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προς : την ΕΜΑ/το Συμβούλιο
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Θέμα : Απόφαση-πλαίσιο 2006/960/ΔΕΥ του Συμβουλίου για την απλούστευση της 
ανταλλαγής πληροφοριών και στοιχείων μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου 
των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης («σουηδική απόφαση-πλαίσιο») 
- Εκτίμηση της συμμόρφωσης σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2
- Έκθεση

1. Η Ομάδα «Ανταλλαγή πληροφοριών και προστασία δεδομένων» (DAPIX), κατά τη 

συνεδρίασή της στις 22 Σεπτεμβρίου 2011, συζήτησε και ενέκρινε κατ’ αρχήν το σχέδιο 

έκθεσης σχετικά με την εκτίμηση της συμμόρφωσης των κρατών μελών προς τις διατάξεις 

της απόφασης-πλαισίου 2006/960/ΔΕΥ του Συμβουλίου. Περαιτέρω παρατηρήσεις όσον 

αφορά την έκθεση που υποβλήθηκε στην Προεδρία μετά τη συνεδρίαση αυτή έχουν

περιληφθεί στο έγγρ. 13970/2/11 REV 2 JAI 606 DAPIX 112 CRIMORG 142 ENFOPOL 

298 ENFOCUSTOM 95. Τα κράτη μέλη εκλήθησαν να συμφωνήσουν ως προς τις νέες 

τροποποιήσεις έως τις 14 Οκτωβρίου 2011 και δεν προέβαλαν αντιρρήσεις.

2. Κατά συνέπεια η ΕΜΑ καλείται να υποβάλει στο Συμβούλιο το σχέδιο έκθεσης, όπως 

περιέχεται στο Παράρτημα του παρόντος σημειώματος, και να εισηγηθεί στο Συμβούλιο να 

εγκρίνει το σχέδιο αυτό ως σημείο «Α» της ημερήσιας διάταξής του.



15278/11 ΚΚ/νκ 2
DG H 2C EL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Απόφαση-πλαίσιο 2006/960/ΔΕΥ του Συμβουλίου για την απλούστευση της ανταλλαγής 

πληροφοριών και στοιχείων μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου των κρατών μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης («σουηδική απόφαση-πλαίσιο»)

- Εκτίμηση της συμμόρφωσης σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2
- Έκθεση

1. Εισαγωγή

Η απόφαση-πλαίσιο 2006/960/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006 («σουηδική 
απόφαση-πλαίσιο» ή ΣΑΠ)1 έχει ως στόχο να εξασφαλίσει την ταχεία ανταλλαγή ορισμένων 
πληροφοριών ζωτικής σημασίας για τις αρχές επιβολής του νόμου στο πλαίσιο της Ένωσης. 
Ταυτοχρόνως το κοινό συμφέρον των κρατών μελών απαιτεί την εξεύρεση της δέουσας ισορροπίας 
μεταξύ της ταχείας και αποτελεσματικής συνεργασίας σε θέματα επιβολής του νόμου και των 
συμφωνημένων αρχών και κανόνων σχετικά με την προστασία των δεδομένων, τις θεμελιώδεις 
ελευθερίες, τα δικαιώματα του ανθρώπου και τις ατομικές ελευθερίες.

Η απόφαση-πλαίσιο 2006/960/ΔΕΥ προβλέπει στο άρθρο 11 παράγραφος 1 ότι τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθούν με τις διατάξεις της πριν από τις 
19 Δεκεμβρίου 2008. 
Το άρθρο 11 παράγραφος 2 προβλέπει ότι η Επιτροπή υποβάλλει στο Συμβούλιο, πριν από τις 
19 Δεκεμβρίου 2010, έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης-πλαισίου. Επιπλέον το 
Συμβούλιο είναι αρμόδιο να εκτιμήσει τη συμμόρφωση των κρατών μελών με τις διατάξεις της 
απόφασης-πλαισίου. Η εκτίμηση αυτή πραγματοποιείται πριν από τις 19 Δεκεμβρίου 2011. 

2. Σκοπός και εμβέλεια της νομοθεσίας

Η «σουηδική απόφαση-πλαίσιο» (ΣΑΠ) εφαρμόζει την «αρχή της διαθεσιμότητας». Τα κράτη 
μέλη εξασφαλίζουν ότι οι προϋποθέσεις για την ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων σε 
διασυνοριακό επίπεδο δεν είναι αυστηρότερες από εκείνες που εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο, 
ακόμη και ως προς την ανάγκη δικαστικής συμφωνίας ή άδειας πριν από την παροχή πληροφοριών, 
οπότε η αρμόδια αρχή εφαρμόζει για τη λήψη της απόφασής της τους αυτούς κανόνες που θα 
ίσχυαν σε μια καθαρά εσωτερική υπόθεση.

