίας ή να περιορίσει τις
συνέπειές της.

L 316/8

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

3.
Οι απαιτήσεις αποζηµίωσης κατά κράτους µέλους για τις
ζηµίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, διέπονται από
τις διατάξεις του εθνικού δικαίου του κράτους µέλους κατά του
οποίου προβάλλονται.

Άρθρο 18
∆ικαιώµατα του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα
δεδοµένα
1.
Κάθε πρόσωπο που καλύπτεται από τον παρόντα κανονισµό,
ενηµερώνεται από το κράτος µέλος προέλευσης σχετικά µε:
α) την ταυτότητα του υπευθύνου της επεξεργασίας και του αντιπροσώπου του, αν υπάρχει,
β) το σκοπό για τον οποίο θα γίνει επεξεργασία των δεδοµένων
µέσα στο Eurodac,
γ) τους αποδέκτες των δεδοµένων,
δ) αναφορικά µε πρόσωπο καλυπτόµενο από το άρθρο 4 ή το
άρθρο 8 την υποχρέωση λήψης των δακτυλικών τους αποτυπωµάτων,
ε) την ύπαρξη δικαιώµατος πρόσβασης σε δεδοµένα που το αφορούν, καθώς και το δικαίωµα διόρθωσής τους.
Σε σχέση µε πρόσωπο καλυπτόµενο από το άρθρο 4 ή το άρθρο 8
οι αναφερόµενες στο πρώτο εδάφιο πληροφορίες παρέχονται κατά
τη λήψη των δακτυλικών τους αποτυπωµάτων.
Σε σχέση µε πρόσωπο καλυπτόµενο από το άρθρο 11 οι αναφερόµενες στο πρώτο εδάφιο πληροφορίες παρέχονται το αργότερο
όταν διαβιβάζονται στην κεντρική µονάδα τα δεδοµένα που τα
αφορούν. Η υποχρέωση αυτή δεν τυγχάνει εφαρµογής όταν η
παροχή των πληροφοριών είναι αδύνατη ή θα απαιτούσε δυσανάλογη προσπάθεια.
2.
Σε κάθε κράτος µέλος, οιοδήποτε υποκείµενο των δεδοµένων
µπορεί, σύµφωνα µε τις νοµοθετικές, κανονιστικές και διαδικαστικές διατάξεις του εν λόγω κράτους, να ασκεί τα δικαιώµατα που
προβλέπονται στο άρθρο 12 της οδηγίας 95/46/ΕΚ.
Με την επιφύλαξη της υποχρέωσης παροχής άλλων πληροφοριών
σύµφωνα µε το άρθρο 12 στοιχείο α) της οδηγίας 95/46/EΚ, το
υποκείµενο των δεδοµένων έχει το δικαίωµα να ενηµερώνεται για τα
δεδοµένα που το αφορούν τα οποία έχουν καταχωρηθεί στην κεντρική βάση δεδοµένων και για το κράτος µέλος το οποίο διαβίβασε
τα δεδοµένα αυτά στην κεντρική µονάδα. Η πρόσβαση στα δεδοµένα µπορεί να χορηγείται µόνον από κράτος µέλος.
3.
Σε κάθε κράτος µέλος, οιοδήποτε πρόσωπο µπορεί να ζητάει
τη διόρθωση των προδήλως εσφαλµένων δεδοµένων ή την απαλοιφή των δεδοµένων που δεν έχουν καταχωρηθεί νοµίµως. Η
διόρθωση και η απαλοιφή διενεργούνται χωρίς υπερβολική καθυστέρηση από το κράτος µέλος που διαβίβασε τα δεδοµένα,
σύµφωνα µε τις νοµοθετικές, κανονιστικές και διαδικαστικές διατάξεις του.
4.
Εάν τα δικαιώµατα διόρθωσης και απαλοιφής ασκούνται σε
κράτος µέλος, άλλο από εκείνο, ή εκείνα, που διαβίβασε(-αν) τα
δεδοµένα, οι αρχές του εν λόγω κράτους µέλους έρχονται σε επαφή
µε τις αρχές του σχετικού κράτους µέλους, ή κρατών µελών,
προκειµένου αυτές να εξακριβώσουν αν τα δεδοµένα είναι ακριβή
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και έχουν νοµίµως διαβιβασθεί και καταχωρηθεί στην κεντρική
βάση δεδοµένων.
5.
Εάν διαπιστωθεί ότι τα δεδοµένα που έχουν καταχωρηθεί
στην κεντρική βάση δεδοµένων είναι προδήλως ανακριβή ή δεν
έχουν καταχωρηθεί νοµίµως, το κράτος µέλος που τα διαβίβασε,
διορθώνει ή διαγράφει τα δεδοµένα, σύµφωνα µε το άρθρο 15
παράγραφος 3. Το εν λόγω κράτος µέλος επιβεβαιώνει γραπτώς
στο υποκείµενο των δεδοµένων, χωρίς υπερβολική καθυστέρηση,
ότι ανέλαβε να διορθώσει ή να διαγράψει τα δεδοµένα που το
αφορούν.
6.
Εάν το κράτος µέλος το οποίο διαβίβασε τα δεδοµένα δεν
