ΕΚΘΕΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΕΠΕΙΩΝ ΡΤΘΜΙΕΩΝ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ: ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ
ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
ΤΠΗΡΕΙΑ:
ΘΕΗ / ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ:
ΣΗΛΕΦΩΝΟ:
E-MAIL:
ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟΤ ΥΕΔΙΟΤ ΝΟΜΟΤ:
Λήςε ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ 6
ηεο Απφθαζεο 2008/615/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 23εο Ινπλίνπ 2008 ζρεηηθά κε ηελ
πξνζηαζία δεδνκέλσλ.
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ΣΟ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΟ ΣΗ ΚΤΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΤΜΕΝΗ ΡΤΘΜΙΗ:
Με ην πξνηεηλφκελν ζρέδην λφκνπ επηρεηξείηαη ε κεηαθνξά ζην ειιεληθφ δίθαην ηνπ
Κεθαιαίνπ 6 ηεο απφθαζεο 2008/615/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 23εο Ινπλίνπ 2008
ζρεηηθά κε ηελ αλαβάζκηζε ηεο δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο, ηδίσο φζνλ αθνξά ηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ηνπ δηαζπλνξηαθνχ εγθιήκαηνο, ην νπνίν
αλαθέξεηαη ζηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ.

Α: ΚΤΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΤΜΕΝΗ ΡΤΘΜΙΗ
1. Αλαγθαηόηεηα
1.1. Πεξηγξάςηε ην πξόβιεκα (νηθνλνκηθό, θνηλσληθό ή άιιν), ην νπνίν θαζηζηά
αλαγθαία ηελ πξνώζεζε θαη ςήθηζε ηεο αμηνινγνύκελεο ξύζκηζεο
Η απφθαζε 2008/615/ΓΔΤ (απφθαζε Prüm) απνηειεί γηα ηε Υψξα καο
λνκηθψο δεζκεπηηθή ελσζηαθή πξάμε πνπ ζθνπφ έρεη ηελ αλαβάζκηζε ηεο
δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο ζε ζέκαηα αζηπλνκηθήο θαη δηθαζηηθήο ζπλεξγαζίαο
(πξψελ ηξίηνο ππιψλαο) θαη ηδίσο ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ αξρψλ
ησλ θξαηψλ κειψλ πνπ είλαη επηθνξηηζκέλεο κε ηελ πξφιεςε θαη δηεξεχλεζε
αμηνπνίλσλ πξάμεσλ. Πξνο ην ζθνπφ απηφ, πεξηιακβάλεη δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ
αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ δηαθφξνπ πεξηερνκέλνπ (DNA, δαθηπιηθά απνηππψκαηα,
άδεηεο θπθινθνξίεο νρεκάησλ, ζεκαληηθά γεγνλφηα δηαζπλνξηαθήο δηάζηαζεο θιπ).
Δπεηδή, φπσο είλαη πξνθαλέο, νη πιεξνθνξίεο απηέο κπνξεί λα απνηεινχλ ηαπηφρξνλα
θαη δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ην Κεθάιαην 6 ηεο σο άλσ απφθαζεο πεξηέρεη
δηαηάμεηο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ. Παξάιιεια, θαηά ξεηή επηηαγή
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ηνπ άξζξνπ 25 παξ. 2 ηεο απφθαζεο 2008/615/ΓΔΤ, ε ελ ιφγσ παξνρή δεδνκέλσλ
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα (δεδνκέλα Prüm) δελ κπνξεί λα γίλεη πξνηνχ κεηαθεξζνχλ
ζην εζληθφ δίθαην ησλ θξαηψλ κειψλ νη δηαηάμεηο ηνπ πξναλαθεξφκελνπ Κεθαιαίνπ
6. Σν παξφλ ζρέδην λφκνπ απνηειεί εθπιήξσζε απηήο ηεο λνκηθήο (ελσζηαθήο)
ππνρξέσζεο.
1.2. Αλαθέξαηε ηνπο ζηόρνπο πνπ επηδηώθεη ε αμηνινγνύκελε ξύζκηζε
ζπκπεξηιακβάλνληαο επηπιένλ ηπρόλ πνζνηηθνπνηεκέλα θαη πνηνηηθά ζηνηρεία
ησλ επηδησθόκελσλ ζηόρσλ θαη απνηειεζκάησλ.
