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Απόφαση του ∆ικαστηρίου στην υπόθεση C-73/07 

Tietosujavaltuutettu κατά Satakunnan Markkinapörssi Oy κ.λπ. 

ΤΟ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΙ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ 
∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

Η επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων στα οποία έχει πρόσβαση κάθε πολίτης απευθυνόµενος 
στις φορολογικές αρχές, µε σκοπό τη δηµιουργία µιας υπηρεσίας SMS παρέχουσας στους χρήστες 
κινητών τηλεφώνων τη δυνατότητα να λαµβάνουν δεδοµένα φορολογικής φύσεως άλλων φυσικών 
προσώπων, µπορεί να αποτελεί αντικείµενο παρεκκλίσεως από την προστασία των δεδοµένων 

όταν πραγµατοποιείται αποκλειστικά για δηµοσιογραφικούς σκοπούς 

Από πολλών ετών η εταιρία Markkinapörssi συλλέγει από τις φινλανδικές φορολογικές αρχές 
δηµόσια δεδοµένα µε σκοπό τη δηµοσίευση, κάθε έτος, αποσπασµάτων των δεδοµένων αυτών 
στις τοπικές εκδόσεις της εφηµερίδας Veropörssi. Οι πληροφορίες που περιέχονται στα σχετικά 
δηµοσιεύµατα περιλαµβάνουν το ονοµατεπώνυµο 1,2 εκατοµµυρίων φυσικών προσώπων των 
οποίων το εισόδηµα υπερβαίνει ορισµένα όρια, καθώς και, µε ακρίβεια 100 ευρώ, το ύψος του 
εισοδήµατός τους και στοιχεία σχετικά µε την περιουσία τους. Οι πληροφορίες αυτές 
δηµοσιοποιούνται µε τη µορφή αλφαβητικού καταλόγου και κατατάσσονται ανά δήµο κατοικίας 
και ανά κατηγορία εισοδήµατος. 
 
Η Markkinapörssi και η Satamedia, συνεργαζόµενη εταιρία στην οποία παρασχέθηκαν τα 
επίµαχα δεδοµένα µε τη µορφή ψηφιακών δίσκων CD-ROM, υπέγραψαν συµφωνία µε µια 
εταιρία κινητής τηλεφωνίας η οποία δηµιούργησε για λογαριασµό της Satamedia µια υπηρεσία 
SMS παρέχοντας τη δυνατότητα στους χρήστες κινητών τηλεφώνων να λαµβάνουν στο κινητό 
τους, έναντι αντιτίµου 2 περίπου ευρώ, τις δηµοσιευόµενες στην Veropörssi πληροφορίες. 
Κατόπιν σχετικού αιτήµατος, τα προσωπικά δεδοµένα διαγράφονται από την εν λόγω υπηρεσία. 
 
Ύστερα από καταγγελίες ιδιωτών επικαλούµενων προσβολή του ιδιωτικού τους απορρήτου, ο 
επιφορτισµένος µε την προστασία δεδοµένων ∆ιαµεσολαβητής ζήτησε να απαγορευθεί στις 
εταιρίες Markkinapörssi και Satamedia να συνεχίσουν τις δραστηριότητες που αφορούν την 
επίµαχη επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.  
 
Το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο, που πρέπει να αποφανθεί σε τελευταίο βαθµό επί του 
αιτήµατος αυτού, υπέβαλε ερώτηµα στο ∆ικαστήριο ως προς την ορθή ερµηνεία της κοινοτικής 



οδηγίας 95/46/ΕΚ1 για την προστασία των δεδοµένων. Το εθνικό δικαστήριο ερωτά ιδίως υπό 
ποιες προϋποθέσεις οι επίµαχες δραστηριότητες µπορούν να θεωρηθούν ως επεξεργασία 
δεδοµένων αποκλειστικά για δηµοσιογραφικούς σκοπούς και, εποµένως, µπορούν να 
αποτελέσουν το αντικείµενο παρεκκλίσεων από την προστασία των δεδοµένων και σχετικών 
περιορισµών. 
 
Με τη σηµερινή απόφασή του το ∆ικαστήριο δέχεται ότι οι δραστηριότητες της Markkinapörssi 
και της Satamedia αποτελούν επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα υπαγόµενη στην 
οδηγία 95/46/ΕΚ ακόµα και αν τα χρησιµοποιούµενα αρχεία των δηµοσίων αρχών περιέχουν 
µόνον πληροφορίες οι οποίες έχουν ήδη δηµοσιευθεί αυτούσιες στα µέσα µαζικής ενηµερώσεως. 
Σε διαφορετική περίπτωση, η οδηγία θα καθίστατο σε µεγάλο βαθµό άνευ ουσίας. Πράγµατι, θα 
αρκούσε στα κράτη µέλη να δηµοσιεύουν τα οικεία δεδοµένα για να αποφύγουν την έναντι των 
δεδοµένων αυτών προστασία που προβλέπει η οδηγία.    
 
