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Μελλοντική πορεία όσον αφορά την εναρμόνιση του πρώην τρίτου πυλώνα με τους
κανόνες προστασίας των δεδομένων
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: Πράξεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της επανεξέτασης αλλά
δεν χρήζουν τροποποιήσεων
Πράξεις που δεν περιέχουν ειδικούς κανόνες προστασίας των δεδομένων και, συνεπώς, δεν
είναι «κατοχυρωμένες», γεγονός που σημαίνει ότι η LED εφαρμόζεται ήδη σε αυτές
(7 πράξεις):
1.

Απόφαση-πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, για το
ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και τις διαδικασίες παράδοσης μεταξύ των κρατών
μελών1·

2.

Απόφαση-πλαίσιο 2003/577/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003, σχετικά με
την εκτέλεση των αποφάσεων δέσμευσης περιουσιακών ή αποδεικτικών στοιχείων στην
Ευρωπαϊκή Ένωση2·

3.

Κοινή θέση 2005/69/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Ιανουαρίου 2005, για την
ανταλλαγή ορισμένων δεδομένων με την Interpol3·

4.

Απόφαση-πλαίσιο 2005/214/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Φεβρουαρίου 2005,
σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης επί χρηματικών
ποινών4·

5.

Απόφαση-πλαίσιο 2006/783/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 6ης Οκτωβρίου 2006, σχετικά
με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις δήμευσης5·

6.

Απόφαση-πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2008, σχετικά
με την εφαρμογή της αρχής της αναγνώρισης δικαστικών αποφάσεων και αποφάσεων
αναστολής εκτέλεσης της ποινής ή απόλυσης υπό όρους με σκοπό την εποπτεία των
μέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων6·

7.

Απόφαση-πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2008, σχετικά
με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις οι
οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της ελευθερίας ή μέτρα στερητικά της ελευθερίας,
για το σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση7·

Πράξεις που περιέχουν παραπομπή στην απόφαση-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου, η
οποία πρέπει να νοείται ως παραπομπή στη LED σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 2
αυτής, και δεν περιέχουν ειδικούς κανόνες προστασίας των δεδομένων (3 πράξεις):
1. Απόφαση-πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά
με την εφαρμογή, μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της
αμοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί μέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την
προσωρινή κράτηση8·
2.
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Απόφαση-πλαίσιο 2009/948/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για την
πρόληψη και τον διακανονισμό συγκρούσεων δικαιοδοσίας σε ποινικές υποθέσεις9, και
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Οδηγία 2011/99/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης
Δεκεμβρίου 2011, περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας10.