ηφρνο ηεο αμηνινγνχκελεο ξχζκηζεο είλαη ε ζέζπηζε λνκηθνχ πιαηζίνπ
αληαιιαγήο δεδνκέλσλ Prüm, ην νπνίν λα εγγπάηαη επίπεδν πξνζηαζίαο ηνπιάρηζηνλ
ηζνδχλακν κε εθείλν πνπ απνξξέεη απφ ηε χκβαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο γηα
ηελ πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ απφ ηελ απηνκαηνπνηεκέλε επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ηεο 28-1-1981 (θπξψζεθε απφ ηελ Διιάδα κε ην λ.
2068/1992, ΦΔΚ Α΄ 118) θαη ην πξφζζεην πξσηφθνιιν ηεο 8-11-2001,
ιακβαλνκέλεο ππφςε θαη ηεο ζχζηαζεο αξηζ. R (87) 15 ηεο 17-9-1987 ηεο Δπηηξνπήο
Τπνπξγψλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο πξνο ηα θξάηε κέιε γηα ηε ξχζκηζε ηεο
ρξήζεο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζηνλ αζηπλνκηθφ ηνκέα.
1.3. Αλαθέξαηε αλαιπηηθά ηηο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο νκάδεο πνπ επεξεάδεη
άκεζα θαη απηέο πνπ επεξεάδεη έκκεζα ε αμηνινγνύκελε ξύζκηζε θαη
πξνζδηνξίζηε ηνλ ιόγν ηεο επηξξνήο.
Η αμηνινγνχκελε ξχζκηζε επεξεάδεη ην ζχλνιν ησλ αηφκσλ πνπ ππάγνληαη
ζην πεδίν αξκνδηνηήησλ ησλ ειιεληθψλ αξρψλ επηβνιήο ηνπ λφκνπ, θαζψο πεξηέρεη
δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ζην πιαίζην πξφιεςεο θαη
θαηαζηνιήο ησλ αμηνπνίλσλ πξάμεσλ.
Δπίζεο επεξεάδεηαη θαη ην πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί ζηηο αξρέο επηβνιήο ηνπ
λφκνπ θαη νη δηθαζηηθνί θαη εηζαγγειηθνί ιεηηνπξγνί, νη νπνίνη ππνβάιινπλ ζε
επεμεξγαζία δεδνκέλα Prüm, θαζψο θαη θάζε νληφηεηα ε νπνία, θαηφπηλ ζρεηηθήο
άδεηαο, κπνξεί λα γίλεη ν απνδέθηεο δεδνκέλσλ Prüm.

2. Καηαιιειόηεηα
2.1. Αλαθέξαηε, εάλ ππάξρνπλ, πξνεγνύκελεο πξνζπάζεηεο αληηκεηώπηζεο ηνπ
ίδηνπ ή παξόκνηνπ πξνβιήκαηνο ζηελ Ειιάδα θαη πεξηγξάςηε αλαιπηηθά ηα
επηηπρή θαη ηα πξνβιεκαηηθά ζεκεία ησλ πξνζπαζεηώλ απηώλ.
Η αληαιιαγή δεδνκέλσλ Prüm δηέπεηαη απφ εηδηθέο δηαηάμεηο θαη νη εγγπήζεηο
πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζην πιαίζην απηήο
πξνυπνζέηνπλ ηε ζέζπηζε θαη εθαξκνγή ελφο ηδηαίηεξνπ λνκηθνχ θαζεζηψηνο (απηνχ
πνπ πεξηγξάθεηαη ζην Κεθάιαην 6 ηεο απφθαζεο 2008/615/ΓΔΤ). Τπφ ηελ έλλνηα
απηή θαη δεδνκέλνπ φηη κε ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο 2008/615/ΓΔΤ αλέθπςε ην
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πξψηνλ ε λνκηθή ππνρξέσζε πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ Prüm, δελ ππάξρνπλ
πξνεγνχκελεο πξνζπάζεηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο.
2.2. Αλαθέξαηε ηνπιάρηζηνλ έλα παξάδεηγκα αληηκεηώπηζεο ηνπ ίδηνπ ή
παξόκνηνπ πξνβιήκαηνο ζε ρώξα ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ ΟΟΑ
(εθόζνλ ππάξρεη) θαη αηηηνινγήζηε ηνλ ιόγν γηα ηνλ νπνίν επηιέμαηε ηε
ζπγθεθξηκέλε ρώξα.
