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I
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 1247/2002/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 1ης Ιουλίου 2002
περί του καθεστώτος και των γενικών όρων άσκησης των καθηκόντων του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας ∆εδοµένων
Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας ∆εδοµένων και του αναπληρωτή επόπτη.

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΈΝΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

(4)

Οι περισσότερες πτυχές του καθεστώτος και των γενικών
όρων άσκησης των καθηκόντων του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας ∆εδοµένων καθορίζονται ήδη στον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 45/2001. Ο εν λόγω κανονισµός περιέχει τις απαραίτητες διατάξεις σχετικά µε το διορισµό του Ευρωπαίου
Επόπτη Προστασίας ∆εδοµένων και του αναπληρωτή επόπτη,
το απαραίτητο ανθρώπινο δυναµικό και τους οικονοµικούς
πόρους τους, την ανεξαρτησία τους και την υποχρέωση
τήρησης του επαγγελµατικού απορρήτου, τα καθήκοντα και
τις αρµοδιότητές τους. Ο εσωτερικός κανονισµός του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας ∆εδοµένων που αναφέρεται στο
άρθρο 46 σηµείο ια) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 45/2001
θα πρέπει να περιλαµβάνει ειδικότερα διαδικαστικές διατάξεις
που θα διέπουν τον τρόπο µε τον οποίο ασκεί τις εξουσίες
του.

(5)

Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας ∆εδοµένων δεσµεύεται
από το κοινοτικό δίκαιο και θα πρέπει να τηρεί τον κανονισµό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
(ΕΚ) αριθ. 1049/2001, της 30ής Μαΐου 2001, σχετικά µε
την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής (3). Θα
πρέπει συνεπώς να δεσµεύεται από τις διατάξεις της
συνθήκης σχετικά µε την προστασία των θεµελιωδών
δικαιωµάτων και ελευθεριών, οι οποίες προβλέπουν ότι η
διαδικασία για τη λήψη αποφάσεων της Ένωσης είναι όσο το
δυνατόν διαφανέστερη και προβλέπουν επίσης την προστασία
των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως µάλιστα της
προσωπικής ζωής.

(6)

Ο συνολικός προϋπολογισµός της παρούσας απόφασης θα
πρέπει να ανταποκρίνεται στο ισχύον ανώτατο όριο της
κατηγορίας 5.

(7)

∆ύο µόνο σηµαντικές πτυχές του καθεστώτος δεν περιλαµβάνονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και αποµένει ακόµη να διευκρινιστούν. Πρόκειται για τον καθορισµό
του µισθού του επόπτη και του αναπληρωτή επόπτη, των
επιδοµάτων τους και κάθε άλλης παροχής που εξοµοιώνεται
µε αποδοχές, καθώς και για την έδρα του επόπτη. Πρέπει
επίσης να συγκεκριµενοποιηθούν οι διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 σχετικά µε τη διαδικασία διορισµού του ευρωπαίου επόπτη και του αναπληρωτή επόπτη.

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 18ης ∆εκεµβρίου 2000, σχετικά µε την
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισµούς
της Κοινότητας και σχετικά µε την ελεύθερη κυκλοφορία των
δεδοµένων αυτών (1), και ιδίως το άρθρο 43,
την πρόταση της Επιτροπής (2),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας ∆εδοµένων αποτελεί µια
ανεξάρτητη εποπτική αρχή που είναι αρµόδια για την παρακολούθηση της εφαρµογής στα όργανα και τους οργανισµούς της Κοινότητας των κοινοτικών πράξεων που αφορούν την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και την
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών.
Οι κανόνες σχετικά µε την προστασία των δεδοµένων σκοπό
έχουν να εξασφαλίσουν την προστασία των ελευθεριών και
των θεµελιωδών δικαιωµάτων των φυσικών προσώπων, και
ιδίως την προσωπική και οικογενειακή τους ζωή, έναντι της
επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, σύµφωνα
ιδίως µε το άρθρο 6 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή
Ένωση και λαµβανοµένων δεόντως υπόψη των άρθρων 7 και
8 του Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Τα θεµελιώδη αυτά δικαιώµατα ερµηνεύονται,
σύµφωνα µε τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, υπό το φως του άρθρου 8 της ευρωπαϊκής
σύµβασης για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων
και των θεµελιωδών ελευθεριών, καθώς και των κοινών συνταγµατικών παραδόσεων των κρατών µελών. Ο στόχος της
προστασίας των δεδοµένων πρέπει να εξασφαλίζεται λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη να µην περιορίζονται οι πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό σχετικά µε τις δηµόσιες
δραστηριότητες.
Η πραγµατική θέση σε λειτουργία της εν λόγω ανεξάρτητης
εποπτικής αρχής προϋποθέτει τον καθορισµό του καθεστώτος και των γενικών όρων άσκησης των καθηκόντων του

(1) ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1.
(2) ΕΕ C 304 E της 30.10.2001, σ. 178.