ΕΕ L 338 της 21.12.2011, σ. 2-18.
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Πράξεις για τις οποίες τροποποιήσεις τελούν ήδη υπό διαπραγμάτευση (2 πράξεις):
1. Η απόφαση 2008/633/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2008, ρυθμίζει την
πρόσβαση σε δεδομένα του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) για
τους σκοπούς της πρόληψης, ανίχνευσης και διερεύνησης τρομοκρατικών και άλλων
σοβαρών αξιόποινων πράξεων11. Αυτή η απόφαση μπορεί να καταργηθεί βάσει της
πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008, του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 810/2009, του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226, του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399, του
κανονισμού XX/2018 [κανονισμός για τη διαλειτουργικότητα] και της απόφασης
2004/512/ΕΚ, και για την κατάργηση της απόφασης 2008/633/ΔΕΥ του
Συμβουλίου12·
2. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 26ης Ιουνίου 2013, για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον
προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης
διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή
από απάτριδα13· μπορεί να καταργηθεί βάσει της πρότασης κανονισμού του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση του «Eurodac»
για την αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων για την αποτελεσματική εφαρμογή
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013 για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών
για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση
αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης
χώρας ή από απάτριδα, για την ταυτοποίηση παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων
χωρών ή απάτριδων και σχετικά με αιτήσεις αντιπαραβολής με τα δεδομένα Eurodac
που υποβάλλουν οι αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών και η Ευρωπόλ για
σκοπούς επιβολής του νόμου (αναδιατύπωση)14.
Διεθνείς συμφωνίες που δεσμεύουν αποκλειστικά κράτη μέλη ή κράτη Σένγκεν, τα οποία
υποχρεούνται να μεταφέρουν τη LED στην εθνική τους έννομη τάξη και στα οποία η
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τις αρμόδιες αρχές για σκοπούς
επιβολής του νόμου δυνάμει αυτών των συμφωνιών υπόκειται στους εθνικούς νόμους που
μεταφέρουν τη LED (3 πράξεις):
1. Σύμβαση η οποία καταρτίζεται βάσει του άρθρου Κ.3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή
Ένωση, περί αμοιβαίας συνδρομής και συνεργασίας μεταξύ των τελωνειακών
υπηρεσιών (σύμβαση της Νεάπολης ΙΙ)15·
2. Πράξη του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 2000, για την κατάρτιση, σύμφωνα με το
άρθρο 34 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, της σύμβασης για την αμοιβαία
δικαστική συνδρομή επί ποινικών υποθέσεων μεταξύ των κρατών μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης16·
3. Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ισλανδίας και του
Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά με την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της σύμβασης
της 29ης Μαΐου 2000 για την αμοιβαία δικαστική συνδρομή επί των ποινικών
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υποθέσεων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του προσαρτώμενου
σε αυτήν πρωτοκόλλου του 200117.
Συνθήκη αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ:
1. Συμφωνία σχετικά με την αμοιβαία δικαστική συνδρομή μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής18.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Πράξεις που χρήζουν τροποποιήσεων
1. Απόφαση πλαίσιο 2002/465/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, σχετικά με
τις κοινές ομάδες έρευνας19.
2. Απόφαση 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 20ής Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την
ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεργασία όσον αφορά τα τρομοκρατικά
αδικήματα20·
3. Απόφαση-πλαίσιο 2006/960/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την
απλούστευση της ανταλλαγής πληροφοριών και στοιχείων μεταξύ των αρχών επιβολής
του νόμου των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης21·
4. Η απόφαση 2007/845/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 6ης Δεκεμβρίου 2007, σχετικά με τη
συνεργασία των υπηρεσιών ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων στα κράτη μέλη προς
ανίχνευση και εντοπισμό προϊόντων εγκλήματος ή άλλων συναφών περιουσιακών
στοιχείων υποχρεώνει τα κράτη μέλη να συγκροτήσουν την εθνική υπηρεσία
ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων και να προβλέψουν ένα πλαίσιο για την ανταλλαγή
δεδομένων μεταξύ των υπηρεσιών ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων των κρατών
μελών22·
5. Απόφαση 2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2008, σχετικά με την
αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της
τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος23 και απόφαση 2008/616/ΔΕΥ του
Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2008, για την εφαρμογή της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ
σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος24·
6. Απόφαση 2009/917/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για τη χρήση της
πληροφορικής για τελωνειακούς σκοπούς25·
7. Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας για την αμοιβαία
δικαστική συνδρομή σε ποινικές υποθέσεις26·
8. Οδηγία 2014/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης
Απριλίου 2014, περί της ευρωπαϊκής εντολής έρευνας σε ποινικές υποθέσεις27·
9. Οδηγία (EE) 2015/413 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης
Μαρτίου 2015, για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών για
τροχαίες παραβάσεις σχετικές με την οδική ασφάλεια28·
10. Οδηγία (ΕΕ) 2016/681 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
27ης Απριλίου 2016, σχετικά με τη χρήση των δεδομένων που περιέχονται στις
καταστάσεις ονομάτων επιβατών (PNR) για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και
δίωξη τρομοκρατικών και σοβαρών εγκλημάτων29.
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