  
1 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 Ένωσης, ΕΕ L 386, 29.12.2006, σ. 89, με 
διορθωτικό στην ΕΕ L 75, 15.3.2007, σ. 26.



15278/11 ΚΚ/νκ 3
DG H 2C EL

Η ΣΑΠ, παρέχοντας την ευρεία νομική βάση για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών 

μελών για το σκοπό της διερεύνησης εγκλήματος ή της διεξαγωγής επιχειρήσεων συλλογής 

στοιχείων, αποσκοπεί στην αποτελεσματική και ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων 

μεταξύ των εθνικών αρχών επιβολής του νόμου. Θεσπίζει κανόνες για τις διαδικασίες, τις 

προθεσμίες και τους λόγους άρνησης και προτείνει τυποποιημένα έντυπα για την ανταλλαγή 

πληροφοριών.

Για τους σκοπούς της απόφασης-πλαισίου η έννοια «πληροφορίες και/ή στοιχεία» καλύπτει τις 

πληροφορίες ή δεδομένα :

- που έχουν στην κατοχή τους οι αρχές επιβολής του νόμου

- που έχουν στην κατοχή τους δημόσιες αρχές ή ιδιωτικές οντότητες και μπορούν να τεθούν 

στη διάθεση των αρχών επιβολής του νόμου χωρίς τη λήψη καταναγκαστικών μέτρων.

3. Πρακτικές πτυχές της εφαρμογής 

Έχουν εκπονηθεί «κατευθυντήριες γραμμές»2 όσον αφορά την εφαρμογή και τη χρήση της 

απόφασης-πλαισίου. Στα παραρτήματά τους παρατίθενται εθνικά δελτία (ένα ανά κράτος μέλος) 

και κατάλογοι των αρμόδιων εθνικών αρχών επιβολής του νόμου, των στοιχείων για τα σημεία 

επαφής σε επείγουσες περιπτώσεις και των διμερών ή άλλων συμφωνιών. Επιπλέον περιλαμβάνεται 

ένα μη υποχρεωτικό έντυπο αίτησης για πληροφορίες και στοιχεία.

Το περιεχόμενο αυτών των κατηγοριών εξαρτάται από την εθνική νομοθεσία και παρατίθενται 

ορισμένες πρακτικές υποδείξεις στα εθνικά δελτία που περιέχονται στο Παράρτημα ΙΙΙ των 

κατευθυντήριων γραμμών. Οι σχετικοί κατάλογοι, χωρίς να είναι εξαντλητικοί, ορίζουν το είδος 

των πληροφοριών που είναι διαθέσιμες στο πλαίσιο της απόφασης-πλαισίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος (1) της απόφασης πλαισίου η ανταλλαγή πληροφοριών και 

στοιχείων δυνάμει της απόφασης πλαισίου μπορεί να διεξαχθεί μέσω όλων των υφιστάμενων 

διαύλων διεθνούς συνεργασίας στον τομέα της επιβολής του νόμου.

  
2 Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή της απόφασης-πλαισίου του Συμβουλίου 

2006/960/ΔΕΥ, βλ. έγγρ. 9512/1/10 REV 1 DAPIX 59 CRIMORG 90 ENFOPOL 125 
ENFOCUSTOM 36 COMIX 346 + COR 1.
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Ωστόσο, κρίθηκε σκόπιμο να συνταχθεί κατάλογος των σημείων επαφής τα οποία θα μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν σε επείγουσες περιπτώσεις (Παράρτημα V των κατευθυντήριων γραμμών).

Η απόφαση-πλαίσιο 2006/960/ΔΕΥ δεν όρισε την έννοια της επείγουσας περίπτωσης και τα κράτη 
μέλη συμφώνησαν ως προς μια λογική προσέγγιση όσον αφορά το άρθρο 4 παράγραφος 1, ώστε να 
εξασφαλισθεί ότι η έννοια της επείγουσας περίπτωσης θα ερμηνεύεται κατά τη στενή έννοια. Ο 
επείγων χαρακτήρας μιας αίτησης θα πρέπει να εκτιμάται κατά περίπτωση και οι κατευθυντήριες 
γραμμές περιέχουν υποδείξεις για τον καθορισμό των περιστάσεων που είναι δυνατόν να 
θεωρηθούν ως «επείγουσες».