Η ππνρξέσζε κεηαθνξάο ηνπ Κεθαιαίνπ 6 ηεο απφθαζεο 2008/615/ΓΔΤ
βαξχλεη φια ηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, κε εμαίξεζε ηα θξάηε κέιε ηα
νπνία ήδε πξνβαίλνπλ ζε παξνρή δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζην πιαίζην
ηεο ζπλζήθεο Prüm (Βέιγην, Γεξκαλία, Ιζπαλία, Γαιιία, Λνπμεκβνχξγν, Κάησ
Υψξεο, Απζηξία).
3. πλέπεηεο ζηελ Οηθνλνκία (ηο κεθάλαιο ασηό θα ζσμπληρωθεί αναλόγως αθού
ζσνηατθούν οι απαραίηηηες εκθέζεις από ηις αρμόδιες οικονομικές σπηρεζίες).
4. πλέπεηεο ζηελ θνηλσλία θαη ζηνπο πνιίηεο
4.1. Αλαθέξαηε ηηο πξνζδνθώκελεο ζπλέπεηεο ηεο πξνηεηλόκελεο ξύζκηζεο ζηελ
θνηλσλία γεληθά θαη ζηηο επεξεαδόκελεο θνηλσληθέο νκάδεο εηδηθά.
ην βαζκφ πνπ κε ηελ απφθαζε 2008/615/ΓΔΤ ζθνπείηαη θπξίσο ε
αλαβάζκηζε ηεο δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο ζην πιαίζην ηεο πξφιεςεο θαη θαηαζηνιήο ησλ εγθιεκάησλ θαη έρνληαο
δεδνκέλν φηη ην παξφλ ζρέδην λφκνπ ζα θαηαζηήζεη λνκηθψο δπλαηή ηελ εθαξκνγή
απφ ηελ Διιάδα ηεο πξναλαθεξφκελεο απφθαζεο, εθηηκάηαη φηη κε ηηο πξνσζνχκελεο
ξπζκίζεηο ν εζληθφο κεραληζκφο πξφιεςεο θαη θαηαζηνιήο ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο ζα
γίλεη πην απνηειεζκαηηθφο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, αθελφο κελ εληζρχεηαη ε πξνζηαζία
ησλ ελλφκσλ αγαζψλ ησλ πνιηηψλ, αθεηέξνπ δε παξέρνληαη επαξθείο
εμηζνξξνπεηηθέο εγγπήζεηο ζηα ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα.
6. πλέπεηεο ζηε Δεκόζηα Δηνίθεζε θαη ηελ απνλνκή ηεο Δηθαηνζύλεο
6.2. Οη αξρέο επηβνιήο ηνπ λφκνπ θαη νη αξρέο πνπ είλαη επηθνξηηζκέλεο κε ηελ
απνλνκή πνηληθήο δηθαηνζχλεο ζα είλαη νη θαηεμνρήλ θνξείο πνπ ζα ππνβάιινπλ ζε
επεμεξγαζία ηα δεδνκέλα Prüm. Παξάιιεια, επάγνληαη ζηηο αξρέο απηέο θαη
ζπγθεθξηκέλεο λνκηθέο ππνρξεψζεηο πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ
ραξαθηήξα.
7. Ννκηκόηεηα
7.1 Αλαθέξαηε ην πιαίζην δηαηάμεσλ ηνπ πληάγκαηνο ζην νπνίν ελδερνκέλσο
εληάζζεηαη ε πξνηεηλόκελε ξύζκηζε
Με ην παξφλ ζρέδην λφκνπ εθπιεξψλεηαη κία ελσζηαθή ππνρξέσζε, ε νπνία
απνξξέεη απφ ην άξζξν 25 παξ. 2 ηεο απφθαζεο 2008/615/ΓΔΤ. Παξάιιεια,
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εηζάγεηαη έλα λνκηθφ πιαίζην πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα.
πλεπψο, ην πιαίζην δηαηάμεσλ ηνπ πληάγκαηνο ζην νπνίν εληάζζεηαη ε
πξνηεηλφκελε ξχζκηζε είλαη θπξίσο ηα άξζξα 9Α (δηθαίσκα πξνζηαζίαο απφ ηελ
επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα) θαη 28 (εηδηθφηεξα ε εξκελεπηηθή
δήισζε πεξί ζπκκεηνρήο ηεο Υψξαο ζηελ επξσπατθή νινθιήξσζε).
7.3. Αλαθέξαηε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο θαη πξνβιέςεηο ηνπ επξσπατθνύ
θνηλνηηθνύ δηθαίνπ θαη ησλ δηεζλώλ ζπκβάζεσλ πνπ έρεη θπξώζεη ε Ειιάδα,
όπσο επίζεο θαη ηπρόλ λνκνινγία ηνπ Δηθαζηεξίνπ ησλ Επξσπατθώλ
Κνηλνηήησλ.
