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5 Δεκεμβρίου 2018 

Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών καλούν τα Κράτη Μέλη να αναθεωρήσουν την στάση τους 
σχετικά με το σχέδιο νομοθεσίας για την ευρωπαϊκή εντολή υποβολής και την ευρωπαϊκή εντολή 

διατήρησης ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων σε ποινικές υποθέσεις  (“e-evidence”) 

 
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 
 
Αποστέλλουμε την παρούσα επιστολή εκπροσωπώντας την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία Homo Digitalis, 
η οποία αποτελεί το μόνο μέλος παρατηρητή της χώρας μας στην ΜΚΟ European Digital Rights (EDRi). Ενόψει 
της επερχόμενης συνεδρίασης του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου (6-7 Δεκεμβρίου) αναφορικά με το σχέδιο Κανονισμού  για την ευρωπαϊκή εντολή υποβολής και 
την ευρωπαϊκή εντολή διατήρησης ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων σε ποινικές υποθέσεις, σας 
παροτρύνουμε να αντιταχτείτε στην προς υιοθέτηση πρόταση και να επανεξετάσετε σοβαρά το σχέδιο 
νομοθεσίας. Συντασσόμαστε με τα οκτώ Κράτη Μέλη που απέστειλαν επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και την Αυστριακή Προεδρία ζητώντας να ληφθούν υπόψη οι προτάσεις των ενδιαφερόμενων φορέων, 
συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. 

 
Οι "συμβιβασμοί" που παρουσιάζει η Αυστριακή προεδρία δεν καταφέρνουν να δώσουν λύσεις στα 
σημαντικά ζητήματα που ανακύπτουν από την προτεινόμενη νομοθεσία. Eπί παραδείγματι, το κείμενο: 

• μειώνει σημαντικά τη δυνατότητα των αρχών εκτέλεσης να αρνηθούν την αναγνώριση και την 
εφαρμογή εντολής λόγω παραβίασης των διατάξεων του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ,  

• θεωρεί λανθασμένα  ότι τα  δεδομένα  που δεν αφορούν περιεχόμενο είναι λιγότερο ευαίσθητα σε 
σχέση με τα δεδομένα περιεχομένου, σε αντίθεση με την νομολογία του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) 
– ειδικά ΔΕΕ Απόφαση στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-203/15 Tele2 Sverige AB και C-698/15 U.K. 
Secretary of State (παρ.99) και ΕΔΔΑ Απόφαση Big Brother Watch και λοιποί κατά Ηνωμένου 
Βασιλείου (παρ. 355-356), 

• εξετάζει τη δυνατότητα έκδοσης εντολής άνευ εγκρίσεως από δικαστική αρχή, μη λαμβάνοντας 
υπόψη την επαναλαμβανόμενη νομολογία του ΔΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Απόφασης C-203/15 
Tele2 Sverige AB και C-698/15 U.K. Secretary of State (παρ. 120), 

• δεν παρέχει επαρκή ασφάλεια δικαίου, 

• υπονομεύει το ρόλο των κρατών εκτέλεσης, και κατ’ επέκταση την δικαστική συνεργασία. 
 
Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών δεν είναι οι μόνες που εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες. Όμοιες 
απόψεις έχουν εκφράσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων, αξιότιμοι δικαστές (π.χ. German 
Association of Judges), εταιρίες παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, ακαδημαϊκοί, Δικηγορικοί Σύλλογοι Κρατών 
Μελών, και η Επιτροπή Meijers, μεταξύ άλλων. Κατανοούμε βαθύτατα την ανάγκη των αρχών επιβολής του 
νόμου να προστατεύσουν την κοινωνία μας και να εκτελέσουν αποτελεσματικά τα καθήκοντά τους. Ωστόσο, 
η εν λόγω ανάγκη δεν θα πρέπει να επιτυγχάνεται μέσω της αποδυνάμωσης των θεμελιωδών δικαιωμάτων, 
των νομικών εγγυήσεων και της δικαστικής συνεργασίας. Τέλος, επισυνάπτουμε στην παρούσα επιστολή 
τις απόψεις της ΕDRI αναφορικά με την προτεινόμενη νομοθεσία , οι οποίες υποστηρίζονται από 41 
οργανώσεις.  
 
Με εκτίμηση,  

ΤΟ Δ.Σ. της Ηomo Digitalis 
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