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II
(Ανακοινώσεις)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ
Αντίστοιχες αξίες των κατώτατων ορίων των οδηγιών 2014/23/ΕΕ, 2014/24/ΕΕ, 2014/25/EΕ και
2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
(Κείμενο που έχει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2019/C 370/01)
Οι αντίστοιχες αξίες των κατώτατων ορίων των οδηγιών 2014/23/ΕΕ (1), 2014/24/ΕΕ (2), 2014/25/ΕΕ (3) και 2009/81/ΕΚ (4) στα
εθνικά νομίσματα εκτός του ευρώ, είναι οι εξής:
80 000 EUR

139 000 EUR

(1)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 1.
ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 65.
ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 243.
ΕΕ L 216 της 20.8.2009, σ. 76.

BGN

νέο βουλγαρικό λεβ

156 464

CZK

τσεχική κορόνα

2 054 080

DKK

δανική κορόνα

596 408

GBP

λίρα Στερλίνα

70 778

HRK

κροατική κούνα

HUF

ουγγρικό φιορίνι

PLN

νέο πολωνικό ζλότυ

341 544

RON

νέο ρουμανικό λέου

374 040

SEK

σουηδική κορόνα

821 512

BGN

νέο βουλγαρικό λεβ

271 856

CZK

τσεχική κορόνα

3 568 964

DKK

δανική κορόνα

1 036 259

GBP

λίρα Στερλίνα

122 976

HRK

κροατική κούνα

1 033 076

HUF

ουγγρικό φιορίνι

44 279 840

PLN

νέο πολωνικό ζλότυ

593 433

RON

νέο ρουμανικό λέου

649 895

SEK

σουηδική κορόνα

594 576
25 484 800

1 427 377
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214 000 EUR

428 000 EUR

750 000 EUR

1 000 000 EUR

31.10.2019

BGN

νέο βουλγαρικό λεβ

418 541

CZK

τσεχική κορόνα

5 494 664

DKK

δανική κορόνα

1 595 391

GBP

λίρα Στερλίνα

189 330

HRK

κροατική κούνα

1 590 491

HUF

ουγγρικό φιορίνι

68 171 840

PLN

νέο πολωνικό ζλότυ

913 630

RON

νέο ρουμανικό λέου

1 000 557

SEK

σουηδική κορόνα

2 197 545

BGN

νέο βουλγαρικό λεβ

CZK

τσεχική κορόνα

10 989 328

DKK

δανική κορόνα

3 190 783

GBP

λίρα Στερλίνα

378 660

HRK

κροατική κούνα

HUF

ουγγρικό φιορίνι

PLN

νέο πολωνικό ζλότυ

1 827 260

RON

νέο ρουμανικό λέου

2 001 114

SEK

σουηδική κορόνα

4 395 089

BGN

νέο βουλγαρικό λεβ

1 466 850

CZK

τσεχική κορόνα

19 257 000

DKK

δανική κορόνα

5 591 325

GBP

λίρα Στερλίνα

663 540

HRK

κροατική κούνα

HUF

ουγγρικό φιορίνι

PLN

νέο πολωνικό ζλότυ

3 201 975

RON

νέο ρουμανικό λέου

3 506 625

SEK

σουηδική κορόνα

7 701 675

BGN

νέο βουλγαρικό λεβ

1 955 800

CZK

τσεχική κορόνα

25 676 000

DKK

δανική κορόνα

7 455 100

GBP

λίρα Στερλίνα

884 720

HRK

κροατική κούνα

HUF

ουγγρικό φιορίνι

837 082

3 180 982
136 343 680

5 574 150
238 920 000

7 432 200
318 560 000
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5 350 000 EUR

C 370/3

PLN

νέο πολωνικό ζλότυ

4 269 300

RON

νέο ρουμανικό λέου

4 675 500

SEK

σουηδική κορόνα

10 268 900

BGN

νέο βουλγαρικό λεβ

10 463 530

CZK

τσεχική κορόνα

137 366 600

DKK

δανική κορόνα

39 884 785

GBP

λίρα Στερλίνα

4 733 252

HRK

κροατική κούνα

HUF

ουγγρικό φιορίνι

PLN

νέο πολωνικό ζλότυ

22 840 755

RON

νέο ρουμανικό λέου

25 013 925

SEK

σουηδική κορόνα

54 938 615

39 762 270
1 704 296 000
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IV
(Πληροφορίες)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ
ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 24ης Οκτωβρίου 2019
για τον διορισμό αναπληρωτή εκτελεστικού διευθυντή της Ευρωπόλ
(2019/C 370/02)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/794 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, για
τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και την
αντικατάσταση και κατάργηση των αποφάσεων του Συμβουλίου 2009/371/ΔΕΥ, 2009/934/ΔΕΥ, 2009/935/ΔΕΥ, 2009/936/
ΔΕΥ και 2009/968/ΔΕΥ (1), και ιδίως τα άρθρα 54 και 55,
Ενεργώντας ως αρχή αρμόδια για τον διορισμό του εκτελεστικού διευθυντή και των αναπληρωτών εκτελεστικών διευθυντών της
Ευρωπόλ,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η θητεία ενός εκ των νυν αναπληρωτών εκτελεστικών διευθυντών της Ευρωπόλ λήγει στις 31 Οκτωβρίου 2019. Είναι,
επομένως, αναγκαίος ο διορισμός νέου αναπληρωτή εκτελεστικού διευθυντή της Ευρωπόλ.

(2)

Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπόλ, της 1ης Μαΐου 2017, καθορίζει τους κανόνες για την επιλογή, την
παράταση της θητείας και την παύση καθηκόντων του εκτελεστικού διευθυντή και των αναπληρωτών εκτελεστικών
διευθυντών της Ευρωπόλ.

(3)

Μία από τις θέσεις αναπληρωτή εκτελεστικού διευθυντή της Ευρωπόλ έχει κριθεί κενή από τις 31 Ιανουαρίου 2019, ήτοι
εννέα μήνες πριν από το τέλος της θητείας ενός εκ των νυν αναπληρωτών εκτελεστικών διευθυντών της Ευρωπόλ, σύμφωνα
με το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπόλ της 1ης Μαΐου 2017.
Προκήρυξη για τη θέση αναπληρωτή εκτελεστικού διευθυντή της Ευρωπόλ δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 23 Ιανουαρίου 2019 (2).

(4)

Σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/794, ο κατάλογος των επικρατέστερων υποψηφίων
καταρτίστηκε από επιτροπή επιλογής η οποία συγκροτήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο («Επιτροπή Επιλογής»). Η
Επιτροπή Επιλογής συνέταξε δεόντως αιτιολογημένη έκθεση στις 8 Μαΐου 2019.

(5)

Βάσει της έκθεσης της Επιτροπής Επιλογής και σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/794 και την απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου της 1ης Μαΐου 2017, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε, στις 23 Μαΐου 2019, αιτιολογημένη
γνώμη σχετικά με τον διορισμό αναπληρωτή εκτελεστικού διευθυντή της Ευρωπόλ, με την οποία πρότεινε στο Συμβούλιο
κατάλογο τριών επικρατέστερων υποψηφίων κατάλληλων για τη θέση.

(6)

Στις 18 Ιουλίου 2019, το Συμβούλιο επέλεξε τον κ. Jürgen EBNER ως τον νέο αναπληρωτή εκτελεστικό διευθυντή της
Ευρωπόλ και ενημέρωσε την αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την επιλογή του για τους
σκοπούς του άρθρου 54 παράγραφος 2 τέταρτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) 2016/794.

(1) ΕΕ L 135 της 24.5.2016, σ. 53.
(2) ΕΕ C 28 A της 23.1.2019, σ. 1.

31.10.2019

(7)
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Στις 5 Σεπτεμβρίου 2019, ο επιλεγείς υποψήφιος εμφανίστηκε ενώπιον της επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης
και Εσωτερικών Υποθέσεων («επιτροπή LIBE») του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και, διά επιστολής της 18ης Οκτωβρίου
2019, το Συμβούλιο ενημερώθηκε για τη γνώμη της επιτροπής LIBE σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 2 τέταρτο
εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) 2016/794,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Ο κ. Jürgen EBNER διορίζεται αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής της Ευρωπόλ για την περίοδο από την 1η Νοεμβρίου 2019
έως την 31η Οκτωβρίου 2023 στον βαθμό AD 14.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της έκδοσής της.

Λουξεμβούργο, 24 Οκτωβρίου 2019.
Για το Συμβούλιο
Η Πρόεδρος
A.-K. PEKONEN
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ισοτιμίες του ευρώ (1)
30 Οκτωβρίου 2019
(2019/C 370/03)
1 ευρώ =
Νομισματική μονάδα

Ισοτιμία

Νομισματική μονάδα

Ισοτιμία

CAD

δολάριο Καναδά

1,4534

HKD

δολάριο Χονγκ Κονγκ

8,7080

7,4709

NZD

δολάριο Νέας Ζηλανδίας

1,7504

0,86200

SGD

δολάριο Σιγκαπούρης

1,5141

KRW

ουόν Νότιας Κορέας

ZAR

νοτιοαφρικανικό ραντ

CNY

κινεζικό ρενμινπί γιουάν

7,8371

HRK

κροατική κούνα

7,4606

IDR

ρουπία Ινδονησίας

MYR

μαλαισιανό ρινγκίτ

PHP

πέσο Φιλιππινών

56,591

RUB

ρωσικό ρούβλι

70,9556

THB

ταϊλανδικό μπατ

33,580

4,7577

BRL

ρεάλ Βραζιλίας

4,4611

τουρκική λίρα

6,3615

MXN

πέσο Μεξικού

21,2538

δολάριο Αυστραλίας

1,6199

INR

ινδική ρουπία

78,7705

USD

δολάριο ΗΠΑ

1,1106

JPY

ιαπωνικό γιεν

DKK

δανική κορόνα

GBP

λίρα στερλίνα

SEK

σουηδική κορόνα

10,8010

CHF

ελβετικό φράγκο

1,1032

ISK

ισλανδική κορόνα

NOK

νορβηγική κορόνα

BGN

βουλγαρικό λεβ

CZK

τσεχική κορόνα

HUF

ουγγρικό φιορίνι

PLN

πολωνικό ζλότι

4,2629

RON

ρουμανικό λέου

TRY
AUD

120,99

138,10
10,2488
1,9558
25,512
329,72

(1) Πηγή: Ισοτιμίες αναφοράς που δημοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

1 297,21
16,5609

15 600,04
4,6423
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Επεξηγηματικές Σημειώσεις της Συνδυασμένης Ονοματολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(2019/C 370/04)

Δυνάμει του άρθρου 9 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου (1), οι Επεξηγηματικές
Σημειώσεις της Συνδυασμένης Ονοματολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2) τροποποιούνται ως εξής:

Στη σελίδα 412:

9503 00 70

Άλλα παιχνίδια για παιδιά, που παρουσιάζονται σε σύνολα ή σε εξαρτύσεις (outfits)

Στην τέταρτη παράγραφο παρεμβάλλεται το ακόλουθο κείμενο ως δεύτερη περίπτωση (μετά τη λέξη «κιμωλίες,»):

‘—

τα σύνολα δημιουργικότητας για παιδιά για την κατασκευή μωσαϊκών. Αποτελούνται από προτυπωμένα/-ες
χαρτιά/κάρτες από χαρτόνι και διάφορα αυτοκόλλητα διακοσμητικά στοιχεία που επισυνάπτονται πάνω στις
κάρτες (για παράδειγμα, μικρά χρωματιστά κομμάτια αφρολέξ και πολύχρωμες πλαστικές πούλιες).
Ενδέχεται επίσης να περιλαμβάνουν άλλα μικρά είδη, όπως βάση. Προορίζονται για τη διασκέδαση παιδιών,
καθώς και για την ανάπτυξη της αντίληψης των χρωμάτων και των σχημάτων και της λεπτής κινητικότητάς
τους.

Παραδείγματα προϊόντων:

(1) Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό
δασμολόγιο (ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1).
(2) ΕΕ C 119 της 29.3.2019, σ. 1.
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Απόφαση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας
της 1ης Οκτωβρίου 2019
σχετικά με διατάξεις εφαρμογής όσον αφορά την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
(2019/C 370/05)
Η ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,

Έχοντας υπόψη την απόφαση 2010/427/ΕΕ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουλίου 2010, για τον καθορισμό της οργάνωσης και της
λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (1) («απόφαση του Συμβουλίου για την ΕΥΕΔ»), και ιδίως το άρθρο 11
παράγραφος 3,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018,
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά
όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (2) (εφεξής «κανονισμός»), και ιδίως τα άρθρα 43, 44 και
45,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Λόγω της ενισχυμένης λογοδοσίας των υπευθύνων επεξεργασίας δεδομένων που θεσπίστηκε με τον κανονισμό, απαιτείται η
έκδοση νέας εκτελεστικής απόφασης για την αντικατάσταση της απόφασης PROC HR(2011) 016 της Ύπατης Εκπροσώπου
της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, της 8ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με τους κανόνες
για την προστασία δεδομένων στην ΕΥΕΔ.