συµφωνεί ότι τα δεδοµένα που έχουν καταχωρηθεί στην κεντρική
βάση δεδοµένων είναι προδήλως ανακριβή ή δεν έχουν καταχωρηθεί νοµίµως, εξηγεί γραπτώς στο υποκείµενο των δεδοµένων για
ποιον λόγο δεν προτίθεται να διορθώσει ή να απαλείψει τα δεδοµένα.
Το εν λόγω κράτος µέλος παρέχει επίσης στο υποκείµενο των
δεδοµένων πληροφορίες σχετικά µε τα διαβήµατα στα οποία µπορεί
να προβεί εάν δεν δέχεται τις προβαλλόµενες εξηγήσεις. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν τον τρόπο άσκησης προσφυγής ή, ενδεχοµένως, κατάθεσης µηνύσεως ενώπιον των αρµοδίων αρχών ή
δικαστηρίων του, καθώς και κάθε οικονοµική ή άλλη αρωγή που
µπορεί να παρασχεθεί σύµφωνα µε τις νοµοθετικές, κανονιστικές
και διαδικαστικές διατάξεις του εν λόγω κράτους µέλους.
7.
Οποιοδήποτε αίτηµα υποβάλλεται σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 και 3, περιέχει όλα τα αναγκαία στοιχεία για την εξακρίβωση της ταυτότητας του υποκειµένου των δεδοµένων, συµπεριλαµβανοµένων των δακτυλικών αποτυπωµάτων. Τα δεδοµένα αυτά
χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για την άσκηση των δικαιωµάτων
που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 και καταστρέφονται
αµέσως µετά.
8.
Οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών συνεργάζονται ενεργά
για την ταχεία άσκηση των δικαιωµάτων που προβλέπονται στις
παραγράφους 3, 4 και 5.
9.
Σε κάθε κράτος µέλος, η εθνική εποπτική αρχή επικουρεί το
υποκείµενο των δεδοµένων, σύµφωνα µε το άρθρο 28 παράγραφος
4 της οδηγίας 95/46/EΚ, κατά την άσκηση των δικαιωµάτων του.
10.
Η εθνική εποπτική αρχή του κράτους µέλους που διαβίβασε
τα δεδοµένα και η εθνική εποπτική αρχή του κράτους µέλους στο
οποίο ευρίσκεται το υποκείµενο των δεδοµένων, του παρέχουν
βοήθεια και, εφόσον τους ζητηθεί, συµβουλές σχετικά µε την
άσκηση του δικαιώµατος διόρθωσης ή απαλοιφής των δεδοµένων.
Οι δύο εθνικές εποπτικές αρχές συνεργάζονται για τον σκοπό αυτό.
Τα αιτήµατα συνδροµής µπορούν να υποβάλλονται στην εθνική
εποπτική αρχή του κράτους µέλους στο οποίο ευρίσκεται το υποκείµενο των δεδοµένων, η οποία τα διαβιβάζει στην εθνική εποπτική
αρχή του κράτους µέλους που διαβίβασε τα δεδοµένα. Το υποκείµενο των δεδοµένων µπορεί επίσης να υποβάλει αίτηµα συνδροµής
και παροχής συµβουλών στην κοινή εποπτική αρχή που προβλέπεται στο άρθρο 20.
11.
Σε κάθε κράτος µέλος, οιοδήποτε πρόσωπο µπορεί,
σύµφωνα µε τις νοµοθετικές, κανονιστικές και διαδικαστικές διατάξεις του εν λόγω κράτους, να ασκήσει προσφυγή ή, εφόσον είναι
αναγκαίο, να καταθέσει µήνυση ενώπιον των αρµοδίων αρχών ή των
δικαστηρίων του εν λόγω κράτους, εάν δεν του αναγνωρίζεται το
δικαίωµα πρόσβασης που προβλέπεται στην παράγραφο 2.
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12.
Οιοδήποτε πρόσωπο µπορεί, σύµφωνα µε τις νοµοθετικές,
κανονιστικές και διαδικαστικές διατάξεις του κράτους µέλους που
διαβίβασε τα δεδοµένα, να ασκήσει προσφυγή ή, εφόσον είναι
αναγκαίο, να καταθέσει µήνυση ενώπιον των αρµοδίων αρχών ή
δικαστηρίων του εν λόγω κράτους σχετικά µε δεδοµένα που το
αφορούν, τα οποία έχουν καταχωρηθεί στην κεντρική βάση δεδοµένων, προκειµένου να ασκήσει τα δικαιώµατά του σύµφωνα µε την
παράγραφο 3. Η υποχρέωση των εθνικών εποπτικών αρχών να
παρέχουν βοήθεια και, εφόσον τους ζητηθεί, συµβουλές στο υποκείµενο των δεδοµένων, σύµφωνα µε την παράγραφο 10, ισχύει
καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