Στη συνέχεια, το ∆ικαστήριο υπενθυµίζει ότι τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν µεν την προστασία 
των θεµελιωδών ελευθεριών και δικαιωµάτων των φυσικών προσώπων, ιδίως του ιδιωτικού τους 
απορρήτου, έναντι της επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, επιτρέποντας 
όµως παράλληλα την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών. Προκειµένου να επιτευχθεί ο 
συµβιβασµός µεταξύ της προστασίας του ιδιωτικού απορρήτου και της ελευθερίας λόγου, τα 
κράτη µέλη καλούνται να προβλέψουν ορισµένες παρεκκλίσεις ή ορισµένους περιορισµούς όσον 
αφορά την προστασία των δεδοµένων και, εποµένως, όσον αφορά το θεµελιώδες δικαίωµα στο 
ιδιωτικό απόρρητο. Οι παρεκκλίσεις αυτές πρέπει να προβλέπονται αποκλειστικά για 
δηµοσιογραφικούς σκοπούς ή στο πλαίσιο σκοπών καλλιτεχνικής ή λογοτεχνικής εκφράσεως 
που εµπίπτουν στο θεµελιώδες δικαίωµα της ελευθερίας του λόγου και µόνον καθόσον αυτές 
είναι αναγκαίες για τον συµβιβασµό του δικαιώµατος στο ιδιωτικό απόρρητο προς τους κανόνες 
που διέπουν την ελευθερία του λόγου.  
 
Αφενός, προκειµένου να ληφθεί υπόψη η σηµασία που έχει η ελευθερία του λόγου εντός κάθε 
δηµοκρατικής κοινωνίας, οι σχετικές έννοιες, µεταξύ των οποίων εκείνη του δηµοσιογραφικού 
σκοπού, πρέπει να ερµηνεύονται ευρέως. Αφετέρου, η προστασία του θεµελιώδους δικαιώµατος 
στο ιδιωτικό απόρρητο επιτάσσει οι σχετικές παρεκκλίσεις και οι περιορισµοί της προστασίας 
των δεδοµένων να µην υπερβαίνουν τα όρια του απολύτως αναγκαίου. 
 
Στο πλαίσιο αυτό, το ∆ικαστήριο κρίνει ότι δραστηριότητες όπως αυτές της Markkinapörssi και 
της Satamedia οι οποίες αφορούν δεδοµένα που προέρχονται από δηµόσια σύµφωνα µε την 
εθνική νοµοθεσία έγγραφα, µπορούν να χαρακτηρίζονται ως «δηµοσιογραφικές» αν µε 
αυτές σκοπείται να ανακοινώνονται στο κοινό πληροφορίες, απόψεις ή ιδέες, µε 
οποιονδήποτε τρόπο. Οι σχετικές δραστηριότητες δεν απαιτείται να συνδέονται αποκλειστικά 
µε επιχειρήσεις µέσων µαζικής ενηµερώσεως και µπορούν να ασκούνται µε κερδοσκοπικό 
σκοπό. Κατά συνέπεια, εναπόκειται στο εθνικό δικαστήριο να εκτιµήσει αν οι επίµαχες στην 
υπόθεση της κύριας δίκης δραστηριότητες έχουν ως µόνο σκοπό την ανακοίνωση στο κοινό 
πληροφοριών, απόψεων ή ιδεών. 

 

                                                 
1 Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών (ΕΕ L 281, σ. 31). 



Ανεπίσηµο έγγραφο προοριζόµενο για τα µέσα µαζικής ενηµερώσεως, το οποίο δεν δεσµεύει το 
∆ικαστήριο. 

Γλώσσες στις οποίες διατίθεται: ES, DE, EL, EN, FI, FR, IT, PL, PT 

Το πλήρες κείµενο της αποφάσεως βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ∆ικαστηρίου 
C-73/07  

Μπορείτε να το συµβουλευθείτε, κατά κανόνα, από τις 12 το µεσηµέρι, ώρα Κεντρικής Ευρώπης, 
κατά την ηµεροµηνία της δηµοσιεύσεως της αποφάσεως. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε την κα Estella Cigna-Αγγελίδη 
Τηλ.: (00352) 4303 2582 Fax: (00352) 4303 2674 

Στιγµιότυπα από τη δηµοσίευση της αποφάσεως διατίθενται από το EbS “Europe by Satellite”, 
υπηρεσία παρεχόµενη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική ∆ιεύθυνση Επικοινωνίας, 

L-2920 Λουξεµβούργο Τηλ.: (00352) 4301 35177 Fax: (00352) 4301 35249 
ή B-1049 Βρυξέλλες, Τηλ: (0032) 2 2964106 Fax: (0032) 2 2965956 

 

 

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=el&Submit=Submit&alldocs=alldocs&numaff=C-73/07