(2)

Ο ρόλος του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων και οι αρμοδιότητες του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων εντός της
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης πρέπει να καθοριστούν σαφώς και να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις του
κανονισμού,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:
TMHMA 1
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
1.
Σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 3 του κανονισμού, η παρούσα απόφαση καθορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες
και τις εξουσίες του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων (εφεξής «ΥΠΔ») εντός της ΕΥΕΔ.
2.
Επίσης, η παρούσα απόφαση προσδιορίζει περαιτέρω τις εσωτερικές διαδικασίες και τις αρμοδιότητες των υπεύθυνων
επεξεργασίας δεδομένων και των εκτελούντων την επεξεργασία, καθώς και τον ρόλο, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των
συντονιστών της προστασίας δεδομένων και των ανταποκριτών προστασίας δεδομένων, ιδίως δυνάμει των άρθρων 26 και 29 του
κανονισμού.
Άρθρο 2
Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης και με την επιφύλαξη των ορισμών που περιλαμβάνονται στον κανονισμό, ισχύουν οι
ακόλουθοι ορισμοί:
α) «υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων»: η ΕΥΕΔ ή οι οργανωτικές της οντότητες, συμπεριλαμβανομένων των αντιπροσωπειών
της ΕΕ, οι οποίες, αυτοτελώς ή από κοινού με άλλους, καθορίζουν τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα
(1) ΕΕ L 201 της 3.8.2010, σ. 30.
(2) ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 39.
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β) «εκπρόσωπος του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων»: τα μέλη της διοίκησης της ΕΥΕΔ ή οι επικεφαλής οργανωτικών
οντοτήτων οι οποίοι εποπτεύουν τις οντότητες που ενεργούν ως υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων, οι οποίες αναφέρονται
στο στοιχείο α) ανωτέρω, και οι οποίοι έχουν την ευθύνη και την υποχρέωση λογοδοσίας για την επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα
γ) «εξουσιοδοτημένος υπεύθυνος επεξεργασίας»: η υπηρεσία ή το προσωπικό της οργανωτικής οντότητας που ενεργεί ως
υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων στην οποία ή στο οποίο ανατίθεται η διαχείριση των δραστηριοτήτων επεξεργασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
δ) «από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας»: δύο ή περισσότερες οργανωτικές οντότητες που καθορίζουν από κοινού τους σκοπούς
και τα μέσα της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τους ρόλους και τις αρμοδιότητες των υπεύθυνων
επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των καθηκόντων τους όσον αφορά την άσκηση των δικαιωμάτων του υποκειμένου των
δεδομένων, ιδίως όταν η ΕΥΕΔ είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία από κοινού με άλλα θεσμικά και λοιπά όργανα και
οργανισμούς της ΕΕ ή με οποιεσδήποτε άλλες οντότητες
ε)

«υπεύθυνος προστασίας δεδομένων (“ΥΠΔ”)»: το μέλος του προσωπικού της ΕΥΕΔ που ορίζεται από την ΕΥΕΔ, σύμφωνα με το
άρθρο 43 του κανονισμού, για να παρέχει υποστήριξη, ενημέρωση και συμβουλές στους υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων

στ) «συντονιστής της προστασίας δεδομένων (“ΣΠΔ”) και ανταποκριτής προστασίας δεδομένων (“ΑΠΔ”)»: αντίστοιχα, τα μέλη του
προσωπικού της ΕΥΕΔ στα κεντρικά γραφεία της ΕΥΕΔ και στις αντιπροσωπείες της ΕΕ, τα οποία αναλαμβάνουν να
συνδράμουν τους οικείους υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων σε θέματα προστασίας δεδομένων
ζ)

«εκτελών την επεξεργασία»: οντότητα, εντός ή εκτός της ΕΥΕΔ, η οποία επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για
λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων

η) «ανακοινώσεις προστασίας δεδομένων»: ανακοινώσεις, όπως δηλώσεις απορρήτου, μέσω των οποίων ο υπεύθυνος επεξεργασίας
δεδομένων παρέχει πληροφορίες στα υποκείμενα των δεδομένων βάσει των άρθρων 15 και 16 του κανονισμού
θ) «προσωπικό της ΕΥΕΔ»: σύμφωνα με το άρθρο 6 της απόφασης του Συμβουλίου για την ΕΥΕΔ, οι υπάλληλοι και το λοιπό
προσωπικό της ΕΕ που εργάζονται στην ΕΥΕΔ, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού από τις διπλωματικές υπηρεσίες των
κρατών μελών της ΕΕ, των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων και των ασκούμενων.
TMHMA 2
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Άρθρο 3
Ορισμός του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων
1.
Ο γενικός γραμματέας της ΕΥΕΔ ορίζει τον ΥΠΔ μεταξύ των μελών του προσωπικού της ΕΥΕΔ, σύμφωνα με το άρθρο 43 του
κανονισμού, και γνωστοποιεί τα στοιχεία του στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (εφεξής «ΕΕΠΔ»).
2.
Πέραν των απαιτήσεων του άρθρου 43 παράγραφος 3 του κανονισμού, ο ΥΠΔ διαθέτει επιπλέον άρτια γνώση των υπηρεσιών
της ΕΥΕΔ, της διάρθρωσής τους, των συστημάτων πληροφοριών, καθώς και των διοικητικών κανόνων και διαδικασιών τους. Ο ΥΠΔ
διαθέτει εμπειρογνωσία στην προστασία δεδομένων, ευθυκρισία και την ικανότητα να τηρεί αμερόληπτη και αντικειμενική στάση
σύμφωνα με τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης.
3.

Ο ΥΠΔ ορίζεται για θητεία διάρκειας πέντε ετών με δυνατότητα ανανέωσης.

4.
Ο ΥΠΔ είναι δυνατό να απαλλάσσεται από τα καθήκοντά του μόνο με τη συγκατάθεση του ΕΕΠΔ, εφόσον έχει παύσει να
πληροί τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την άσκηση των καθηκόντων του.
5.

Ο ΥΠΔ υπάγεται διοικητικά στον γενικό γραμματέα.

6.
Τα στοιχεία επικοινωνίας του ΥΠΔ δημοσιεύονται στο ενδοδίκτυο της ΕΥΕΔ και στον εξωτερικό ιστότοπο της ΕΥΕΔ και
κοινοποιούνται στον ΕΕΠΔ.
Άρθρο 4
Θέση του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων
1.
Ο ΥΠΔ ενεργεί ανεξάρτητα και σε συνεργασία με τον ΕΕΠΔ. Ο ΥΠΔ δεν λαμβάνει εντολές από την ΕΥΕΔ όσον αφορά την
άσκηση των καθηκόντων του.
2.

Ο ΥΠΔ δεν απολύεται ούτε υφίσταται κυρώσεις επειδή επιτέλεσε τα καθήκοντά του.

3.
Ο ΥΠΔ ενημερώνεται για όλες τις επαφές με τα εξωτερικά μέρη όσον αφορά την εφαρμογή του κανονισμού και της παρούσας
απόφασης, ιδίως δε για κάθε επαφή με τον ΕΕΠΔ και με τα μέλη του δικτύου των ΥΠΔ των θεσμικών και λοιπών οργάνων και
οργανισμών της ΕΕ.
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4.
Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να επικοινωνούν με τον ΥΠΔ για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των
δεδομένων τους προσωπικού χαρακτήρα ή με την άσκηση των δικαιωμάτων τους δυνάμει του κανονισμού.
5.
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων ή ο εκπρόσωπός του, η επιτροπή προσωπικού και κάθε μέλος του προσωπικού
μπορούν να συμβουλεύονται τον ΥΠΔ για κάθε ζήτημα που αφορά την ερμηνεία ή την εφαρμογή του κανονισμού, χωρίς να είναι
απαραίτητο να ακολουθήσουν την επίσημη οδό. Ουδείς επιτρέπεται να υποστεί ζημία για θέμα που έθεσε υπόψη του ΥΠΔ.
Άρθρο 5
Καθήκοντα του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων
Ο ΥΠΔ:
α) καλείται να παράσχει τη γνώμη του σχετικά με όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την προστασία των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα
β) παρέχει καθοδήγηση και προδραστικές συμβουλές στις οντότητες της ΕΥΕΔ και στους αναδόχους τους που εκτελούν
δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής του κανονισμού και της
παρούσας απόφασης, συμπεριλαμβανομένων των διαβουλεύσεων σχετικά με τις γνωστοποιήσεις παραβίασης δεδομένων, τις
εκτιμήσεις επιπτώσεων και την ανάγκη προηγούμενης διαβούλευσης με τον ΕΕΠΔ
γ) διατηρεί τακτικές επαφές με τους υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τις
διατάξεις περί προστασίας δεδομένων και τους υποστηρίζει στα καθήκοντά τους, για να συμβάλει ιδίως στην κατάρτιση και τη
δημοσίευση ανακοινώσεων προστασίας δεδομένων, καθώς και στη σύνταξη των απαντήσεων στα αιτήματα που υποβάλλονται
από τα υποκείμενα των δεδομένων
δ) διατηρεί τακτικές επαφές με τους ΣΠΔ/ΑΠΔ των κεντρικών γραφείων της ΕΥΕΔ και των αντιπροσωπειών της ΕΕ και
διαχειρίζεται το δίκτυο ΣΠΔ/ΑΠΔ εντός της ΕΥΕΔ
ε)

προάγει τη γενική ευαισθητοποίηση σχετικά με την προστασία δεδομένων, διοργανώνει προγράμματα κατάρτισης και
ενημερωτικές συναντήσεις

στ) συνεργάζεται με τους ΥΠΔ άλλων θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ, ιδίως μέσω της ανταλλαγής εμπειριών
και βέλτιστων πρακτικών
ζ)

τηρεί κεντρικό μητρώο των δραστηριοτήτων επεξεργασίας που εκτελούνται από την ΕΥΕΔ με βάση τα αρχεία που καταρτίζουν
οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 31 του κανονισμού και καθιστά το εν λόγω μητρώο διαθέσιμο
στο κοινό

η) συνδράμει στη διασφάλιση της εκπροσώπησης του ύπατου εκπροσώπου/της ύπατης εκπροσώπου ή της ΕΥΕΔ σε διεθνές
επίπεδο σχετικά με κάθε ζήτημα που άπτεται της προστασίας δεδομένων.
Άρθρο 6
Εξουσίες
Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο ΥΠΔ:
α) έχει ανά πάσα στιγμή πρόσβαση στα δεδομένα που επεξεργάζονται οι οντότητες της ΕΥΕΔ και οι ανάδοχοί τους και σε όλα τα
γραφεία, τα κέντρα επεξεργασίας δεδομένων και τους φορείς δεδομένων
β) παρέχει τη γνώμη του στην αρμόδια για τους διορισμούς αρχή πριν από τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης σχετικά με
ζητήματα που αφορούν την εφαρμογή των διατάξεων περί προστασίας των δεδομένων
γ) μπορεί να προτείνει διοικητικά μέτρα και να εκδίδει γενικές συστάσεις σχετικά με την κατάλληλη εφαρμογή του κανονισμού
και της παρούσας απόφασης
δ) μπορεί να διατυπώνει συστάσεις για την πρακτική βελτίωση της προστασίας δεδομένων στη διοίκηση και στο προσωπικό της
ΕΥΕΔ, καθώς και σε οποιοδήποτε αρμόδιο εξωτερικό μέρος
ε)

μπορεί να διερευνά ζητήματα προστασίας δεδομένων και, πέραν του προσώπου που ζήτησε να διεξαχθεί η έρευνα ή υπέβαλε
την καταγγελία, μπορεί επιπλέον να αναφέρει το αποτέλεσμα της έρευνας στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, καθώς και
σε οποιοδήποτε αρμόδιο μέλος της διοίκησης της ΕΥΕΔ

στ) μπορεί να αναπτύσσει πρότυπα και εσωτερικές διαδικασίες, οδηγίες ή πολιτικές για να παρέχει καθοδήγηση στους υπεύθυνους
επεξεργασίας δεδομένων και στους εκτελούντες την επεξεργασία
ζ)

μπορεί να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, συμπεριλαμβανομένων ειδικών σε θέματα ΤΠ

η) μπορεί να θέτει υπόψη της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής της ΕΥΕΔ κάθε περίπτωση μη συμμόρφωσης μέλους του
προσωπικού με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον κανονισμό και την παρούσα απόφαση, και να προτείνει την έναρξη
διοικητικής έρευνας
θ) μπορεί να εκδίδει εσωτερικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την προστασία δεδομένων (καθοδηγητικά σημειώματα του
ΥΠΔ), οι οποίες λαμβάνονται υπόψη κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
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Άρθρο 7
Πόροι
1.
Στον ΥΠΔ διατίθεται επαρκές προσωπικό και οι απαραίτητοι πόροι για την άσκηση των καθηκόντων που αναφέρονται στο
άρθρο 5 της παρούσας απόφασης.
2.
Όλα τα μέλη του προσωπικού της ΕΥΕΔ παρέχουν υποστήριξη στον ΥΠΔ κατά την άσκηση των καθηκόντων που αναφέρονται
στο άρθρο 5 της παρούσας απόφασης· ειδικότερα, οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων και οι εκτελούντες την επεξεργασία
παρέχουν τις πληροφορίες που τους ζητούνται σχετικά με τις δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων, καθώς και πρόσβαση σε
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, και συντάσσουν σχέδια απαντήσεων στα αιτήματα των υποκειμένων των δεδομένων που ασκούν
το δικαίωμα πρόσβασης, τροποποίησης και διαγραφής, τα οποία λαμβάνει μεν ο ΥΠΔ αλλά αφορούν τις δραστηριότητες
επεξεργασίας που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων.
3.
Ο ΥΠΔ μπορεί να διαθέτει αναπληρωτή ή βοηθό ΥΠΔ, καθώς και διοικητικό προσωπικό και γραμματειακή υποστήριξη,
ανάλογα με τις ανάγκες του. Ο ΥΠΔ μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί άλλες οντότητες της ΕΥΕΔ ή συμβεβλημένες οντότητες και
εξωτερικούς εμπειρογνώμονες.
4.
Ο αναπληρωτής ή βοηθός ΥΠΔ, εφόσον οριστεί, στηρίζει τον ΥΠΔ στην άσκηση των καθηκόντων του και μπορεί να τον
εκπροσωπεί σε περίπτωση απουσίας του. Τα άρθρα 4, 5 και 6 της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται και στον αναπληρωτή ή
βοηθό ΥΠΔ.
5.
Ο ΥΠΔ διαθέτει κατάλληλες εγκαταστάσεις στις οποίες διασφαλίζεται η ασφάλεια και η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών,
συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και όπου μπορεί να εξασφαλίζεται η κατάλληλη αποθήκευση και
αρχειοθέτηση δεδομένων και εγγράφων.
6.
Ο ΥΠΔ έχει στη διάθεσή του ηλεκτρονικό εργαλείο που μπορεί i) να διαχειρίζεται τα αρχεία των δραστηριοτήτων
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 31 του κανονισμού και ii) να αποθηκεύει ανακοινώσεις
προστασίας δεδομένων, γνωστοποιήσεις παραβιάσεων δεδομένων, εκτιμήσεις επιπτώσεων σχετικά με την προστασία των
δεδομένων, αιτήματα των υποκειμένων των δεδομένων και αρχεία των διαβιβάσεων δεδομένων.
7.
Η ΕΥΕΔ στηρίζει τον ΥΠΔ στη διατήρηση και διεύρυνση της εμπειρογνωσίας του, μεταξύ άλλων διευκολύνοντας τη
συμμετοχή του σε διοργανικά ή εξωτερικά προγράμματα κατάρτισης, συνέδρια ή εκδηλώσεις σχετικά με την προστασία δεδομένων
και σε συναντήσεις και προγράμματα κατάρτισης που διοργανώνονται από τον ΕΕΠΔ και το δίκτυο ΥΠΔ των θεσμικών και λοιπών
οργάνων και οργανισμών της ΕΕ.
TMHMA 3
ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Άρθρο 8
Υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων και εκτελούντες την επεξεργασία
1.
Οι εντεταλμένοι υπεύθυνοι επεξεργασίας, οι εκπρόσωποι των υπευθύνων επεξεργασίας και των εκτελούντων την επεξεργασία
είναι αρμόδιοι να διασφαλίζουν, εκ μέρους του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων, ότι κάθε δραστηριότητα επεξεργασίας που
εκτελείται υπό τον έλεγχό τους συμμορφώνεται με τον κανονισμό, ιδίως με το άρθρο 26, και με τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης. Μπορούν, ανάλογα με τις ανάγκες, να αναθέτουν καθήκοντα επεξεργασίας δεδομένων στο προσωπικό της ΕΥΕΔ που
εργάζεται υπό την ευθύνη τους ή σε συμβεβλημένες οντότητες, σύμφωνα με το άρθρο 29 του κανονισμού.
2.