Άρθρο 19
Εθνική εποπτική αρχή
1.
Κάθε κράτος µέλος µεριµνά ώστε η εθνική εποπτική αρχή ή
αρχές που ορίζονται στο άρθρο 28 παράγραφος 1 της οδηγίας
95/46/EΚ, να εποπτεύουν µε πλήρη ανεξαρτησία, σύµφωνα µε το
σχετικό εθνικό του δίκαιο, τη νοµιµότητα της επεξεργασίας,
σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό, των δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα από το εν λόγω κράτος µέλος, συµπεριλαµβανοµένης
της διαβίβασής τους στην κεντρική µονάδα.
2.
Κάθε κράτος µέλος εξασφαλίζει ότι, η εθνική εποπτική αρχή
του έχει πρόσβαση σε συµβουλές από πρόσωπα µε επαρκείς
γνώσεις στον τοµέα των δεδοµένων δακτυλικών αποτυπωµάτων.

Άρθρο 20
Κοινή εποπτική αρχή
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6.
Η Επιτροπή επικουρεί την κοινή εποπτική αρχή κατά την
εκτέλεση των καθηκόντων της. Ειδικότερα, παρέχει τις πληροφορίες
που ζητά η κοινή εποπτική αρχή, της δίνει πρόσβαση σε όλα τα
έγγραφα και φακέλους, στα δεδοµένα που είναι αποθηκευµένα στο
σύστηµα, καθώς και σε όλους τους χώρους της, ανά πάσα στιγµή.
7.
Η κοινή εποπτική αρχή θεσπίζει οµόφωνα τον εσωτερικό της
κανονισµό. Επικουρείται από γραµµατεία, τα καθήκοντα της οποίας
καθορίζονται στον εσωτερικό κανονισµό.
8.
Οι εκθέσεις της κοινής εποπτικής αρχής δίδονται στη δηµοσιότητα και διαβιβάζονται στους φορείς στους οποίους υποβάλλουν τις εκθέσεις τους οι εθνικές εποπτικές αρχές, καθώς και στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συµβούλιο και στην Επιτροπή προς
ενηµέρωση. Επιπλέον, η κοινή εποπτική αρχή µπορεί να υποβάλει,
ανά πάσα στιγµή, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συµβούλιο και
στην Επιτροπή, παρατηρήσεις ή προτάσεις για τη βελτίωση των
καθηκόντων που της έχουν ανατεθεί.
9.
Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, τα µέλη της κοινής
εποπτικής αρχής δεν δέχονται οδηγίες από καµία κυβέρνηση ή
οργανισµό.
10.
Ζητείται η γνώµη της κοινής εποπτικής αρχής σχετικά µε το
τµήµα του σχεδίου προϋπολογισµού λειτουργίας της κεντρικής
µονάδας του Eurodac που την αφορά. Η γνώµη της προσαρτάται
στο σχετικό σχέδιο προϋπολογισµού.
11.
Η κοινή εποπτική αρχή διαλύεται µόλις συσταθεί η ανεξάρτητη εποπτική αρχή, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 286
παράγραφος 2 της συνθήκης. Η ανεξάρτητη εποπτική αρχή αντικαθιστά την κοινή εποπτική αρχή και ασκεί όλες τις αρµοδιότητες
που της ανατίθενται δυνάµει της ιδρυτικής της πράξεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