Ανταλλάσσονται επίσης πληροφορίες και στοιχεία με την Ευρωπόλ και τη Eurojust εφόσον η 
ανταλλαγή αφορά αξιόποινη πράξη ή εγκληματική δραστηριότητα που περιλαμβάνεται στην 
εντολή τους. Σε συνεργασία με την Ευρωπόλ, χρησιμοποιούνται ειδικοί κωδικοί διαχείρισης, οι 
οποίοι διαφέρουν από τους όρους χρήσης που αναφέρονται στα έντυπα για τη ΣΑΠ. Οι κωδικοί 
διαχείρισης της Ευρωπόλ μπορούν να συμπληρώνονται όταν χρησιμοποιείται το SIENA και όταν 
εισάγονται δεδομένα στο σύστημα πληροφοριών της Ευρωπόλ. Εκτός από την τήρηση των όρων 
περί χρήσεως που ορίζει ο αποστολέας του εντύπου, η επεξεργασία των πληροφοριών και των 
στοιχείων που λαμβάνει η Ευρωπόλ θα γίνεται σύμφωνα με τους κωδικούς διαχείρισης της 
Ευρωπόλ.

4. Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της ΣΑΠ

Η Επιτροπή, προκειμένου να συμμορφωθεί με το άρθρο 11 παράγραφος 2 της απόφασης 
2006/960/ΔΕΥ του Συμβουλίου, η Επιτροπή υπέβαλε έκθεση με τη μορφή εγγράφου εργασίας των 
υπηρεσιών της Επιτροπής στις 13 Μαΐου 20113. Το έγγραφο της Επιτροπής επικεντρώθηκε στην 
εφαρμογή της ΣΑΠ κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ Δεκεμβρίου του 2008 και Δεκεμβρίου 
του 2010.

Τα δύο τρίτα σχεδόν των κρατών μελών είχαν ενσωματώσει τη ΣΑΠ στην εθνική τους νομοθεσία 
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010. Τα κράτη μέλη που δεν είχαν τηρήσει την προθεσμία ενσωμάτωσης 
ανέφεραν ως κύριο λόγο τις μακρές κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Τα κράτη μέλη έχουν τηρήσει 
έως τώρα τις διατάξεις σχετικά με την κοινοποίηση των διμερών/πολυμερών συμφωνιών 
συνεργασίας και σχετικά με τα εθνικά σημεία επαφής (ΕΣΕ) καθώς και σχετικά με τις αρμόδιες 
αρχές κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο α) της ΣΑΠ.

  
3 Βλ. έγγρ. 10316/11 COR1 GENVAL 56 ENFOPOL 155 COMIX 336 ENFOCUSTOM 47 

COPEN 115 DAPIX 50.
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Τα περισσότερα κράτη μέλη δήλωσαν ότι δεν ζητούν τακτικά πληροφορίες βάσει της ΣΑΠ. 

Ειδικότερα τα έντυπα που έχουν προσαρτηθεί στη ΣΑΠ για την αίτηση και υποβολή πληροφοριών 

δεν χρησιμοποιούνται γενικά, δεδομένου ότι η διαδικασία αυτή θεωρείται πολύπλοκη και 

δυσχερής. Ωστόσο από τις πληροφορίες σχετικά με την επείγουσα διαδικασία προέκυψε ότι 

εφαρμόζονται οι βασικές αρχές της απόφασης-πλαισίου.

Το έγγραφο της Επιτροπής καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν έχει αξιοποιηθεί ακόμη πλήρως το 

δυναμικό της απόφασης-πλαισίου. Η σημασία της πάντως θα μπορούσε να ενισχυθεί με περαιτέρω 

ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο των «αποφάσεων Prüm» καθώς και με το σχέδιο IMS για το 

συντονισμό της διαλειτουργικότητας (UMF II).

5. Εκτίμηση της συμμόρφωσης

Οι αξιόπιστες ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα 

της επιβολής του νόμου με σαφή παραπομπή στη ΣΑΠ είναι μάλλον σπάνιες, δεδομένου ότι η 

απόφαση δεν έχει εφαρμοσθεί από όλα τα κράτη μέλη. Κατά συνέπεια η παρούσα έκθεση δεν 

μπορεί να δώσει συνολική εικόνα της εφαρμογής της ΣΑΠ.

Από την άλλη πλευρά το γεγονός ότι εφαρμόζονται οι βασικές αρχές της, ιδίως όσον αφορά την 

επείγουσα διαδικασία, οδηγεί στην υπόθεση ότι ο κύριος στόχος της απόφασης επιτυγχάνεται 

συχνότερα απ’ ό,τι αποδεικνύουν οι στατιστικές.