Ειδικότερα, οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων:

α) διασφαλίζουν και αποδεικνύουν ότι η επεξεργασία εκτελείται σύμφωνα με τον κανονισμό και την παρούσα απόφαση και
λογοδοτούν για την εκπλήρωση αυτής της υποχρέωσης
β) τηρούν αρχείο όλων των δραστηριοτήτων επεξεργασίας και τυχόν ουσιαστικών μεταβολών υφιστάμενης δραστηριότητας
επεξεργασίας
γ) διασφαλίζουν ότι τα υποκείμενα των δεδομένων ενημερώνονται για την επεξεργασία των δεδομένων τους σύμφωνα με τα
άρθρα 15 και 16 του κανονισμού, καθιστώντας διαθέσιμες τις ανακοινώσεις προστασίας δεδομένων
δ) συνεργάζονται με τον ΥΠΔ και τον ΕΕΠΔ, ειδικότερα μέσω της παροχής πληροφοριών κατόπιν αιτήματός τους εντός 14
ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία του αιτήματος
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ενημερώνουν τον ΥΠΔ όταν χρησιμοποιείται ανάδοχος για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για
λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων

στ) διορίζουν ΣΠΔ/ΑΠΔ, τον οποίο στηρίζουν στην εκπλήρωση των καθηκόντων του, και ενημερώνουν τον ΥΠΔ για κάθε αλλαγή
του προσώπου ή των καθηκόντων του ΣΠΔ/ΑΠΔ
ζ)

ζητούν τη γνώμη του ΥΠΔ σχετικά με το κατά πόσο οι δραστηριότητες επεξεργασίας συμμορφώνονται με τον κανονισμό και
την παρούσα απόφαση. Μπορούν να συμβουλεύονται τον ΥΠΔ ή άλλους εμπειρογνώμονες σχετικά με ζητήματα που αφορούν
την εμπιστευτικότητα, τη διαθεσιμότητα και την ακεραιότητα των δραστηριοτήτων επεξεργασίας και σχετικά με τα μέτρα
ασφάλειας που λαμβάνουν δυνάμει του άρθρου 33 του κανονισμού.

3.
Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων μπορούν να χρησιμοποιούν άλλες οντότητες της ΕΥΕΔ ή συμβεβλημένες οντότητες
ως εκτελούντες την επεξεργασία σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού, υπό την προϋπόθεση ότι καταγράφουν στα αρχεία
τους ποιος είναι ο εκτελών την επεξεργασία και προσδιορίζουν τα καθήκοντα που του ανατίθενται και τα μέτρα ασφάλειας που
λαμβάνουν.
4.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων διασφαλίζει ότι ο ΥΠΔ ενημερώνεται αμελλητί:

α) για κάθε ζήτημα που έχει, ή θα μπορούσε να έχει, επιπτώσεις στην προστασία δεδομένων
β) για κάθε κοινοποίηση και απόφαση της διοίκησης της ΕΥΕΔ που αφορά την εφαρμογή του κανονισμού, και ιδίως για κάθε
επαφή με τον ΕΕΠΔ.

Άρθρο 9
Συντονιστής της προστασίας δεδομένων και ανταποκριτής προστασίας δεδομένων
1.
Ανάλογα με το μέγεθός τους και με το είδος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία, οι
οργανωτικές οντότητες της ΕΥΕΔ διαθέτουν ΣΠΔ/ΑΠΔ ο οποίος ενεργεί ως σημείο επαφής για θέματα προστασίας δεδομένων.
Κάθε διοικητική ή άλλη διεύθυνση στα κεντρικά γραφεία της ΕΥΕΔ και κάθε αντιπροσωπεία της ΕΕ ορίζουν συντονιστή της
προστασίας δεδομένων ή ανταποκριτή προστασίας δεδομένων. Όλα τα τμήματα που επεξεργάζονται τακτικά μεγάλο όγκο
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ειδικών κατηγοριών δεδομένων ή ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, των οποίων
η επεξεργασία ενέχει υψηλό κίνδυνο, ορίζουν επίσης τον δικό τους ΣΠΔ/ΑΠΔ. Τα καθήκοντα του ΣΠΔ/ΑΠΔ ανατίθενται σε
πρόσωπο το οποίο κατέχει θέση που του παρέχει συνολική εποπτεία των δραστηριοτήτων της οντότητας.
2.
Ο ΣΠΔ/ΑΠΔ διαθέτει τις απαραίτητες δεξιότητες και αποκτά γνώσεις σχετικά με την προστασία δεδομένων. Παρακολουθεί
εισαγωγική κατάρτιση σχετικά με την προστασία δεδομένων και μπορεί να συμμετέχει σε ενημερωτικές συναντήσεις και στις
συνεδριάσεις του δικτύου ΣΠΔ/ΑΠΔ.
3.

Ο ΣΠΔ/ΑΠΔ:

α) με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων του ΥΠΔ, συνδράμει τους υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων ώστε να συμμορφώνονται
με τις υποχρεώσεις τους
β) διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ του ΥΠΔ και των υπεύθυνων επεξεργασίας δεδομένων
γ) αποτελεί σημείο επαφής για θέματα προστασίας δεδομένων στην υπηρεσία του και συνεργάζεται με τον ΥΠΔ
δ) ενημερώνει και στηρίζει τους συναδέλφους του σε θέματα που αφορούν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
ε)

διαβιβάζει πληροφορίες στο προσωπικό σχετικά με εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης και μαθήματα κατάρτισης

στ) συνεργάζεται με τον ΥΠΔ για τη δημιουργία και επικαιροποίηση του καταλόγου υφιστάμενων και νέων δραστηριοτήτων
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
ζ)

επικοινωνεί με τον ΥΠΔ και τον ενημερώνει σχετικά με όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε
επεξεργασία εντός της υπηρεσίας

η) συνδράμει στον εντοπισμό των αρμόδιων εντεταλμένων υπεύθυνων επεξεργασίας δεδομένων και εκτελούντων την επεξεργασία
θ) καταρτίζει αρχεία στον τομέα εμπειρογνωσίας του
ι)

επικουρεί τους υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων στην κατάρτιση και στον έλεγχο αρχείων και τη δημιουργία
ανακοινώσεων προστασίας δεδομένων

ια) συμβάλλει στις επαληθεύσεις συμμόρφωσης και στις εκτιμήσεις επιπτώσεων
ιβ) μεριμνά για τη δημοσίευση των κατάλληλων ανακοινώσεων προστασίας δεδομένων και για την ορθή χρήση τους από την
υπηρεσία του
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ιγ) γνωστοποιεί στον ΥΠΔ τυχόν παραβιάσεις δεδομένων
ιδ) συντάσσει, σε συνεργασία με τον ΥΠΔ, τις απαντήσεις στα αιτήματα των υποκειμένων των δεδομένων που αφορούν την άσκηση
των δικαιωμάτων τους, εξετάζει καταγγελίες και ερωτήσεις σχετικά με τις δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων στην
υπηρεσία του.
4.
Ο ΣΠΔ/ΑΠΔ έχει το δικαίωμα να λαμβάνει τις πληροφορίες που απαιτούνται για τον εντοπισμό δραστηριοτήτων
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να συμβουλεύεται τον ΥΠΔ εξ ονόματος της υπηρεσίας του. Στα δικαιώματα
αυτά δεν περιλαμβάνεται το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία υπό την
ευθύνη του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων.

Άρθρο 10
Αρμόδια για τους διορισμούς αρχή
Η αρμόδια για τους διορισμούς αρχή συμβουλεύεται τον ΥΠΔ σχετικά με κάθε αίτημα ή καταγγελία δυνάμει του άρθρου 90 του
κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης όσον αφορά την εφαρμογή του κανονισμού.

Άρθρο 11
Προσωπικό της ΕΥΕΔ
1.
Όλα τα μέλη του προσωπικού της ΕΥΕΔ εφαρμόζουν τους κανόνες εμπιστευτικότητας και ασφάλειας όσον αφορά την
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως καθορίζονται στα άρθρα 33, 34 και 35 του κανονισμού. Κανένα μέλος του
προσωπικού της ΕΥΕΔ που έχει πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν επεξεργάζεται τα δεδομένα, παρά μόνο κατόπιν
σχετικών εντολών των υπεύθυνων επεξεργασίας.
2.
Όλα τα μέλη του προσωπικού της ΕΥΕΔ ενημερώνουν τον αμέσως ιεραρχικά ανώτερό τους όταν πρέπει να επεξεργαστούν
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, προκειμένου οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων να καταγράφουν την επεξεργασία στα
αρχεία τους για την προστασία δεδομένων και να καταρτίζουν τις απαραίτητες ανακοινώσεις προστασίας δεδομένων.
3.
Κάθε μέλος του προσωπικού της ΕΥΕΔ μπορεί να υποβάλει αίτημα ή να εγείρει ζήτημα που προκαλεί ανησυχία, συμπεριλαμ
βανομένων εικαζόμενων παραβιάσεων δεδομένων, στον ΥΠΔ, ή μπορεί να υποβάλει καταγγελία στον ΕΕΠΔ σχετικά με εικαζόμενη
παραβίαση του κανονισμού ή της παρούσας απόφασης, χωρίς να απαιτείται να ενημερώσει τους ιεραρχικά ανωτέρους του.
4.
Εάν οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού θεωρεί ότι τρίτη χώρα, έδαφος ή ένας ή περισσότεροι συγκεκριμένοι τομείς σε τρίτη
χώρα, ή διεθνής οργανισμός δεν εξασφαλίζει επαρκές επίπεδο προστασίας κατά την έννοια του άρθρου 45 παράγραφος 3 του
κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) ή του άρθρου 36 παράγραφος 3 της οδηγίας
(ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4), ενημερώνει σχετικά τον ΥΠΔ.
TMHMA 4
ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Άρθρο 12
Μέτρα ασφάλειας και προστασία των δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό και εξ ορισμού
1.
Οι εγγυήσεις, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την αποφυγή παραβιάσεων, διαρροών ή άνευ αδείας κοινολογήσεων
δεδομένων περιλαμβάνουν:
α) κατάλληλο καθορισμό των ρόλων, των αρμοδιοτήτων και των διαδικαστικών ενεργειών
β) ασφαλές ηλεκτρονικό περιβάλλον που αποτρέπει την παράνομη ή τυχαία προσπέλαση ή διαβίβαση ηλεκτρονικών δεδομένων σε
μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, το οποίο περιλαμβάνει μέτρα ασφαλείας τα οποία είναι ενσωματωμένα στις διάφορες
χρησιμοποιούμενες εφαρμογές ΤΠ
(3) Κανονισμός (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 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).
(4) Οδηγία (EE) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών
προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης,
ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την
κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 89).

31.10.2019

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 370/15

γ) ασφαλή επεξεργασία και αποθήκευση των έγχαρτων εγγράφων
δ) χορήγηση ηλεκτρονικής και φυσικής πρόσβασης μόνο στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό μέσω της χορήγησης δικαιωμάτων
πρόσβασης σε ατομική βάση.
2.
Πριν από τον σχεδιασμό δραστηριοτήτων επεξεργασίας δεδομένων, οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων εφαρμόζουν την
προστασία των δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό και εξ ορισμού, όπως αναφέρεται στο άρθρο 27 του κανονισμού. Για την
εφαρμογή της προστασίας των δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό και εξ ορισμού, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων μπορεί να
συμβουλεύεται τον ΥΠΔ και άλλες σχετικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών ΤΠ και ασφάλειας ΤΠ.

Άρθρο 13
Γνωστοποιήσεις παραβιάσεων δεδομένων
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων ή ο εκτελών την επεξεργασία, μόλις αντιληφθεί οποιοδήποτε συμβάν, και ιδίως περίπτωση
παραβίασης της ασφάλειας, που συνεπάγεται τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ αδείας κοινολόγηση ή
προσπέλαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε
επεξεργασία («παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»), ενημερώνει αμελλητί τον ΥΠΔ και εντός 72 ωρών τον ΕΕΠΔ και
τεκμηριώνει δεόντως το συμβάν.

Άρθρο 14
Έρευνες και εξέταση αιτημάτων και καταγγελιών από τον ΥΠΔ
1.
Ο ΥΠΔ μπορεί να κινήσει έρευνα σχετικά με εικαζόμενη παράβαση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον κανονισμό είτε
με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν αιτήματος. Τα αιτήματα υποβάλλονται στον ΥΠΔ γραπτώς.
2.
Ο ΥΠΔ μπορεί να ζητήσει γραπτή δήλωση σχετικά με το θέμα από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων που είναι αρμόδιος
για την επίμαχη δραστηριότητα επεξεργασίας δεδομένων. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων υποβάλλει την απάντησή του στον
ΥΠΔ εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του εν λόγω αιτήματος. Ο ΥΠΔ μπορεί να ζητήσει πρόσβαση σε
συμπληρωματικές πληροφορίες, έγγραφα, φορείς δεδομένων, κέντρα δεδομένων, εγκαταστάσεις και συστήματα από άλλες
υπηρεσίες της ΕΥΕΔ, ειδικότερα από το τμήμα ΤΠ, τη διεύθυνση ασφάλειας και τη γενική διεύθυνση που είναι επιφορτισμένη με τη
διεξαγωγή διοικητικών ερευνών και πειθαρχικών διαδικασιών. Οι πληροφορίες ή η γνώμη υποβάλλονται στον ΥΠΔ εντός 14
ημερολογιακών ημερών.
3.
Σε περίπτωση προδήλως αβάσιμων, καταχρηστικών και υπερβολικών αιτημάτων, ιδιαίτερα εάν πρόκειται για αιτήματα
επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα που υποβάλλονται από το ίδιο υποκείμενο των δεδομένων, ο ΥΠΔ μπορεί να αρνηθεί να
ανταποκριθεί στο αίτημα δυνάμει του άρθρου 14 του κανονισμού. Ο αιτών ενημερώνεται σχετικά.
TMHMA 5
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΣΚΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Άρθρο 15
Γενικές διατάξεις
1.
Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να επικοινωνούν με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων ή τον ΥΠΔ για την
άσκηση των δικαιωμάτων τους σύμφωνα με τα άρθρα 14 έως 24 του κανονισμού.
2.
Τα αιτήματα που αφορούν την άσκηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων υποβάλλονται γραπτώς. Εφόσον
απαιτείται, ο ΥΠΔ βοηθά το υποκείμενο των δεδομένων να εντοπίσει τον αρμόδιο υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων. Ο ΥΠΔ
διαβιβάζει κάθε αίτημα που λαμβάνει στον αντίστοιχο υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, ο οποίος μπορεί να συμβουλεύεται τον
ΥΠΔ.
3.

Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων εξετάζουν το αίτημα και απαντούν απευθείας στο υποκείμενο των δεδομένων.
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Άρθρο 16
Επεξεργασία αιτημάτων για άσκηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων
1.
Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων ανταποκρίνονται στο αίτημα μόνον αφού επαληθευτεί η ταυτότητα του αιτούντος ή,
σε περίπτωση αιτήματος που υποβάλλεται από εκπρόσωπο του υποκειμένου των δεδομένων, αφού παρασχεθεί σχετική
εξουσιοδότηση από το υποκείμενο των δεδομένων.
2.
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων που είναι αρμόδιος για τις δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων αποστέλλει στον
αιτούντα βεβαίωση παραλαβής εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του αιτήματος από την ΕΥΕΔ. Εκτός εάν
προβλέπεται διαφορετικά, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων απαντά στο αίτημα εντός 1 μηνός από την καταχώριση του
αιτήματος. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είτε ανταποκρίνεται θετικά στο αίτημα είτε αναφέρει γραπτώς τους λόγους της
πλήρους ή μερικής άρνησής του. Η προθεσμία απάντησης μπορεί να παραταθεί έως και κατά 2 μήνες, λαμβανομένων υπόψη της
πολυπλοκότητας του θέματος και του αριθμού των υποβληθέντων αιτημάτων, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 3 του
κανονισμού.
3.