1.
Συστήνεται µια ανεξάρτητη κοινή εποπτική αρχή, αποτελούµενη από δύο αντιπροσώπους, κατ’ ανώτατο όριο, των εποπτικών
αρχών κάθε κράτους µέλους. Κάθε αντιπροσωπία διαθέτει µία
ψήφο.

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

2.
Η κοινή εποπτική αρχή έχει καθήκον να εποπτεύει τις
δραστηριότητες της κεντρικής µονάδας προκειµένου να εξασφαλίζεται ότι, τα δικαιώµατα των υποκειµένων των δεδοµένων, δεν
θίγονται από την επεξεργασία ή τη χρησιµοποίηση των δεδοµένων
που είναι καταχωρηµένα στην κεντρική µονάδα. Επιπλέον, ελέγχει
αν η κεντρική µονάδα έχει νoµίµως διαβιβάσει στα κράτη µέλη
δεδoµένα προσωπικού χαρακτήρα.

∆απάνες

3.
Η κοινή εποπτική αρχή είναι επίσης υπεύθυνη για την εξέταση προβληµάτων εφαρµογής σχετικά µε τη λειτουργία του Eurodac, την αντιµετώπιση ενδεχόµενων δυσκολιών που ανακύπτουν
κατά τους ελέγχους από τις εθνικές εποπτικές αρχές και για την
κατάρτιση συστάσεων σχετικά µε την εξεύρεση κοινών λύσεων σε
υπάρχοντα προβλήµατα.

Άρθρο 21

1.
Οι δαπάνες που προκύπτουν από την εγκατάσταση και τη
λειτουργία της κεντρικής µονάδας, βαρύνουν τον γενικό προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2.
Οι δαπάνες που αφορούν τις εθνικές µονάδες και τα έξοδα
για την σύνδεσή τους µε την κεντρική βάση δεδοµένων, βαρύνουν
κάθε κράτος µέλος.
3.
Οι δαπάνες διαβίβασης των δεδοµένων από το κράτος µέλος
προέλευσης καθώς και των αποτελεσµάτων της αντιπαραβολής στο
εν λόγω κράτος, βαρύνουν το εν λόγω κράτος.

4.
Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η κοινή εποπτική
αρχή επικουρείται ενεργά, εφόσον είναι αναγκαίο, από τις εθνικές
εποπτικές αρχές.

Εκτελεστικοί κανόνες

5.
Η κοινή εποπτική αρχή έχει πρόσβαση σε συµβουλές από
πρόσωπα µε επαρκείς γνώσεις στον τοµέα των δεδοµένων δακτυλικών αποτυπωµάτων.

1.
Ενεργώντας µε την πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο
205 παράγραφος 2 της συνθήκης, το Συµβούλιο θεσπίζει τις
αναγκαίες εκτελεστικές διατάξεις για:

Άρθρο 22
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— τον καθορισµό της διαδικασίας που αναφέρεται στο άρθρο 4
παράγραφος 7,
— τον καθορισµό της διαδικασίας κλειδώµατος των δεδοµένων
που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 1,
— την κατάρτιση των στατιστικών που αναφέρονται στο άρθρο 12
παράγραφος 2.
Όταν οι εν λόγω εκτελεστικές διατάξεις έχουν επιπτώσεις στις
επιχειρησιακές δαπάνες που φέρουν τα κράτη µέλη, το Συµβούλιο
ενεργεί µε οµοφωνία.
2.
Τα µέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 4,
θεσπίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο
23 παράγραφος 2.
Άρθρο 23
Επιτροπή
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2.
Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.
Η περίοδος η οποία αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της
απόφασης 1999/468/ΕΚ, καθορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.
Άρθρο 24
Ετήσια έκθεση: Παρακολούθηση και αξιολόγηση