 Απφθαζε 2008/615/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 23εο Ινπλίνπ 2008 ζρεηηθά κε
ηελ αλαβάζκηζε ηεο δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο, ηδίσο φζνλ αθνξά ηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ηνπ δηαζπλνξηαθνχ εγθιήκαηνο.
 Απφθαζε 2008/616/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 23ε Ινπλίνπ 2008 γηα ηελ
εθαξκνγή ηεο απφθαζεο 2008/615/ΓΔΤ ζρεηηθά κε ηελ αλαβάζκηζε ηεο
δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο, ηδίσο φζνλ αθνξά ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο
θαη ηνπ δηαζπλνξηαθνχ εγθιήκαηνο.
 χκβαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ απφ
ηελ απηνκαηνπνηεκέλε επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ηεο 28εο
Ιαλνπαξίνπ 1981 (ε Διιάδα θχξσζε ηε ζχκβαζε απηή κε ην λ. 2068/1992, ΦΔΚ Α΄
118) θαη ην πξφζζεην πξσηφθνιιν ηεο 8εο Ννεκβξίνπ 2001.
8. Αξκνδηόηεηα
8.1. Αλαθέξαηε ηα ππνπξγεία πνπ είλαη ζπλαξκόδηα γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ
πξνώζεζε ηεο αμηνινγνύκελεο ξύζκηζεο, αηηηνινγώληαο εηδηθά ηνπο ιόγνπο
ζπλαξκνδηόηεηαο
πλαξκφδηα Τπνπξγεία είλαη:
α) ην Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, θαζψο πεξηέρνληαη
δηαηάμεηο γηα ηηο δηθαζηηθέο θαη εηζαγγειηθέο αξρέο, ηελ Αξρή Πξνζηαζίαο
Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ
ραξαθηήξα,
β) ην Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ, θαζψο νξίδεηαη πεξηέρνληαη δηαηάμεηο γηα ηελ
παξνρή ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ζηηο άδεηεο θπθινθνξίαο νρεκάησλ θαη νξίδεηαη
Τπεξεζία ηνπ ελ ιφγσ Τπνπξγείνπ σο εζληθφ ζεκείν επαθήο γηα ηελ παξνρή ησλ
ζηνηρείσλ απηψλ θαη
γ) ην Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο, θαζψο ζηηο αξρέο επηβνιήο ηνπ λφκνπ
πεξηιακβάλεηαη θαη ην Ληκεληθφ ψκα – Διιεληθή Αθηνθπιαθή.
8.3. Αλαθέξαηε αλαιπηηθά ηηο ππεξεζίεο, πνπ ζα είλαη αξκόδηεο γηα ηελ
εθαξκνγή θάζε μερσξηζηήο δξάζεο πνπ πξνέξρεηαη από ηελ εμεηαδόκελε
ξύζκηζε
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Όιεο νη Τπεξεζίεο νη νπνίεο ππάγνληαη νξγαλσηηθά – δηνηθεηηθά ζηηο αξρέο
επηβνιήο ηνπ λφκνπ, νη δηθαζηηθέο θαη εηζαγγειηθέο αξρέο, ε Αξρή Πξνζηαζίαο
Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα θαζψο θαη νη αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηνπ
Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχνπ αλαθνξηθά κε δεηήκαηα αδεηψλ
θπθινθνξίαο νρεκάησλ.
9. Σήξεζε Ννκνηερληθώλ Καλόλσλ θαη Κσδηθνπνίεζε
9.1. Αλαθέξαηε ηνπο λνκνηερληθνύο θαλόλεο, νη νπνίνη εθαξκόζηεθαλ θαηά ηε
ζύληαμε ηεο πξνηεηλόκελεο δηάηαμεο, κε αλαθνξά ζην εγρεηξίδην νδεγηώλ ηεο
Κεληξηθήο Ννκνπαξαζθεπαζηηθήο Επηηξνπήο (ΚΕ.Ν.Ε.).
Η θαηάξηηζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο πξνηεηλφκελεο ξχζκηζεο θαη ε θαηάζηξσζε ηνπο ζε
άξζξα θαη παξαγξάθνπο έγηλε ζχκθσλα κε ην εγρεηξίδην νδεγηψλ ηεο Κεληξηθήο
Ννκνπαξαζθεπαζηηθήο Δπηηξνπήο (ΚΔ.Ν.Δ.)
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