Το αίτημα του υποκειμένου των δεδομένων μπορεί να απορριφθεί, εάν

α) το αίτημα δεν είναι αιτιολογημένο·
β) εφαρμόζεται εξαίρεση που προβλέπεται στον κανονισμό·
γ) εφαρμόζεται περιορισμός σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανονισμούς (5) που θεσπίζονται βάσει του άρθρου 25 του
κανονισμού.
4.
Σε περίπτωση προδήλως αβάσιμων, καταχρηστικών και υπερβολικών αιτημάτων, ιδιαίτερα εάν πρόκειται για αιτήματα
επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα που υποβάλλονται από το ίδιο υποκείμενο των δεδομένων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων,
κατόπιν διαβούλευσης με τον ΥΠΔ, μπορεί να αρνηθεί να ανταποκριθεί στο αίτημα δυνάμει του άρθρου 14 του κανονισμού. Ο
αιτών ενημερώνεται σχετικά.

Άρθρο 17
Εξαιρέσεις και περιορισμοί
Οι περιορισμοί σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανονισμούς που θεσπίζονται βάσει του άρθρου 25 του κανονισμού και οι
εξαιρέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 15-19 και 21-24 του κανονισμού εφαρμόζονται μόνο κατόπιν διαβούλευσης με τον ΥΠΔ.
TMHMA 6
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 18
Επικοινωνία σχετικά με την παρούσα απόφαση
1.

Σύμφωνα με το άρθρο 41 του κανονισμού, ο ΕΕΠΔ ενημερώνεται για την παρούσα απόφαση.

2.
Η παρούσα απόφαση τίθεται στη διάθεση του προσωπικού της ΕΥΕΔ με τη χρήση των κατάλληλων μέσων, ειδικότερα με τη
δημοσίευσή της στον εσωτερικό ιστότοπο της ΕΥΕΔ.

Άρθρο 19
Κατάργηση
Η απόφαση PROC HR(2011) 016 της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής
ασφαλείας, της 8ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με τους κανόνες για την προστασία των δεδομένων καταργείται.
(5) Απόφαση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας σχετικά με εσωτερικούς κανονισμούς
που αφορούν τους περιορισμούς ορισμένων δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης [ADMIN(2019) 10].
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Άρθρο 20
Παραγωγή αποτελεσμάτων
Η παρούσα απόφαση παράγει αποτελέσματα από την επομένη της έκδοσής της.

Βρυξέλλες, 1η Οκτωβρίου 2019.
Federica MOGHERINI

Η Ύπατη Εκπρόσωπος
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Απόφαση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής
Ασφαλείας
της 1ης Οκτωβρίου 2019
σχετικά με τους εσωτερικούς κανονισμούς που αφορούν τους περιορισμούς ορισμένων δικαιωμάτων των
υποκειμένων των δεδομένων αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο
πλαίσιο της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης
(2019/C 370/06)
Η ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗς ΕΝΩΣΗς ΓΙΑ ΘΈΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΉς ΠΟΛΙΤΙΚΉς ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΉς ΑΣΦΑΛΕΊΑς,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη την απόφαση 2010/427/ΕΕ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουλίου 2010, για τον καθορισμό της οργάνωσης και της
λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (1),
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018,
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά
όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (2) [«κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725»], και ιδίως το
άρθρο 25,
Έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 2 του
κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, που εκδόθηκε στις 28 Ιουνίου 2019,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) ασκεί τις δραστηριότητές της σύμφωνα με την απόφαση 2010/427/ΕΕ.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, τυχόν περιορισμοί της εφαρμογής των άρθρων
14 έως 21, 35 και 36, καθώς και του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, εφόσον οι διατάξεις του αντιστοιχούν
στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 14 έως 21, καθορίζονται από την ΕΥΕΔ με τη θέσπιση
εσωτερικών κανονισμών, όταν δεν βασίζονται σε νομικές πράξεις που εκδίδονται βάσει των Συνθηκών.

(3)

Οι εν λόγω εσωτερικοί κανονισμοί, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων σχετικά με την εκτίμηση της αναγκαιότητας και
της αναλογικότητας ενός περιορισμού, δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται όταν μια νομική πράξη που έχει εκδοθεί βάσει των
Συνθηκών προβλέπει περιορισμό των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων.

(4)

H ΕΥΕΔ, κατά την άσκηση των καθηκόντων της όσον αφορά τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων βάσει του
κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, εξετάζει κατά πόσον εφαρμόζονται οι εξαιρέσεις που προβλέπονται στον εν λόγω κανονισμό.

(5)

Τέτοιου είδους περιορισμοί ενδέχεται να εφαρμόζονται σε διάφορα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, μεταξύ
άλλων στην παροχή πληροφοριών στα υποκείμενα των δεδομένων, στο δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής,
περιορισμού της επεξεργασίας, στη γνωστοποίηση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο υποκείμενο των
δεδομένων και στο απόρρητο της επικοινωνίας.

(6)

Στο πλαίσιο της οργάνωσης και της λειτουργίας της, η ΕΥΕΔ ασκεί δραστηριότητες που περιλαμβάνουν δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα και κατά την άσκηση των οποίων η επιβολή περιορισμών σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 1
του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 μπορεί να είναι αναγκαία και αναλογική σε μια δημοκρατική κοινωνία για τη διασφάλιση
έννομου συμφέροντος, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει τον σεβασμό της ουσίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών
των υποκειμένων των δεδομένων.

(7)

Τέτοιου είδους περιορισμοί ενδέχεται να εφαρμόζονται σε διάφορες κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
συμπεριλαμβανομένων των πραγματικών δεδομένων και δεδομένων εκτιμήσεων.

(8)

Οι εκτιμήσεις, οι παρατηρήσεις και οι γνώμες θεωρούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα κατά την έννοια του άρθρου 3
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725. Περιορισμοί, ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση, τη διόρθωση και τη
διαγραφή των εν λόγω εκτιμήσεων, παρατηρήσεων ή γνωμών στο πλαίσιο των διαδικασιών επιλογής και αξιολόγησης του
προσωπικού, καθώς και στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της ιατρικής υπηρεσίας, της υπηρεσίας διαμεσολάβησης και των
υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου και επιθεωρήσεων για τις αντιπροσωπείες και τα γραφεία της Ένωσης, προβλέπονται στις εν
λόγω ειδικές διοικητικές διαδικασίες.

(1) ΕΕ L 201 της 3.8.2010, σ. 30.
(2) ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 39.
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(9)

Όσον αφορά τις διαδικασίες επιλογής και πρόσληψης προσωπικού, τις διαδικασίες αξιολόγησης του προσωπικού και τις
διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και περιορισμού μπορεί να
ασκείται μόνο σε ορισμένες χρονικές στιγμές κατά τα προβλεπόμενα στην αντίστοιχη διαδικασία, προκειμένου να
διαφυλάσσονται τα δικαιώματα άλλων υποκειμένων δεδομένων και να τηρούνται οι αρχές της ίσης μεταχείρισης και του
απορρήτου των διασκέψεων.

(10)

Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα διόρθωσης των εκτιμήσεων ή γνωματεύσεων των ιατρών και
ιατρικών συμβούλων της ΕΥΕΔ, υποβάλλοντας τις παρατηρήσεις του ή έκθεση ιατρού της επιλογής του.

(11)

Όσον αφορά τις διαδικασίες επιλογής και πρόσληψης προσωπικού, η τροποποίηση της γνώμης ή της εκτίμησης της
εξεταστικής επιτροπής δεν είναι δυνατή. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί μέσω προσφυγής κατά της απόφασης της
εξεταστικής επιτροπής. Οι εκτιμήσεις μεμονωμένων μελών της εξεταστικής επιτροπής και οι εσωτερικές συζητήσεις της
εξεταστικής επιτροπής καλύπτονται από το απόρρητο των διασκέψεων.

(12)

Όσον αφορά τις αξιολογήσεις του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών ατομικής αξιολόγησης, η
τροποποίηση της γνώμης ή της εκτίμησης των διαφόρων φορέων που παρεμβαίνουν στη διαδικασία αξιολόγησης δεν είναι
δυνατή. Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να ασκούν το δικαίωμα διόρθωσης υποβάλλοντας τις παρατηρήσεις τους ή
ασκώντας προσφυγή κατά τα προβλεπόμενα στη διαδικασία αξιολόγησης του προσωπικού.

(13)

Τυχόν περιορισμοί των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εφαρμόζονται
κατά περίπτωση και διατηρούνται μόνο για το διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού του περιορισμού.

(14)

Η ΕΥΕΔ δεσμεύεται να σέβεται, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, τα θεμελιώδη δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων,
μεταξύ άλλων, το δικαίωμα παροχής πληροφοριών, πρόσβασης και διόρθωσης, το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα
περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα ανακοίνωσης παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο υποκείμενο
των δεδομένων, καθώς και το απόρρητο των επικοινωνιών, όπως κατοχυρώνονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725.
Ωστόσο, η ΕΥΕΔ ενδέχεται επίσης να χρειαστεί να περιορίσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις για τους σκοπούς της
προστασίας των δραστηριοτήτων της, καθώς και των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών τρίτων,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
1.
Σύμφωνα με το άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 (εφεξής «κανονισμός»), με την παρούσα απόφαση θεσπίζονται
κανόνες σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες η ΕΥΕΔ, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της που αναφέρονται στην παράγραφο
2, μπορεί να περιορίσει την εφαρμογή των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από τα άρθρα 14 έως 21, 35 και
36 του κανονισμού, καθώς και από το άρθρο 4 του κανονισμού, εφόσον οι διατάξεις του αντιστοιχούν στα δικαιώματα και στις
υποχρεώσεις που προβλέπονται στα εν λόγω άρθρα 14 έως 21.
2.
Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την ΕΥΕΔ για τους σκοπούς των
ακόλουθων δραστηριοτήτων:
i)

εσωτερικές έρευνες, συμπεριλαμβανομένων των ερευνών ασφάλειας, διοικητικές έρευνες, μεταξύ άλλων σχετικά με
παρενόχληση ή με αναφερθείσες παρατυπίες, πειθαρχικές διαδικασίες και διαδικασίες αναστολής·

ii)

κοινοποίηση και παραπομπή υποθέσεων στην Υπηρεσία ερευνών και πειθαρχικών κυρώσεων της Επιτροπής (IDOC) και στην
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)·

iii)

αναλύσεις ασφάλειας σχετικά με περιστατικά κυβερνοασφάλειας ή με την κατάχρηση συστημάτων ΤΠ, συμπεριλαμβανομένης
της εξωτερικής συμμετοχής της ομάδας αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών στην πληροφορική για τα θεσμικά όργανα και τους
οργανισμούς της ΕΕ (CERT-EU), διαφύλαξη της εσωτερικής ασφάλειας μέσω βιντεοεπιτήρησης, έλεγχος πρόσβασης και
διεξαγωγή ερευνών, διασφάλιση των συστημάτων επικοινωνίας και πληροφοριών και εφαρμογή τεχνικών αντιμέτρων
ασφάλειας·

iv)

διερεύνηση ζητημάτων που σχετίζονται άμεσα με τα καθήκοντα του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων της ΕΥΕΔ (εφεξής
«ΥΠΔ»)·

v)

εσωτερικοί έλεγχοι·

vi)

επιθεωρήσεις αντιπροσωπειών και γραφείων της ΕΕ·

vii) δραστηριότητες της ιατρικής υπηρεσίας και των ιατρικών συμβούλων που απασχολούνται στην ΕΥΕΔ·
viii) δραστηριότητες της υπηρεσίας διαμεσολάβησης·
ix)

διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων·

x)

διαδικασίες επιλογής προσωπικού και αξιολογήσεις προσωπικού·
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συλλογή δεδομένων για σκοπούς συλλογής πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης της αντίληψης της κατάστασης, της
αντικατασκοπείας, της έγκαιρης προειδοποίησης και της ανάλυσης πληροφοριών για την υποστήριξη των διαφόρων φορέων
λήψης αποφάσεων της ΕΕ στους τομείς της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ), της κοινής
πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (ΚΠΑΑ), της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και των υβριδικών απειλών·

xii) διαδικασίες σχετικά με περιοριστικά μέτρα (κυρώσεις) στο πλαίσιο της επιδίωξης ειδικών στόχων εξωτερικής πολιτικής και
πολιτικής ασφάλειας της Ένωσης·
xiii) δραστηριότητες για την προστασία άλλων σημαντικών στόχων γενικού δημόσιου συμφέροντος της Ένωσης ή κράτους
μέλους, ιδίως των στόχων της ΚΕΠΠΑ.
Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, στις ανωτέρω δραστηριότητες περιλαμβάνονται οι προπαρασκευαστικές και
επακόλουθες δράσεις που συνδέονται άμεσα με τις ίδιες δραστηριότητες.
3.
Οι κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία σε σχέση με τις ανωτέρω
δραστηριότητες μπορεί να περιλαμβάνουν πραγματικά δεδομένα και δεδομένα εκτιμήσεων. Στα δεδομένα που βασίζονται σε
πραγματικά στοιχεία περιλαμβάνονται δεδομένα που σχετίζονται με την ταυτοποίηση ενός προσώπου και άλλα διοικητικά
στοιχεία, μεταδεδομένα σχετικά με ηλεκτρονικές επικοινωνίες και δεδομένα κυκλοφορίας. Στα δεδομένα εκτιμήσεων
συγκαταλέγονται η περιγραφή και εκτίμηση καταστάσεων και περιστάσεων, γνώμες, παρατηρήσεις σχετικά με τα υποκείμενα των
δεδομένων, αξιολόγηση της συμπεριφοράς ή των επιδόσεων των υποκειμένων των δεδομένων και το σκεπτικό στο οποίο
βασίζονται ατομικές αποφάσεις που συνδέονται με τη διοικητική λειτουργία της ΕΥΕΔ.
Άρθρο 2
Ειδική περιγραφή του υπεύθυνου επεξεργασίας και εγγυήσεις
1.
Η ΕΥΕΔ εφαρμόζει ειδικές εγγυήσεις προκειμένου να αποφεύγονται οι παραβιάσεις δεδομένων, οι διαρροές ή η άνευ αδείας
κοινολόγηση δεδομένων που υπόκεινται σε περιορισμό, όπως
α) ενισχυμένα μέτρα ασφάλειας για την αποθήκευση υλικών μέσων που περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα·
β) ειδικά μέτρα ασφάλειας για ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων και ηλεκτρονικά εργαλεία·
γ) περιορισμούς πρόσβασης και αρχεία καταγραφής.
2.
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων για τις δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων είναι η ΕΥΕΔ. Οι οργανωτικές
οντότητες οι οποίες μπορούν να περιορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1
είναι οι υπηρεσίες οι οποίες είναι επιφορτισμένες με τις δραστηριότητες που περιγράφονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2.
3.
Οι περιορισμοί των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να
διατηρούνται μόνο για το διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού του περιορισμού. Η περίοδος διατήρησης
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υπόκεινται σε περιορισμό καθορίζεται λαμβανομένου υπόψη του σκοπού της
επεξεργασίας και περιλαμβάνει το αναγκαίο χρονικό διάστημα για τη διεξαγωγή διοικητικού και δικαστικού ελέγχου.
Άρθρο 3
Περιορισμοί
1.