1.
Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συµβούλιο ετήσια έκθεση σχετικά µε τις δραστηριότητες της κεντρικής µονάδας. Η ετήσια έκθεση περιλαµβάνει πληροφορίες σχετικά µε τη διαχείριση και την απόδοση του Eurodac σε σύγκριση
µε προκαθορισµένους ποσοτικούς δείκτες για τους στόχους που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.
2.
Η Επιτροπή εξασφαλίζει την ύπαρξη συστηµάτων για την
παρακολούθηση της λειτουργίας της κεντρικής µονάδας σε σχέση
µε τους επιδιωκόµενους στόχους, όσον αφορά την απόδοση, τη
σχέση κόστους-αποτελέσµατος και την ποιότητα των υπηρεσιών.
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σκοπό την επισήµανση πιθανών τρόπων βραχυπρόθεσµης βελτίωσης
της πρακτικής λειτουργίας.
5.
Τρία έτη µετά την έναρξη λειτουργίας του Eurodac, και κάθε
έξι µήνες εφεξής, η Επιτροπή προβαίνει σε συνολική αξιολόγηση
του Eurodac, η οποία συνίσταται στην εξέταση των επιτευχθέντων
αποτελεσµάτων σε σχέση µε τους τεθέντες στόχους και σε εκτίµηση
του εάν εξακολουθεί να ισχύει η λογική θεµελίωση του συστήµατος
καθώς και σε εκτίµηση των τυχόν επιπτώσεων σε µελλοντικές ενέργειες.
Άρθρο 25
Κυρώσεις
Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι η χρήση δεδοµένων που καταγράφονται στην κεντρική βάση δεδοµένων η οποία αντιτίθεται στους
σκοπούς του Eurodac, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1, υπόκειται στις δέουσες κυρώσεις.
Άρθρο 26
Πεδίο εδαφικής εφαρµογής
Οι διατάξεις του παρόντος κανονισµού δεν εφαρµόζονται σε
κανένα έδαφος στο οποίο δεν εφαρµόζεται η Σύµβαση του ∆ουβλίνου.
Άρθρο 27
Έναρξη ισχύος και εφαρµογή
1.
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
2.
Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται, και το Eurodac αρχίζει να
λειτουργεί, από την ηµεροµηνία που θα το δηµοσιεύσει η Επιτροπή
στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όταν
πληρωθούν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

3.
Η Επιτροπή αξιολογεί σε τακτά χρονικά διαστήµατα τη λειτουργία της κεντρικής µονάδας προκειµένου να εξακριβώνει εάν
έχουν επιτευχθεί οι στόχοι της από άποψη κόστους-αποτελέσµατος
καθώς και ενόψει της καθιέρωσης κατευθυντηρίων γραµµών για τη
βελτίωση της αποτελεσµατικότητας µελλοντικών ενεργειών.

α) κάθε κράτος µέλος έχει κοινοποιήσει στην Επιτροπή ότι έχει
προβεί στις αναγκαίες τεχνικές προσαρµογές για τη διαβίβαση
δεδοµένων στην κεντρική µονάδα, σύµφωνα µε τους εκτελεστικούς κανόνες που θεσπίζονται δυνάµει του άρθρου 4 παράγραφος 7, καθώς και για τη συµµόρφωσή του προς τους εκτελεστικούς κανόνες που θεσπίζονται δυνάµει του άρθρου 12 παράγραφος 5, και

4.
Ένα έτος µετά την έναρξη λειτουργίας του Eurodac, η Επιτροπή συντάσσει έκθεση αξιολόγησης σχετικά µε την κεντρική
µονάδα, η οποία επικεντρώνεται κυρίως στο επίπεδο της ζήτησης σε
σχέση µε το προσδοκώµενο επίπεδο, καθώς και σε λειτουργικά και
διαχειριστικά θέµατα υπό το πρίσµα της κτηθείσας πείρας, µε

β) η Επιτροπή έχει προβεί στις αναγκαίες τεχνικές προσαρµογές
ώστε να µπορεί να αρχίσει η λειτουργία της κεντρικής µονάδας,
σύµφωνα µε τους εκτελεστικούς κανόνες που θεσπίζονται δυνάµει του άρθρου 4 παράγραφος 7 και του άρθρου 12 παράγραφος 5.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα στα κράτη µέλη
σύµφωνα µε τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Βρυξέλλες, 11 ∆εκεµβρίου 2000.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
H. VÉDRINE