(3) ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43.
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Οι αποδοχές του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας ∆εδοµένων
θα πρέπει να είναι ανάλογες µε εκείνες του Ευρωπαίου ∆ιαµεσολαβητή, δεδοµένης της ανάγκης διασφάλισης ενός
καθεστώτος που θα ανταποκρίνεται στα καθήκοντα και στις
αρµοδιότητες του επόπτη και του γεγονότος ότι ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 45/2001, προκειµένου να καθορίσει το
θεσµικό πλαίσιο του επόπτη, χρησιµοποίησε κατά µεγάλο
µέρος ως πρότυπο τον Ευρωπαίο ∆ιαµεσολαβητή. Ο Ευρωπαίος ∆ιαµεσολαβητής, εξοµοιώνεται µε δικαστή του
∆ικαστηρίου όσον αφορά το µισθό και τα επιδόµατά του και
τη σύνταξη αρχαιότητας.

(8)

Ο αναπληρωτής επόπτης θα πρέπει να εξοµοιώνεται µε τον
γραµµατέα του ∆ικαστηρίου όσον αφορά το µισθό του, τα
επιδόµατά του και τη σύνταξη αρχαιότητας ούτως ώστε να
διαµορφώνεται µια ιεραρχία µεταξύ εκείνου και του ευρωπαίου επόπτη, υπαγοµένων ωστόσο και των δύο στο ίδιο
είδος καθεστώτος χρηµατικών απολαβών, σε αντιστοιχία µε
τη διαδικασία διορισµού τους, τη θητεία και τα καθήκοντά
τους.

(9)

(10)

Η έδρα του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας ∆εδοµένων θα
πρέπει να βρίσκεται στις Βρυξέλλες, προκειµένου να διασφαλίζεται η απαραίτητη γειτνίαση, που επιβάλλεται από τη
φύση των καθηκόντων του ευρωπαίου επόπτη, µεταξύ του
ιδίου και των οργάνων και των οργανισµών της Κοινότητας
που υπόκεινται στον έλεγχό του, και προκειµένου να διευκολύνεται η αρµονική εκτέλεση των καθηκόντων του.

(11)

Θα πρέπει να εξεταστεί κατά πόσον η προβλεπόµενη στο
άρθρο 46 στοιχείο στ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 45/2001
συνεργασία µε τα εποπτικά όργανα της προστασίας των
δεδοµένων που δηµιουργήθηκαν δυνάµει του τίτλου VI της
συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέπει την υλοποίηση
του στόχου να εξασφαλίζεται η συνοχή της εφαρµογής των
κανόνων και διαδικασιών εποπτείας που αφορούν την προστασία των δεδοµένων.

(12)

Η αρµόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα
µπορεί να αποφασίσει την πραγµατοποίηση ακρόασης, την
οποία θα µπορούν να παρακολουθήσουν όλοι οι βουλευτές
του Κοινοβουλίου, των υποψηφίων που περιλαµβάνονται
στον κατάλογο που συντάσσει η Επιτροπή σύµφωνα µε το
άρθρο 42 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 45/
2001 κατόπιν δηµόσιας πρόσκλησης για υποβολή υποψηφιοτήτων,
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τον καθορισµό του µισθού του, των επιδοµάτων του, της σύνταξης
αρχαιότητας καθώς και κάθε άλλης παροχής που εξοµοιώνεται µε
αποδοχές.
Άρθρο 2
Αποδοχές του αναπληρωτή επόπτη
Ο αναπληρωτής επόπτης εξοµοιώνεται µε τον γραµµατέα του
∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όσον αφορά τον καθορισµό του µισθού του, των επιδοµάτων του, της σύνταξης αρχαιότητας καθώς και κάθε άλλης παροχής που εξοµοιώνεται µε αποδοχές.
Άρθρο 3
∆ιαδικασία διορισµού
Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας ∆εδοµένων και ο αναπληρωτής
επόπτης διορίζονται ύστερα από δηµόσια πρόσκληση υποβολής
υποψηφιοτήτων. Αυτή η πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων θα
επιτρέπει σε όλους τους ενδιαφεροµένους στο σύνολο της Κοινότητας να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους. Ο κατάλογος µε τα
ονόµατα των υποψηφίων είναι δηµόσιος. Η αρµόδια επιτροπή του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, µε βάση την πρόταση της Επιτροπής
που υποβάλλεται σύµφωνα µε το άρθρο 42 παράγραφος 1 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 45/2001, µπορεί να αποφασίσει να διοργανώσει ακρόαση προκειµένου να µπορέσει να διαµορφώσει γνώµη.
Άρθρο 4
Έδρα
Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας ∆εδοµένων και ο αναπληρωτής
επόπτης έχουν την έδρα τους στις Βρυξέλλες.
Άρθρο 5
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την εποµένη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Βρυξέλλες, 1 Ιουλίου 2002.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ:

Άρθρο 1
Αποδοχές του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας ∆εδοµένων
Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας ∆εδοµένων εξοµοιώνεται µε
δικαστή του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όσον αφορά
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