Περιορισμός βάσει της παρούσας απόφασης μπορεί να εφαρμοστεί από την ΕΥΕΔ κατά περίπτωση για τη διασφάλιση:

α) της εθνικής ασφάλειας, της δημόσιας ασφάλειας ή της άμυνας των κρατών μελών, περιλαμβανομένης, ενδεικτικά, της
επιτήρησης και της επεξεργασίας δεδομένων για σκοπούς συλλογής πληροφοριών ασφάλειας ή για την προστασία της
ανθρώπινης ζωής, ιδίως σε περίπτωση φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών και τρομοκρατικών επιθέσεων·
β) της πρόληψης, της διερεύνησης, της ανίχνευσης και της δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων,
περιλαμβανομένης, ενδεικτικά, της πρόληψης απειλών κατά της δημόσιας ασφάλειας· στις εν λόγω έρευνες μπορεί να
περιλαμβάνονται διοικητικές έρευνες, πειθαρχικές διαδικασίες ή έρευνες της OLAF, στον βαθμό που υφίσταται σύνδεση με
την πρόληψη ή τη διερεύνηση ποινικών αδικημάτων·
γ) σημαντικών στόχων γενικού δημόσιου συμφέροντος της Ένωσης ή κράτους μέλους, ιδίως στόχων της ΚΕΠΠΑ ή σημαντικού
οικονομικού ή χρηματοοικονομικού συμφέροντος της Ένωσης ή κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των
νομισματικών, δημοσιονομικών και φορολογικών θεμάτων, της δημόσιας υγείας και της κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και των
διαδικασιών σύναψης συμβάσεων και των ερευνών που εξυπηρετούν σημαντικούς στόχους δημόσιου συμφέροντος της
Ένωσης·
δ) της εσωτερικής ασφάλειας των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των δικτύων
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και πληροφοριών·
ε)

της προστασίας της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και των δικαστικών διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένων των νομικών
συμβουλών·
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στ) της πρόληψης, της διερεύνησης, της ανίχνευσης και της δίωξης παραβάσεων της δεοντολογίας σε νομοθετικά κατοχυρωμένα
επαγγέλματα ή παραβιάσεων των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης (3) και τον
δημοσιονομικό κανονισμό (4), συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων που δεν συνδέονται με ποινικά αδικήματα
ζ)

της παρακολούθησης, της επιθεώρησης ή των κανονιστικών λειτουργιών που συνδέονται, έστω περιστασιακά, με την άσκηση
δημόσιας εξουσίας στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως γ), συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της
περίπτωσης στοχευμένου ελέγχου, επιθεώρησης ή έρευνας

η) της προστασίας του υποκειμένου των δεδομένων ή των δικαιωμάτων και των ελευθεριών τρίτων, συμπεριλαμβανομένης,
ενδεικτικά, της προστασίας των μαρτύρων, των προσώπων που έχουν εξεταστεί στο πλαίσιο ερευνών ασφαλείας, διοικητικών
ερευνών, επιθεωρήσεων και ελέγχων, των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος και των εικαζόμενων θυμάτων παρενόχλησης
θ) της εκτέλεσης αστικών αξιώσεων.
2.
Με την επιφύλαξη των άρθρων 4 έως 8, η ΕΥΕΔ μπορεί να περιορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αναφέρονται
στο άρθρο 1 παράγραφος 1 όσον αφορά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνονται από άλλα θεσμικά και λοιπά όργανα
ή οργανισμούς της Ένωσης, από αρμόδιες αρχές των κρατών μελών ή τρίτης χώρας ή από διεθνή οργανισμό, στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
α) όταν η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων και υποχρεώσεων θα μπορούσε να περιοριστεί από τα άλλα θεσμικά και λοιπά όργανα
ή οργανισμούς της Ένωσης, βάσει των σχετικών νομικών τους πράξεων που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 25 ή το
κεφάλαιο IX του κανονισμού ή των ιδρυτικών τους πράξεων
β) όταν η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων και υποχρεώσεων θα μπορούσε να περιοριστεί από τις αρμόδιες αρχές κράτους μέλους
βάσει νομικών πράξεων που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5) ή δυνάμει εθνικών μέτρων για τη μεταφορά του άρθρου 13 παράγραφος 3, του άρθρου
15 παράγραφος 3 ή του άρθρου 16 παράγραφος 3 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου (6)·
γ) όταν η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων και υποχρεώσεων θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη συνεργασία της ΕΥΕΔ με τρίτες
χώρες ή διεθνείς οργανισμούς κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων της, εκτός εάν τα συμφέροντα ή τα θεμελιώδη
δικαιώματα και οι ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων υπερισχύουν της εν λόγω ανάγκης
Πριν από την επιβολή περιορισμού δυνάμει της παρούσας παραγράφου, η ΕΥΕΔ διαβουλεύεται με το αντίστοιχο θεσμικό ή άλλο
όργανο ή οργανισμό της Ένωσης, τον διεθνή οργανισμό ή τις αρμόδιες αρχές κράτους μέλους, εκτός εάν είναι απολύτως σαφές
ότι ο περιορισμός προβλέπεται σε νομική πράξη που αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο ή εάν η εν λόγω διαβούλευση θα έθετε
σε κίνδυνο τις δραστηριότητες της ΕΥΕΔ.
3.
Πριν από την επιβολή περιορισμού, η ΕΥΕΔ εξετάζει αν ο περιορισμός είναι αναγκαίος και αναλογικός σε μια δημοκρατική
κοινωνία και αν σέβεται την ουσία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των υποκειμένων των δεδομένων.
Κατά τη διενέργεια της εκτίμησης της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας κάθε επιμέρους περίπτωσης, η ΕΥΕΔ:
i) σταθμίζει τον κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων έναντι του κινδύνου για τα
δικαιώματα και τις ελευθερίες τρίτων. Οι κίνδυνοι για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων
αφορούν πρωτίστως την ιδιωτική του ζωή, τη φήμη του και τη χρονική στιγμή κατά την οποία μπορεί να αρχίσει να ασκεί τα
δικαιώματα υπεράσπισής του· και
ii) λαμβάνει υπόψη την ανάγκη διασφάλισης του στόχου των δραστηριοτήτων της ΕΥΕΔ που καθορίζονται στο άρθρο 1
παράγραφος 2, και ειδικότερα τον κίνδυνο καταστροφής ή απόκρυψης αποδεικτικών στοιχείων.
Η εν λόγω εκτίμηση της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας, καθώς και οι λόγοι για την επιβολή περιορισμού τεκμηριώνονται.
Για τον σκοπό αυτόν, κάθε περιορισμός καταχωρίζεται χωριστά στον κατάλογο που διαχειρίζεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας
δεδομένων όπου και δηλώνεται ο τρόπος με τον οποίο η άσκηση των περιοριζόμενων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 θα έθετε σε κίνδυνο τον σκοπό των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 1
παράγραφος 2 ή θα επηρέαζε δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες τρίτων. Τα έγγραφα που περιέχουν τα πραγματικά και
νομικά στοιχεία στα οποία βασίζεται ο περιορισμός καταχωρίζονται επίσης. Τα αρχεία αυτά τίθενται κατόπιν αιτήματος στη
διάθεση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.
(3) Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 31 Κανονισμός (ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 11 περί καθορισμού του κανονισμού υπηρεσιακής καταστάσεως των υπαλλήλων και
του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και της Ευρωπαϊκής Κοινότητος
Ατομικής Ενεργείας (ΕΕ 45 της 14.6.1962, σ. 1385, ενοποιημένη έκδοση).
(4) Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους
δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ.
1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ.
223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ.
966/2012(ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1).
(5) Κανονισμός (EΕ) 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 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).
(6) Οδηγία (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών
προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης,
ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την
κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 89).
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Η πρόσβαση στα αρχεία του καταλόγου, συμπεριλαμβανομένου του σημειώματος εκτίμησης, περιορίζεται για όσο διάστημα
παραμένει σε ισχύ ο περιορισμός τον οποίον αιτιολογούν σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5.
4.

Ο περιορισμός αίρεται μόλις παύσουν να υφίστανται οι λόγοι που τον αιτιολογούν.

5.
Η ανάγκη διατήρησης ενός περιορισμού επανεξετάζεται ανά κατάλληλα χρονικά διαστήματα, τουλάχιστον ανά έξι μήνες από
τη θέσπισή του, και σε κάθε περίπτωση κατά την περάτωση της συναφούς διαδικασίας που σχετίζεται με τις δραστηριότητες που
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2.
Άρθρο 4
Επανεξέταση από τον Υπεύθυνο προστασίας δεδομένων
1.
Κάθε οργανωτική οντότητα ενημερώνει γραπτώς, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τον ΥΠΔ όταν περιορίζει την άσκηση
των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1, όταν προβαίνει στην επανεξέταση του
περιορισμού και όταν παρατείνει ή αίρει τον περιορισμό. Ο ΥΠΔ έχει πρόσβαση στα αρχεία που καταρτίζονται σύμφωνα με το
άρθρο 3 παράγραφος 3.
2.
Ο ΥΠΔ μπορεί να ζητήσει γραπτώς από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων να επανεξετάσει την εφαρμογή του
περιορισμού. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων ενημερώνει γραπτώς τον ΥΠΔ σχετικά με το αποτέλεσμα της ζητηθείσας
επανεξέτασης.
3.

Τα έγγραφα που αναφέρονται στο παρόν άρθρο τίθενται, κατόπιν αιτήματος, στη διάθεση του ΕΕΠΔ.
Άρθρο 5
Παροχή πληροφοριών σε υποκείμενα δεδομένων και ενημέρωση σχετικά με τους περιορισμούς

1.
Η ΕΥΕΔ δημοσιεύει στον ιστότοπο ή στο ενδοδίκτυό της τις δηλώσεις απορρήτου και τις ανακοινώσεις προστασίας
δεδομένων με τις οποίες ενημερώνει τα υποκείμενα των δεδομένων για τις δραστηριότητές της που περιλαμβάνουν επεξεργασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για τα δικαιώματά τους και για τους πιθανούς περιορισμούς των δικαιωμάτων αυτών.
2.
Το δικαίωμα ενημέρωσης μπορεί να περιοριστεί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων σε σχέση με τις δραστηριότητες
που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 σημεία i), ii), iii), iv), v), vi), viii), xi), xii) και xiii). Με την επιφύλαξη της
παραγράφου 4, η ΕΥΕΔ, στις περιπτώσεις που κρίνεται αναλογικό, ενημερώνει σε ατομική βάση τα ενδιαφερόμενα υποκείμενα των
δεδομένων για την εφαρμογή του περιορισμού χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και εγγράφως. Σε περίπτωση απόρριψης
αιτήματος που υποβλήθηκε από υποκείμενο δεδομένων λόγω περιορισμού, το υποκείμενο των δεδομένων ενημερώνεται για τους
κύριους λόγους στους οποίους βασίζεται ο περιορισμός και για το δικαίωμά του να υποβάλει καταγγελία στον Ευρωπαίο Επόπτη
Προστασίας Δεδομένων.
3.

Οι περιορισμοί δυνάμει του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4.

4.
Η παροχή πληροφοριών σχετικά με περιορισμό βάσει της παρούσας απόφασης μπορεί να αναβληθεί, να παραλειφθεί ή να
απορριφθεί εφόσον ακυρώνει το αποτέλεσμα του περιορισμού. Η εν λόγω αναβολή, παράλειψη ή απόρριψη εφαρμόζεται σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4.
Άρθρο 6
Δικαίωμα πρόσβασης
1.
Το δικαίωμα πρόσβασης βάσει του άρθρου 17 του κανονισμού μπορεί να περιοριστεί σε σχέση με τις δραστηριότητες που
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 σημεία i), ii), iii), iv), v), vi), vii), viii), x), xi), xii) και xiii).
2.
Όταν τα υποκείμενα των δεδομένων ζητούν πρόσβαση στα δεδομένα τους προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε
επεξεργασία στο πλαίσιο συγκεκριμένης δραστηριότητας η οποία αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, η ΕΥΕΔ περιλαμβάνει
στην απάντησή της μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για την εν λόγω δραστηριότητα.
3.
Όταν η ΕΥΕΔ περιορίζει, εν όλω ή εν μέρει, το δικαίωμα πρόσβασης των υποκειμένων των δεδομένων σε δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, ενημερώνει γραπτώς και χωρίς
αδικαιολόγητη καθυστέρηση, στην απάντησή της στο αίτημα χορήγησης πρόσβασης, το ενδιαφερόμενο υποκείμενο των δεδομένων
σχετικά με τον περιορισμό που έχει επιβάλει και τους κύριους λόγους του περιορισμού αυτού. Η παροχή πληροφοριών σχετικά με
τους λόγους του περιορισμού μπορεί να αναβάλλεται, να παραλείπεται ή να απορρίπτεται για όσο χρονικό διάστημα θα υπονόμευε
τον σκοπό του περιορισμού.
4.
Η ΕΥΕΔ μπορεί να περιορίζει, κατά περίπτωση, το δικαίωμα των υποκειμένων των δεδομένων να έχουν απευθείας πρόσβαση
σε ιατρικά δεδομένα ψυχολογικής ή ψυχιατρικής φύσης, όταν η πρόσβαση στα δεδομένα αυτά ενδέχεται να αποτελεί κίνδυνο για
την υγεία του υποκειμένου των δεδομένων. Ο περιορισμός αυτός είναι αναλογικός και δεν υπερβαίνει το απολύτως αναγκαίο
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μέτρο για την προστασία του υποκειμένου των δεδομένων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, παρέχεται πρόσβαση στις πληροφορίες σε
ιατρό της επιλογής του υποκειμένου των δεδομένων.
5.

Οι περιορισμοί δυνάμει του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται σύμφωνα με τα άρθρα 3, 4 και 5.
Άρθρο 7
Δικαίωμα διόρθωσης, διαγραφής και περιορισμού της επεξεργασίας

1.
Το δικαίωμα διόρθωσης, διαγραφής και περιορισμού της επεξεργασίας βάσει του άρθρου 18, του άρθρου 19 παράγραφος 1
και του άρθρου 20 παράγραφος 1 του κανονισμού μπορεί να περιοριστεί σε σχέση με τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο
άρθρο 1 παράγραφος 2 σημεία i), ii), iii), iv), v), vi), vii), viii), ix), x), xi), xii) και xiii).
2.
Όσον αφορά τα ιατρικά δεδομένα, τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα διόρθωσης των
εκτιμήσεων ή γνωματεύσεων των ιατρών ή ιατρικών συμβούλων της ΕΥΕΔ υποβάλλοντας τις παρατηρήσεις τους ή έκθεση ιατρού
της επιλογής τους.
3.

Οι περιορισμοί δυνάμει του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται σύμφωνα με τα άρθρα 3, 4 και 5.
Άρθρο 8
Ανακοίνωση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στα υποκείμενα των δεδομένων

1.
Το δικαίωμα ανακοίνωσης της παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο υποκείμενο των δεδομένων βάσει του
άρθρου 35 του κανονισμού μπορεί να περιοριστεί σε σχέση με τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2)
σημεία i), ii), iii), iv), v), vi), viii), xi), xii) και xiii).
2.