Τα κράτη μέλη επιβεβαίωσαν γενικά το συμπέρασμα της Επιτροπής ότι δεν έχει αξιοποιηθεί ακόμη 

πλήρως το δυναμικό της απόφασης-πλαισίου. Τα κράτη μέλη εκλήθησαν συνεπώς από την 

Προεδρία να έχουν υπόψη τους, κατά την εκτίμηση του βαθμού συμμόρφωσης προς τις διατάξεις 

της ΣΑΠ, τρία κύρια ζητήματα :
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α) Επιτυγχάνει η ΣΑΠ το σκοπό της, δηλ. την απλούστευση της διασυνοριακής ανταλλαγής 

πληροφοριών μεταξύ αρχών επιβολής του νόμου;

Τα γενικά πρότυπα για τη διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών που ζητούσε η απόφαση 

συχνά εφαρμόζονταν ήδη. Κατά συνέπεια διαπιστώθηκε ότι η διαδικασία δεν βελτιώθηκε 

ουσιαστικά. Από τεχνική άποψη ειδικά, πρέπει να σημειωθεί ότι η απαιτούμενη χρήση των 

εντύπων Α και Β για την υποβολή και αίτηση πληροφοριών περιπλέκει την ανταλλαγή 

πληροφοριών, δεδομένου ότι θεωρείται δυσχερής. Τα περισσότερα κράτη μέλη προτιμούν τη χρήση 

ελεύθερου κειμένου για την ανταλλαγή μηνυμάτων.

Ωστόσο, όταν τίθεται το ερώτημα του κατά πόσον τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις ίδιες 

προϋποθέσεις για τη διασυνοριακή και την εσωτερική ανταλλαγή πληροφοριών, μπορεί να 

διαπιστωθεί ότι οι προϋποθέσεις που ισχύουν για τη διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών δεν 

είναι αυστηρότερες από εκείνες που ισχύουν για την ανταλλαγή πληροφοριών σε εθνικό επίπεδο.

β) Επηρεάζεται η συμμόρφωση από τις διοικητικές επιβαρύνσεις;

Οι προβλεπόμενες προθεσμίες θεωρούνται γενικά χρήσιμες, ιδίως όταν πρόκειται για 

επείγουσες αιτήσεις στις οποίες σύμφωνα με τις εφαρμοζόμενες διαδικασίες δίνεται ανταπόκριση 

εντός οκτώ ωρών το πολύ. Διατάξεις όπως εκείνη που προβλέπει την αιτιολόγηση της μη 

ανταπόκρισης σε αίτηση εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών δεν θεωρούνται ως διοικητικές 

επιβαρύνσεις.

Ωστόσο, όταν η ανταλλαγή πληροφοριών ή στοιχείων με την Ευρωπόλ και τη Eurojust δεν

αποτελεί γνήσια επιχειρησιακή ανάγκη, θεωρείται ως ανεπιθύμητη επικάλυψη προσπαθειών 

εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί μέσω του SIENA στην περίπτωση της Ευρωπόλ ή κρίνεται ότι 

δεν παρέχει προστιθέμενη αξία στην περίπτωση της Eurojust.

γ) Διεξάγεται πλέον αυθόρμητη ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων δυνάμει της ΣΑΠ;

Η αυθόρμητη ανταλλαγή πληροφοριών θεωρείται πολύ σημαντική για τη διασυνοριακή 

αστυνομική συνεργασία. Οι ειδικές διαδικασίες της ΣΑΠ είναι ευέλικτες και επιτρέπουν πλέον 

αυθόρμητη διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών όταν αυτό θα διευκόλυνε την ανίχνευση, 

πρόληψη ή διερεύνηση αξιόποινων πράξεων δυνάμει του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης. 

Ανταλλάσσονται μηνύματα μέσω όλων των υφιστάμενων διαύλων, αλλά σπανίως διευκρινίζεται 

ότι αυτό πραγματοποιείται βάσει της ΣΑΠ.
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6. Συμπεράσματα

Τα κράτη μέλη δηλώνουν ότι δεν έχει αξιοποιηθεί ακόμη πλήρως το δυναμικό της ΣΑΠ. 

Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί με την πλήρη εφαρμογή της και με την περαιτέρω απλούστευση 

των εντύπων αλλά επίσης με τη διαμόρφωση διαρθρωμένης ανταλλαγής πληροφοριών, μεταξύ 

άλλων μέσω του παγκόσμιου μορφοτύπου αποστολής μηνυμάτων (UMF) και μέσω της προτίμησης 

του SIENA ως διαύλου για την ανταλλαγή πληροφοριών.

Επιπλέον, από οργανωτική άποψη, προτάθηκε να προωθηθεί η εφαρμογή των ενιαίων σημείων 

επαφής (SPOC) και να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σε επιχειρησιακό επίπεδο όσον αφορά τις 

δυνατότητες και τις διαδικασίες της διασυνοριακής ανταλλαγής δεδομένων προς το σκοπό της 

επιβολής του νόμου.

________________________