Οι περιορισμοί δυνάμει του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται σύμφωνα με τα άρθρα 3, 4 και 5.
Άρθρο 9
Απόρρητο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών

1.
Η υποχρέωση διασφάλισης του απορρήτου των ηλεκτρονικών επικοινωνιών μπορεί να περιοριστεί μόνο σε σχέση με τις
δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 σημεία i), ii), iii), iv), xi), xii) και xiii) στις ακόλουθες εξαιρετικές
περιπτώσεις:
α) εάν ο περιορισμός της υποχρέωσης διασφάλισης του απορρήτου της αναγνώρισης καλούσας γραμμής είναι αναγκαίος για τον
εντοπισμό ενοχλητικών κλήσεων
β) εάν ο περιορισμός της υποχρέωσης διασφάλισης του απορρήτου της αναγνώρισης καλούσας γραμμής και των δεδομένων θέσης
είναι αναγκαίος για να μπορέσουν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να εκτελέσουν αποτελεσματικά τα καθήκοντά τους
γ) εάν ο περιορισμός της υποχρέωσης διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών, των δεδομένων κίνησης και των δεδομένων
θέσης είναι αναγκαίος για τη διαφύλαξη της εθνικής ασφάλειας, της δημόσιας ασφάλειας ή της άμυνας των κρατών μελών, της
εσωτερικής ασφάλειας των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης, της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης και δίωξης
ποινικών αδικημάτων, παραβιάσεων του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης και του δημοσιονομικού κανονισμού ή μη
εξουσιοδοτημένης χρήσης του συστήματος ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 25 του κανονισμού.
2.

Οι περιορισμοί δυνάμει του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται σύμφωνα με τα άρθρα 3, 4 και 5.
Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 1η Οκτωβρίου 2019.
Federica MOGHERINI

Η Ύπατη Εκπρόσωπος
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EΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Περίληψη της γνωμοδότησης του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων σχετικά με την αναθεώρηση
των κανονισμών της ΕΕ για την επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων και για τη διεξαγωγή αποδείξεων σε
αστικές και εμπορικές υποθέσεις
(Το πλήρες κείμενο της παρούσας γνωμοδότησης είναι διαθέσιμο στην αγγλική, γαλλική και
γερμανική γλώσσα στον δικτυακό τόπο του ΕΕΠΔ www.edps.europa.eu)
(2019/C 370/07)

Στις 31 Μαΐου 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε δύο προτάσεις για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου: ενός κανονισμού για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συμβουλίου, της 28ης Μαΐου
2001, για τη συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές
υποθέσεις (1), αφενός, και ενός κανονισμού για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 2007, περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και
εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις (2), αφετέρου. Οι προτάσεις αυτές αποβλέπουν, κυρίως, στη βελτίωση της
ομαλής λειτουργίας της δικαστικής συνεργασίας στους εν λόγω τομείς, προβλέποντας μεταξύ άλλων τη διαβίβαση των πράξεων
και των παραγγελιών διεξαγωγής αποδείξεων μέσω ενός αποκεντρωμένου συστήματος τεχνολογίας πληροφοριών (ΤΠ).

Ο ΕΕΠΔ αναγνωρίζει ότι οι ανταλλαγές δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για τη δημιουργία ενός
χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Ως εκ τούτου, εκφράζει την ικανοποίησή του για τους γενικούς στόχους των
προτάσεων που αποβλέπουν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές ή εμπορικές
υποθέσεις σε ό,τι αφορά τη διεξαγωγή αποδείξεων και την επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων, ιδίως μέσω της ψηφιοποίησης και
της χρήσης της τεχνολογίας ΤΠ. Συμμερίζεται την άποψη ότι η προτεινόμενη νομοθεσία θα μπορούσε να έχει ουσιαστικό
αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή των πολιτών της ΕΕ.

Στο πλαίσιο της παρούσας γνωμοδότησης διατυπώνονται τρεις κύριες συστάσεις που επιδιώκουν να συνδράμουν με
εποικοδομητικό τρόπο τους νομοθέτες στην επίτευξη αυτού του πολύ σημαντικού στόχου, διασφαλίζοντας παράλληλα τη
συμμόρφωση με τον Χάρτη και τον γενικό κανονισμό για την προστασία των δεδομένων (ΓΚΠΔ):
— παροχή σαφούς νομικής βάσης για το σύστημα ΤΠ, το οποίο θα χρησιμοποιείται για τη διαβίβαση πράξεων, παραγγελιών και
κοινοποιήσεων για τους σκοπούς των εν λόγω κανονισμών. Ειδικότερα, σε περίπτωση που το σύστημα ΤΠ προϋποθέτει τη
συμμετοχή θεσμικού ή άλλου οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ, η εν λόγω νομική βάση θα πρέπει καταρχήν να προβλέπεται σε
νομοθετική πράξη της ΕΕ. Επίσης, ακόμη και στην περίπτωση που η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
πραγματοποιείται στο πλαίσιο υφιστάμενου συστήματος ΤΠ, ο ΕΕΠΔ συνιστά να προβλεφθεί η χρήση του εν λόγω
συστήματος στην ίδια τη νομοθετική πράξη. Ωστόσο, το υφιστάμενο σύστημα που προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί θα πρέπει
να έχει συσταθεί δεόντως βάσει νομοθετικής πράξης σε επίπεδο ΕΕ, κάτι που προς το παρόν δεν ισχύει για το e-CODEX. Σε
περίπτωση που ο νομοθέτης της ΕΕ επιλέξει τη λύση του e-CODEX, η έλλειψη νομικού μέσου σε επίπεδο ΕΕ για τη θέσπιση
και τη ρύθμιση του συστήματος θα πρέπει να αποκατασταθεί χωρίς καθυστέρηση.
— συμπερίληψη, στις ίδιες τις νομοθετικές πράξεις, λεπτομερούς περιγραφής των πτυχών του συστήματος ΤΠ, όπως οι
αρμοδιότητες προστασίας των δεδομένων ή οι σχετικές ισχύουσες διασφαλίσεις, που θα προσδιορίζονται περαιτέρω στις
εκτελεστικές πράξεις. Ειδικότερα, στον βαθμό που η Επιτροπή ή άλλο θεσμικό ή λοιπό όργανο ή οργανισμός της ΕΕ
εμπλέκεται στη λειτουργία του νέου συστήματος, η νομική πράξη θα πρέπει ιδανικά να καθορίζει τις αρμοδιότητές του ως
(κοινού) υπευθύνου επεξεργασίας ή εκτελούντος την επεξεργασία.
— διεξαγωγή εκτίμησης αντικτύπου για την προστασία των δεδομένων κατά την κατάρτιση των εκτελεστικών πράξεων.

Στην παρούσα γνωμοδότηση ο ΕΕΠΔ παρέχει περαιτέρω λεπτομερείς συστάσεις.

Ο ΕΕΠΔ παραμένει στη διάθεση των θεσμικών οργάνων για περαιτέρω συμβουλές κατά τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας και
κατά το στάδιο της εφαρμογής των κανονισμών μετά την έγκρισή τους.
(1) EE L 174 της 27.6.2001, σ. 1.
(2) EE L 324 της 10.12.2007, σ. 79.
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1.

Εισαγωγή και πλαίσιο

1.

Στις 31 Μαΐου 2018, η Επιτροπή ενέκρινε δύο προτάσεις (3) για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για την τροποποίηση:
— του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συμβουλίου, της 28ης Μαΐου 2001, για τη συνεργασία μεταξύ των
δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις (εφεξής «κανονισμός για
τη διεξαγωγή αποδείξεων»)
— του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί επιδόσεως και
κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις (εφεξής «κανονισμός
για την επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων»).

2.

Ο κανονισμός για τη διεξαγωγή αποδείξεων, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ το 2004, προβλέπει δύο τρόπους διεξαγωγής
αποδείξεων μεταξύ των κρατών μελών: τη διεξαγωγή των αποδείξεων από το δικαστήριο εκτελέσεως και την απευθείας
διεξαγωγή αποδείξεων από το αιτούν δικαστήριο.

3.

Ο κανονισμός για την επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ το 2008, προβλέπει διάφορους τρόπους
διαβίβασης πράξεων από το ένα κράτος μέλος στο άλλο, για σκοπούς επίδοσης ή κοινοποίησης προς το τελευταίο, μέσω
υπηρεσιών διαβίβασης και παραλαβής ή μέσω της διαβίβασης διά της προξενικής ή διπλωματικής οδού. Επίσης, θεσπίζει
ενιαίους νομικούς όρους για την απευθείας διασυνοριακή επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων ταχυδρομικώς και προβλέπει την
απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση μέσω του αρμόδιου προσώπου του κράτους μέλους παραλαβής όταν αυτό επιτρέπεται από
τη νομοθεσία του συγκεκριμένου κράτους μέλους. Περιλαμβάνει ορισμένα ελάχιστα πρότυπα για την προστασία των
δικαιωμάτων άμυνας. Η εφαρμογή του κανονισμού «δεν περιορίζεται στις διαδικασίες ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων,
διότι το πεδίο εφαρμογής του καλύπτει και «εξώδικες» πράξεις, η επίδοση ή κοινοποίηση των οποίων μπορεί να προκύψει σε
διάφορες εξωδικαστικές διαδικασίες (π.χ. σε υποθέσεις κληρονομικής διαδοχής ενώπιον συμβολαιογράφου ή σε υποθέσεις
οικογενειακού δικαίου ενώπιον δημόσιας αρχής) ή ακόμη και ελλείψει οποιασδήποτε υποκείμενης δικαστικής διαδικασίας» (4).

4.

Οι προτάσεις περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2018 στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών REFIT
στον χώρο δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων με βάση την αμοιβαία εμπιστοσύνη (5). Οι προτάσεις συνοδεύονται από
εκτίμηση επιπτώσεων (6).

5.

Και οι δύο προτάσεις προβλέπουν τη διαβίβαση πράξεων, παραγγελιών και κοινοποιήσεων μέσω ενός υποχρεωτικού
συστήματος τεχνολογίας πληροφοριών (ΤΠ) που αποτελείται από εθνικά συστήματα ΤΠ διασυνδεδεμένα με επικοινωνιακή
υποδομή που επιτρέπει την ασφαλή και αξιόπιστη διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών συστημάτων
ΤΠ. Προβλέπουν επίσης την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και
τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά (7).

6.

Στις 13 Φεβρουαρίου 2019, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τα νομοθετικά του ψηφίσματα και για τις δύο προτάσεις σε
πρώτη ανάγνωση (8), μεταξύ άλλων συμφωνώντας για τη δημιουργία αποκεντρωμένου συστήματος ΤΠ, υπό τον όρο ότι το
σύστημα αυτό θα βασίζεται στο e-CODEX και ότι η εφαρμογή του εν λόγω συστήματος θα διασφαλίζεται μέσω κατ’
εξουσιοδότηση πράξεων.

7.

Στις 6 Ιουνίου 2019, πραγματοποιήθηκε συζήτηση προσανατολισμού στο Συμβούλιο. Η Προεδρία κατέληξε στο συμπέρασμα
ότι «το Συμβούλιο επιβεβαίωσε την ανάγκη εκσυγχρονισμού των διαδικασιών μας όσον αφορά τη δικαστική συνεργασία σε
αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Η Προεδρία έλαβε υπόψη την προτίμηση που εκφράστηκε για ένα αποκεντρωμένο και
ασφαλές σύστημα ΤΠ. Προσέθεσε ότι οι υπουργοί θα μπορούσαν να δεχθούν την υποχρεωτική χρήση του συστήματος μόνον
υπό ορισμένες προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων μια μακρότερη μεταβατική περίοδο και την παροχή ενός συστήματος
αναφοράς back-end από την Επιτροπή. Θα πρέπει επίσης να εξεταστεί το ενδεχόμενο σύνταξης ενός καταλόγου με τις

(3) Πρόταση COM(2018)378 final (εφεξής «πρόταση για τη διεξαγωγή αποδείξεων») και πρόταση COM (2018)379 final (εφεξής «πρόταση για
την επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων»).
(4) Αιτιολογική έκθεση, σ. 2.
(5) Πρόγραμμα Εργασίας της Επιτροπής για το 2018: Ένα θεματολόγιο για μια πιο ενωμένη, ισχυρότερη και πιο δημοκρατική Ευρώπη (COM
(2017)650 final, 24.10.2017), παράρτημα II, σημεία 10 και 11.
(6) Έγγραφα εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής SWD(2018)285 και SWD(2018)287.
(7) Αιτιολογική έκθεση της πρότασης για τη διεξαγωγή αποδείξεων, σ. 3 και αιτιολογική έκθεση της πρότασης για την επίδοση ή κοινοποίηση
πράξεων, σ. 4: «Ενώ καταρχήν τίποτα δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να ψηφιοποιήσουν τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν, η εμπειρία του
παρελθόντος και οι προβλέψεις για την εξέλιξη των πραγμάτων αν δεν υπάρξει δράση της ΕΕ δείχνουν ότι η πρόοδος θα είναι πολύ αργή και
ότι, ακόμη και όταν τα κράτη μέλη αναλαμβάνουν δράση, η διαλειτουργικότητα δεν μπορεί να εξασφαλιστεί χωρίς ένα καθοριζόμενο από
ενωσιακή νομοθεσία πλαίσιο. Επομένως, ο στόχος της πρότασης δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από μόνα τα κράτη μέλη και μπορεί να
επιτευχθεί μόνο σε ενωσιακό επίπεδο».
(8) P8_TA(2019)0103 και P8_TA(2019)0104.
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απαραίτητες εξαιρέσεις. Τέλος, η Προεδρία σημείωσε ότι το e-CODEX θα μπορούσε να αποτελέσει τη λύση λογισμικού που
θα χρησιμοποιηθεί για τον σκοπό αυτό. Θα πρέπει να διεξαχθούν περαιτέρω εργασίες σε τεχνικό επίπεδο» (9).

8.

Στις 23 Απριλίου 2019, η Επιτροπή υπέβαλε αίτημα για διαβούλευση στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (εφεξής
«ΕΕΠΔ») προκειμένου να αξιολογήσει τη συμμόρφωση και των δύο προτάσεων με τον γενικό κανονισμό για την προστασία των
δεδομένων (εφεξής «ΓΚΠΔ»). Ο ΕΕΠΔ εκφράζει την ικανοποίησή του για τη διαβούλευση της Επιτροπής.

3.

Συμπεράσματα

24. Ο ΕΕΠΔ επικροτεί τους γενικούς στόχους των προτάσεων που αποβλέπουν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της
δικαστικής συνεργασίας, ιδίως μέσω της ψηφιοποίησης και της χρήσης τεχνολογίας ΤΠ, σε σχέση με τη διεξαγωγή
αποδείξεων και την επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις. Ως εκ τούτου, στόχος της παρούσας
γνωμοδότησης είναι η παροχή εποικοδομητικών και αντικειμενικών συμβουλών στα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

25. Ο ΕΕΠΔ εκφράζει την ικανοποίησή του για τον προσδιορισμό μιας υψηλού επιπέδου αρχιτεκτονικής του συστήματος στην
ίδια τη νομοθετική πράξη και για την υποχρέωση αξιόπιστης ανταλλαγής πληροφοριών, καθώς και την ανάγκη χρήσης
υπηρεσιών εμπιστοσύνης, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 910/2014.

26. Ο ΕΕΠΔ διατυπώνει τρεις κύριες συστάσεις προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τον Χάρτη και τον ΓΚΠΔ:
— την παροχή σαφούς νομικής βάσης για το σύστημα ΤΠ που θα χρησιμοποιείται για τη διαβίβαση πράξεων, παραγγελιών
και κοινοποιήσεων για τους σκοπούς των εν λόγω κανονισμών. Ειδικότερα, σε περίπτωση που το σύστημα ΤΠ
συνεπάγεται τη συμμετοχή θεσμικού ή άλλου οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ, η εν λόγω νομική βάση θα πρέπει καταρχήν
να προβλέπεται σε νομοθετική πράξη της ΕΕ. Επίσης, ακόμη και στην περίπτωση που η επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται στο πλαίσιο ενός υφιστάμενου συστήματος ΤΠ, ο ΕΕΠΔ συνιστά να ορίζεται η
χρήση του εν λόγω συστήματος στην ίδια τη νομοθετική πράξη. Ωστόσο, το υφιστάμενο σύστημα που προβλέπεται να
χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να θεσπίζεται δεόντως βάσει νομοθετικής πράξης σε επίπεδο ΕΕ, κάτι που δεν ισχύει προς το
παρόν για το e-CODEX. Σε περίπτωση που ο νομοθέτης της ΕΕ επιλέξει τη λύση του e-CODEX, η έλλειψη νομικού
μέσου σε επίπεδο ΕΕ για τη θέσπιση και τη ρύθμιση του συστήματος θα πρέπει να αποκατασταθεί χωρίς καθυστέρηση.
— τη συμπερίληψη, στις ίδιες τις νομοθετικές πράξεις, λεπτομερούς περιγραφής των πτυχών του συστήματος ΤΠ, όπως οι
αρμοδιότητες προστασίας των δεδομένων ή οι σχετικές ισχύουσες διασφαλίσεις, που θα καθοριστούν περαιτέρω στις
εκτελεστικές πράξεις. Ειδικότερα, στον βαθμό που η Επιτροπή ή άλλο θεσμικό ή λοιπό όργανο ή οργανισμός της ΕΕ
εμπλέκεται στη λειτουργία του συστήματος, η νομική πράξη θα πρέπει ιδανικά να καθορίζει τις αρμοδιότητές του ως
(κοινού) υπευθύνου επεξεργασίας ή εκτελούντος την επεξεργασία.
— τη διενέργεια εκτίμησης του αντικτύπου για την προστασία των δεδομένων κατά την κατάρτιση των εκτελεστικών πράξεων.

27. Ο ΕΕΠΔ διατυπώνει επίσης τις ακόλουθες συστάσεις:
— αμφότερες οι νομοθετικές πράξεις πρέπει να προβλέπουν μια εκτελεστική πράξη που θα περιγράφει με μεγαλύτερη
λεπτομέρεια το σύστημα ΤΠ και οι εκτελεστικές πράξεις πρέπει να διέπουν τις νέες διατάξεις για τις ηλεκτρονικές
υπηρεσίες και την απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων μέσω εικονοτηλεδιάσκεψης, ώστε να περιλαμβάνονται ειδικές
διασφαλίσεις σχετικά και με τις εν λόγω πράξεις επεξεργασίας.
(9) Αποτέλεσμα της συνεδρίασης του Συμβουλίου (9970/19), σ. 7, προσωρινή έκδοση διαθέσιμη στη διεύθυνση: https://www.consilium.europa.
eu/media/39709/st09970-en19.pdf
Σύμφωνα με το έγγραφο της Προεδρίας (9566/19), παράγραφος 8 και 13, «στις εκτιμήσεις επιπτώσεων της Επιτροπής που συνοδεύουν τις δύο
προτάσεις, το e-CODEX θεωρείται ως το πλέον κατάλληλο και το μόνο εύκολα διαθέσιμο σύστημα ΤΠ. Η ανάπτυξη άλλου αποκεντρωμένου
συστήματος σημαίνει ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν εκ νέου οι ίδιες προκλήσεις που έχουν ήδη αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της ανάπτυξης
του e-CODEX». «Μία από τις υφιστάμενες λύσεις είναι το e-CODEX, ένα σύστημα που αναπτύχθηκε από μια κοινοπραξία κρατών μελών εντός
περιόδου δέκα ετών περίπου με την οικονομική συνδρομή της ΕΕ. Αυτή τη στιγμή το e-CODEX χρησιμοποιείται για τα ακόλουθα: το σύστημα
διασύνδεσης μητρώων επιχειρήσεων (BRIS)· τη διασύνδεση εθνικών μητρώων αφερεγγυότητας· το σύστημα ηλεκτρονικής ανταλλαγής
ψηφιακών πειστηρίων. Ωστόσο, όσον αφορά περιπτώσεις χρήσης του βάσει εθελοντικής συνεργασίας, το e-CODEX δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί
ούτε χρησιμοποιείται από όλα τα κράτη μέλη Στο πλαίσιο αυτό, για τα κράτη μέλη που προς το παρόν δεν έχουν συστήματα ΤΠ για τη
διεκπεραίωση ηλεκτρονικών διαδικασιών, η Επιτροπή θα μπορούσε, κατά τη διάρκεια των συζητήσεων στο πλαίσιο της Ομάδας, να εξετάσει την
ανάπτυξη μιας λύσης αναφοράς για την υλοποίηση ενός συστήματος υποστηρικτικών λειτουργιών (back-end system) σε εθνικό επίπεδο,
εφόσον υπάρχει αρκετά ισχυρή και ευρεία στήριξη της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής επικοινωνίας από τις αντιπροσωπείες. Όλα τα συστήματα
θα πρέπει να είναι διαλειτουργικά από τεχνική άποψη και να συμμορφώνονται προς το ίδιο σύνολο τεχνικών προδιαγραφών (πρωτόκολλα,
πρότυπα, σχήματα XML και ροές εργασιών).».
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— σε περίπτωση από κοινού ευθύνης επεξεργασίας, πρέπει να καθορίζεται στις εκτελεστικές πράξεις η σχέση μεταξύ των από
κοινού υπευθύνων επεξεργασίας και το περιεχόμενο των υποχρεωτικών συμφωνιών μεταξύ τους.
— στις εκτελεστικές πράξεις πρέπει να διευκρινίζονται οι διασφαλίσεις για την εξασφάλιση της πρόσβασης σε περιορισμένο
αριθμό εξουσιοδοτημένων χρηστών.
— πρέπει να προσδιορίζονται με όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες τα στατιστικά στοιχεία που πρέπει να
συλλέγονται στις εκτελεστικές πράξεις.
28. Τέλος, ο ΕΕΠΔ παραμένει στη διάθεση της Επιτροπής, του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την παροχή
συμβουλών σε μεταγενέστερα στάδια της παρούσας διαδικασίας. Οι συστάσεις που διατυπώνονται στην παρούσα
γνωμοδότηση ισχύουν με την επιφύλαξη τυχόν πρόσθετων σχολίων που μπορεί να διατυπώσει ο ΕΕΠΔ σχετικά με πρόσθετα
ζητήματα που μπορεί να ανακύψουν, Υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ)
2018/1725, η Επιτροπή έχει την υποχρέωση να διαβουλεύεται με τον ΕΕΠΔ κατά την επεξεργασία εκτελεστικών πράξεων ή
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που έχουν αντίκτυπο στην προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των προσώπων
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο ΕΕΠΔ αναμένει ως εκ τούτου να ζητηθεί αργότερα η γνώμη
του, στο πλαίσιο αυτό, σχετικά με τις διατάξεις του σχεδίου εκτελεστικών ή κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Βρυξέλλες, 13 Σεπτεμβρίου 2019.
Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI

Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΖΕΣ
Ανακοίνωση της Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ σχετικά με τα επιτόκια ανάκτησης και τα επιτόκια
αναφοράς/προεξόφλησης κρατικών ενισχύσεων που ισχύουν από την 1η Οκτωβρίου 2019 για τα κράτη της
ΕΖΕΣ
(Δημοσιεύεται σύμφωνα με τους κανόνες για τα επιτόκια αναφοράς και προεξόφλησης που καθορίζονται στο
μέρος VII των κατευθυντήριων γραμμών της Αρχής σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις και στο άρθρο 10 της
απόφασης της Αρχής αριθ. 195/04/COL της 14ης Ιουλίου 2004 (1))
(2019/C 370/08)
Τα βασικά επιτόκια υπολογίζονται σύμφωνα με το κεφάλαιο για τη μέθοδο καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης
των κατευθυντήριων γραμμών της Αρχής σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με την απόφαση της
Αρχής αριθ. 788/08/COL της 17ης Δεκεμβρίου 2008. Τα εφαρμοστέα επιτόκια αναφοράς προκύπτουν από τα βασικά επιτόκια
στα οποία προστίθενται τα κατάλληλα περιθώρια σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις.
Τα βασικά επιτόκια έχουν καθοριστεί ως εξής:

1.10.2019 –

Ισλανδία

Λιχτενστάιν

Νορβηγία

4,93

-0,66

1,72

(1) ΕΕ L 139 της 25.5.2006, σ. 37, και συμπλήρωμα ΕΟΧ αριθ. 26 της 25.5.2006, σ. 1.
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V
(Γνωστοποιήσεις)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τα μέτρα στήριξης των δράσεων ενημέρωσης στον τομέα της κοινής
γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) για το 2020
(2019/C 370/09)
Ανακοινώνεται η δημοσίευση πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για το οικονομικό έτος 2020 σχετικά με τα μέτρα ενημέρωσης
στον τομέα της ΚΓΠ.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν προτάσεις για την παρακάτω πρόσκληση: IMCAP — Στήριξη για δράσεις ενημέρωσης
στον τομέα της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) για το 2020
Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων, συμπεριλαμβανομένων των προθεσμιών και των προϋπολογισμών για τις διάφορες
δραστηριότητες, μπορεί να αναζητηθεί στη διαδικτυακή πύλη «Χρηματοδότηση και προσκλήσεις υποβολής προσφορών»
(https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home), όπου είναι επίσης διαθέσιμες πληροφορίες
σχετικά με συναφείς δραστηριότητες, καθώς και οδηγίες προς τους ενδιαφερομένους σχετικά με τον τρόπο υποβολής των
προτάσεων. Οι πληροφορίες αυτές θα επικαιροποιούνται, εφόσον απαιτείται, στην προαναφερόμενη διαδικτυακή πύλη.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης
(Υπόθεση M.9568 — Marcegaglia Plates / Evraz Palini Bertoli)
Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2019/C 370/10)

1. Στις 24 Οκτωβρίου 2019, η Επιτροπή έλαβε κοινοποίηση προτεινόμενης συγκέντρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 και έπειτα
από παραπομπή σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1).
Η κοινοποίηση αφορά τις ακόλουθες επιχειρήσεις:
— Marcegaglia Plates SpA («Marcegaglia Plates», Ιταλία). Η Marcegalia Plates είναι εξολοκλήρου θυγατρική του ομίλου
Marcegaglia Group (Ιταλία).
— Evraz Palini & Bertoli S.r.l. («Evraz Palini», Ιταλία).
Η Marcegaglia Plates αποκτά, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού συγκεντρώσεων, τον
αποκλειστικό έλεγχο του συνόλου της Evraz Palini.
Η συγκέντρωση πραγματοποιείται με αγορά μετοχών.
2.

Οι δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι οι εξής:

— για την Marcegaglia Plates: έλαση βαρέων λαμαρινών quarto·
— για τον όμιλο Margegaglia Group: μεταποίηση χάλυβα (2)·
— για την Evraz Palini: έλαση βαρέων λαμαρινών quarto·
3. Κατόπιν προκαταρκτικής εξέτασης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η κοινοποιηθείσα πράξη θα μπορούσε να εμπίπτει στο πεδίο
εφαρμογής του κανονισμού συγκεντρώσεων. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική απόφαση ως προς το σημείο αυτό.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με απλοποιημένη διαδικασία για την εξέταση ορισμένων συγκεντρώσεων βάσει
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (3), σημειώνεται ότι η παρούσα υπόθεση είναι υποψήφια να εξεταστεί βάσει
της διαδικασίας που προβλέπεται στην ανακοίνωση.
4.

Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους τρίτους να της υποβάλουν τυχόν παρατηρήσεις για την προτεινόμενη συγκέντρωση.

Οι παρατηρήσεις πρέπει να περιέλθουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός 10 ημερών από την ημερομηνία της παρούσας
δημοσίευσης. Θα πρέπει πάντοτε να σημειώνονται τα ακόλουθα στοιχεία αναφοράς:
Υπόθεση M.9568 — Marcegaglia Plates/Evraz Palini Bertoli
(1) ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1 (ο «κανονισμός συγκεντρώσεων»).
(2) Ο όμιλος Marcegaglia Group είναι ο μεγαλύτερος μη καθετοποιημένος προμηθευτής χάλυβα στην Ευρώπη, ο οποίος μεταποιεί κυρίως
ανθρακούχο χάλυβα αλλά και ανοξείδωτο χάλυβα στις μονάδες έλασης που διαθέτει και στα οικεία κέντρα παροχής υπηρεσιών στον τομέα του
χάλυβα.
(3) ΕΕ C 366 της 14.12.2013, σ. 5.
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Οι παρατηρήσεις μπορούν να σταλούν στην Επιτροπή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, με φαξ ή ταχυδρομικώς. Στοιχεία επικοινωνίας:
Email:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Φαξ+32 22964301
Ταχυδρομική διεύθυνση:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
1049 Bruxelles / Brussel
BELGIQUE / BELGIË
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ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δημοσίευση κοινοποίησης σχετικά με την έγκριση τυπικής τροποποίησης προδιαγραφών προϊόντος για
ονομασία στον αμπελοοινικό τομέα σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφοι 2 και 3 του κατ’ εξουσιοδότηση
κανονισμού (ΕΕ) 2019/33 της Επιτροπής
(2019/C 370/11)

Η παρούσα κοινοποίηση δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 5 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/33
της Επιτροπής (1).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΙΚΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
PAUILLAC
PDO-FR-A0713-AM03
Ημερομηνία της κοινοποίησης: 9.8.2019
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
1. Οριοθετημένη περιοχή αμπελοτεμαχίων
Στο κεφάλαιο I ενότητα IV παράγραφος 2 δεύτερη περίπτωση των προδιαγραφών προϊόντος προστίθεται η ημερομηνία 6
Σεπτεμβρίου 2018.

2. Γεωγραφική περιοχή
Στην ενότητα IV παράγραφος 1 των προδιαγραφών προϊόντος:
— μετά τη λέξη «εκτελούνται» προστίθεται η φράση «βάσει του επίσημου γεωγραφικού κωδικού (Code officiel géographique)
όπως ίσχυε την 27η Απριλίου 2018»·
— διαγράφεται ο δήμος «Cissac-Médoc».
Η τροποποίηση αυτή βασίζεται στις εργασίες οριοθέτησης, κατά τις οποίες διαπιστώθηκε ότι δεν έχει υποβληθεί αξίωση για
ονομασίες για τα αμπελοτεμάχια του δήμου Cissac-Médoc, ο οποίος συνεπώς αφαιρείται από τη γεωγραφική περιοχή.
Ως εκ τούτου, τροποποιείται το σημείο 1.6 του ενιαίου εγγράφου που αφορά τη γεωγραφική περιοχή.

3. Δεσμός με τη γεωγραφική περιοχή
Στην ενότητα X παράγραφος 1 στοιχείο α) των προδιαγραφών προϊόντος διαγράφονται οι λέξεις «Cissac-Médoc».
Η τροποποίηση αυτή ακολουθεί την τροποποίηση της γεωγραφικής περιοχής.
Η τροποποίηση αυτή δεν επηρεάζει το ενιαίο έγγραφο.
(1) Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/33 της Επιτροπής, της 17ης Οκτωβρίου 2018, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις αιτήσεις προστασίας ονομασιών προέλευσης, γεωγραφικών
ενδείξεων και παραδοσιακών ενδείξεων στον αμπελοοινικό τομέα, τη διαδικασία ένστασης, τους περιορισμούς στη χρήση, τις τροποποιήσεις
των προδιαγραφών προϊόντος, την ανάκληση της προστασίας, καθώς και την επισήμανση και την παρουσίαση (ΕΕ L 9 της 11.1.2019, σ. 2).
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4. Αμπελοτεμάχια εκτός του δήμου Pauillac
Κατόπιν των εργασιών οριοθέτησης, επικαιροποιήθηκε το παράρτημα που ορίζει τον κατάλογο των αμπελοτεμαχίων που
βρίσκονται εκτός του δήμου Pauillac και για τα οποία μπορεί να αξιωθεί η ονομασία Pauillac.
Η τροποποίηση αυτή δεν επηρεάζει το ενιαίο έγγραφο.
ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
1. Ονομασία προϊόντος
Pauillac
2. Τύπος γεωγραφικής ένδειξης
ΠΟΠ – Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης
3. Κατηγορίες αμπελοοινικών προϊόντων
1. Οίνος
4. Περιγραφή του/των οίνου/-ων
Η ονομασία «Pauillac» προορίζεται για ερυθρούς μη αφρώδεις οίνους.
Οι οίνοι αυτοί διαθέτουν:
— ελάχιστο φυσικό κατ’ όγκον αλκοολικό τίτλο 11 %
— ολικό κατ’ όγκον αλκοολικό τίτλο, μετά τον εμπλουτισμό, 13,5 %
— περιεκτικότητα σε μηλικό οξύ ≤ 0,30 g/l
— περιεκτικότητα σε ζυμώσιμα σάκχαρα ≤ 2 g/l
— πτητική οξύτητα, για τους οίνους που διατίθενται στην αγορά χύδην έως τις 31 Ιουλίου του έτους που έπεται του έτους
συγκομιδής ≤ 13,26 meq/l, και μετά την εν λόγω ημερομηνία ≤ 16,33 meq/l.
Οι οίνοι «Pauillac» έχουν πολύ έντονο χρώμα. Είναι δυνατοί και καλά δομημένοι, ιδίως λόγω της κυριαρχίας της ποικιλίας
cabernet sauvignon N στο μείγμα. Η προκύπτουσα τανική δομή προσδίδει στους οίνους αυτούς εξαιρετική ικανότητα
παλαίωσης. Ωστόσο διατηρείται η παρουσία της ποικιλίας merlot N, η οποία προσδίδει στρογγυλάδα και φρουτώδη
χαρακτήρα. Η δομή και η πολυπλοκότητα ενισχύονται από το cabernet franc N, ή ακόμη σπανιότερα από το petit-verdot N.
Η μακρά παλαίωση προσδίδει στους οίνους αυτούς ένα σύνθετο μπουκέτο εξαιρετικής πολυπλοκότητας.
Τα υπόλοιπα κριτήρια είναι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Γενικά αναλυτικά χαρακτηριστικά

Μέγιστος ολικός αλκοολικός τίτλος (σε % vol)
Ελάχιστος αποκτημένος αλκοολικός τίτλος (σε % vol)
Ελάχιστη ολική οξύτητα
Μέγιστη πτητική οξύτητα (σε χιλιοστοϊσοδύναμα ανά λίτρο)
Μέγιστο ολικό διοξείδιο του θείου (σε χιλιοστόγραμμα ανά
λίτρο)

5. Οινοποιητικές πρακτικές
α. Ουσιώδεις οινολογικές πρακτικές
Ε ιδι κ ή ο ινο λ ογ ι κ ή πρ ακ τ ι κ ή
— Επιτρέπεται η χρήση αφαιρετικών τεχνικών εμπλουτισμού με ανώτατο όριο συμπύκνωσης 15 %.
— Μετά τον εμπλουτισμό, ο ολικός κατ’ όγκον αλκοολικός τίτλος των οίνων δεν υπερβαίνει το 13,5 %.
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Κα λλ ι εργ ητ ι κ ή π ρα κ τι κ ή
Οι αμπελώνες έχουν ελάχιστη πυκνότητα φύτευσης 7000 πρέμνων ανά εκτάριο.
Η απόσταση μεταξύ των σειρών είναι έως 1,50 μέτρα και η απόσταση μεταξύ των πρέμνων της ίδιας σειράς είναι τουλάχιστον
0,80 μέτρα·
Το κλάδεμα εκτελείται το αργότερο στο στάδιο κατά το οποίο τα φύλλα είναι σε πλήρη έκταση (στάδιο 9 κατά Lorenz).
Τα αμπέλια κλαδεύονται σύμφωνα με τις ακόλουθες τεχνικές, με ανώτατο όριο 12 οφθαλμούς ανά πρέμνο:
— κλάδεμα «μεντόκ» με αμολυτές ή βραχύ κλάδεμα με αμολυτές, όπου το πρέμνο φέρει δύο αμολυτές με έως τέσσερις
οφθαλμούς ανά αμολυτή για τις ποικιλίες cot N, cabernet-sauvignon N, merlot N και petit verdot N ή έως πέντε
οφθαλμούς ανά αμολυτή για τις ποικιλίες cabern et franc N και carmenère N. Το βραχύ επαναληπτικό κλάδεμα αφήνει
έως δύο οφθαλμούς.
— βραχύ κλάδεμα σε δύο κορδόνια ή σε σχήμα παλμέτας με τέσσερις βραχίονες.
Μπορεί να επιτραπεί η άρδευση κατά την περίοδο βλάστησης της αμπέλου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου D. 645-5 του
κώδικα γεωργίας και θαλάσσιας αλιείας.
β. Μέγιστες αποδόσεις
63 εκατόλιτρα ανά εκτάριο
6. Οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή
Η συγκομιδή των σταφυλιών, η οινοποίηση, η παρασκευή και ωρίμανση των οίνων εκτελείται στο έδαφος του δήμου Pauillac
του νομού Gironde, καθώς και στα αμπελοτεμάχια των ακόλουθων δήμων, τα οποία απαριθμούνται στο παράρτημα των
προδιαγραφών προϊόντος: Saint-Estèphe, Saint-Julien Beychevelle και Saint-Sauveur.
7. Κυριότερες οινοποιήσιμες ποικιλίες
Petit Verdot N
Cabernet franc N
Merlot N
Carmenère N
Cot N - Malbec N
Cabernet-Sauvignon N
8. Περιγραφή του/των δεσμού/-ών
Η γεωγραφική περιοχή παραγωγής της ελεγχόμενης ονομασίας προέλευσης «Pauillac» βρίσκεται στον νομό Gironde και
συγκεκριμένα στο κεντρικό τμήμα της χερσονήσου Médoc, 50 χιλιόμετρα βόρεια του Μπορντώ, στην αριστερή όχθη του
ποταμόκολπου, και περιλαμβάνει την επικράτεια του δήμου Pauillac και τμήμα της επικράτειας των δήμων Saint-Estèphe,
Saint-Julien-Beychevelle και Saint-Sauveur.
Αυτή η ονομασία παράγεται σε μια περιοχή η οποία επωφελείται από εύκρατο ωκεάνιο κλίμα και κλιματικούς παράγοντες που
ευνοούν τη δημιουργία ενός σπουδαίου αμπελώνα, χάρη στη ρυθμιστική θερμική επίδραση των υδάτων του Ατλαντικού
Ωκεανού και του ποταμόκολπου Gironde. Το ωκεάνιο κλίμα, που κάποιες χρονιές συνοδεύεται από κακοκαιρία και βροχές το
φθινόπωρο ή, αντιθέτως, από παρατεταμένη καλοκαιρία με ζέστη και ηλιοφάνεια, επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την εσοδεία
(millésime). Ωστόσο, τα κυριότερα χαρακτηριστικά αυτής της περιοχής συνδέονται με τη γεωλογία της ιζηματογενούς αυτής
λεκάνης, τη γεωλογική ιστορία των εδαφών της, το ανάγλυφο και την τοπογραφία, καθώς και με τη σημερινή εδαφική σύσταση
των αμπελώνων της περιοχής.
Η περιοχή παραγωγής περιλαμβάνει αμπελοτεμάχια με χαλικώδη ή αμμοχαλικώδη εδάφη, υπό τον όρο ότι η περιεκτικότητα σε
λεπτή άμμο, αιολικής συνήθως προέλευσης, είναι αρκετά χαμηλή και ότι τα εδάφη έχουν την κατάλληλη διαπερατότητα. Τα
εδάφη του Pauillac είναι ιδανικά για την καλλιέργεια του cabernet-sauvignon N, αλλά το merlot N δεν εκφράζεται εξίσου
καλά σε αυτά. Ωστόσο, από την περιοχή παραγωγής αποκλείονται αμπελοτεμάχια που βρίσκονται επί σύγχρονων αλλουβιακών
αποθέσεων, επί παχιών στρωμάτων αιολικής άμμου ή τα οποία δεν αποστραγγίζονται καλά διότι βρίσκονται επί μη διαπερατού
υπεδάφους. Το ίδιο ισχύει και για τα αμπελοτεμάχια που έχουν υποστεί ανθρωπογενείς επεμβάσεις, έχουν χτιστεί ή στα οποία
εξορύσσεται αμμοχάλικο. Ο αμπελώνας διαμορφώνεται πολύ επιλεκτικά, με περιορισμό της απόστασης μεταξύ των σειρών και
ελεγχόμενη μέγιστη απόδοση ανά αμπελοτεμάχιο και πρέμνο.
Η ποιότητα και τα τυπικά χαρακτηριστικά των οίνων με ελεγχόμενη ονομασία προέλευσης «Pauillac» οφείλονται στη φύση των
εδαφών και στην τοποθεσία τους κοντά στον ποταμόκολπο, ο οποίος προστατεύει τον αμπελώνα από ακραία καιρικά
φαινόμενα.
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Τα «cru» (αμπελοτόπια) του Pauillac χαίρουν ευρείας αναγνώρισης (ακόμη περισσότερο από ό,τι άλλες ονομασίες της
χερσονήσου του Médoc) στις διάφορες κατηγοριοποιήσεις αμπελοτεμαχίων, οι οποίες ανάγονται στα τέλη του 18ου αιώνα.
Σήμερα, ο δήμος αυτός διαθέτει τον μεγαλύτερο αριθμό αναγνωρισμένων «cru»: 18 αναγνωρισμένα «cru», μεταξύ των οποίων
τα «premier cru» Lafite-Rothschild, Latour από το 1855 και Mouton-Rothschild από το 1973.
Οι οίνοι «Pauillac» έχουν πολύ έντονο χρώμα. Είναι δυνατοί και καλά δομημένοι, ιδίως λόγω της κυριαρχίας της ποικιλίας
cabernet sauvignon N στο μείγμα. Η προκύπτουσα τανική δομή προσδίδει στους οίνους αυτούς εξαιρετική ικανότητα
παλαίωσης. Ωστόσο διατηρείται η παρουσία της ποικιλίας merlot N, η οποία προσδίδει στρογγυλάδα και φρουτώδη
χαρακτήρα. Η δομή και η πολυπλοκότητα ενισχύονται από το cabernet franc N, ή ακόμη σπανιότερα από το petit-verdot N.
Η μακρά παλαίωση προσδίδει στους οίνους αυτούς ένα σύνθετο μπουκέτο εξαιρετικής πολυπλοκότητας.
Ο τρόπος διαμόρφωσης του αμπελώνα, με πραγματική πυκνότητα που υπερβαίνει κατά πολύ τα 7 000 πρέμνα ανά εκτάριο, την
οποία απαιτούν οι προδιαγραφές της ονομασίας, σε συνδυασμό με τον έλεγχο των αποδόσεων, επιτρέπει την παραγωγή πολύ
ώριμων, υγιών και πολύ συμπυκνωμένων σταφυλιών. Προκειμένου να επιτευχθεί η αναγκαία για την παλαίωση δομή,
επιτρέπονται επίσης διαβροχές πολύ μεγάλης διάρκειας και μεγάλες εκχυλίσεις. Γι’ αυτό είναι απαραίτητη ελάχιστη ωρίμανση
έξι μηνών, ώστε να προαχθούν οι συνδυασμοί τανινών και ανθοκυανών που είναι αναγκαίες για τη σταθεροποίηση του
χρώματος και το στρογγύλεμα και το μαλάκωμα των τανινών.
9. Άλλες ουσιώδεις προϋποθέσεις (συσκευασία, επισήμανση, άλλες απαιτήσεις)
Νομικό πλαίσιο:
Νομοθεσία της ΕΕ
Τύπος περαιτέρω προϋπόθεσης:
Παρέκκλιση για την παραγωγή στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή
Περιγραφή της προϋπόθεσης:
Η άμεσα γειτνιάζουσα περιοχή, στην οποία κατά παρέκκλιση επιτρέπεται η οινοποίηση, η επεξεργασία και η ωρίμανση,
αποτελείται από τα εδάφη των ακόλουθων δήμων του νομού Gironde, εκτός των αμπελοτεμαχίων που απαριθμούνται στο
παράρτημα: Cissac-Médoc, Saint-Estèphe, Saint-Julien-Beychevelle, SaintLaurent-Médoc, Saint-Sauveur, Saint-Seurin-deCadourne και Vertheuil.
Νομικό πλαίσιο:
Εθνική νομοθεσία
Τύπος περαιτέρω προϋπόθεσης:
Υποχρεωτικές διατάξεις σχετικά με την επισήμανση
Περιγραφή της προϋπόθεσης:
Στις ετικέτες μπορεί να αναγράφεται η ευρύτερη γεωγραφική ενότητα «Bordeaux - Médoc»«Vin de Bordeaux-Médoc» ή
«Grand Vin de Bordeaux - Médoc».
Το μέγεθος των χρησιμοποιούμενων για τον σκοπό αυτόν χαρακτήρων δεν πρέπει να υπερβαίνει, τόσο σε ύψος όσο και σε
πλάτος, τα δύο τρίτα του μεγέθους των χαρακτήρων με τους οποίους αναγράφεται η ένδειξη της ελεγχόμενης ονομασίας
προέλευσης.
Σύνδεσμος προς τις προδιαγραφές προϊόντος
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-6d2525a4-0869-49f7-97bf-4a489bee5499
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