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Παραβάσεις των κανόνων προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

Πρόταση κανονισμού (COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

_____________________________________________________________

Τροπολογία1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Όταν η Αρχή επιβάλλει κύρωση στο 
ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ίδρυμα στο 
πλαίσιο της διαδικασίας επαλήθευσης, 
λαμβάνει δεόντως υπόψη την αρχή ne bis 
in idem, προκειμένου να αποφευχθεί η 
διπλή επιβολή κυρώσεων για την ίδια 
παράβαση, σε εθνικό επίπεδο μετά την 
απόφαση της εποπτικής αρχής και σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο μετά τη διαδικασία 
επαλήθευσης.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Δεδομένου ότι η νέα διαδικασία 
ενεργοποιείται με απόφαση αρμόδιας 
εποπτικής αρχής προστασίας των 

(6) Δεδομένου ότι η νέα διαδικασία 
ενεργοποιείται με απόφαση αρμόδιας 
εποπτικής αρχής προστασίας των 
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δεδομένων, το ενδιαφερόμενο ευρωπαϊκό 
πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό 
ίδρυμα θα πρέπει να μπορεί να ζητεί την 
επανεξέταση της κύρωσης σε περίπτωση 
κατάργησης της απόφασης της εποπτικής 
αρχής ή τελεσφόρησης της προσφυγής 
κατά της εν λόγω απόφασης.

δεδομένων, το ενδιαφερόμενο ευρωπαϊκό 
πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό 
ίδρυμα θα πρέπει να μπορεί να εκφράσει 
την άποψή του πριν ληφθεί η απόφαση 
και να ζητεί την επανεξέταση της κύρωσης 
σε περίπτωση κατάργησης της απόφασης 
της εποπτικής αρχής ή τελεσφόρησης της 
προσφυγής κατά της εν λόγω απόφασης.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014
Άρθρο 10α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν η Αρχή λάβει γνώση απόφασης 
εποπτικής αρχής, κατά την έννοια του 
άρθρου 4 σημείο 21 του κανονισμού (ΕΕ) 
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου17, με την οποία 
διαπιστώνεται ότι ένα φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο παραβίασε εφαρμοστέους 
κανόνες σχετικά με την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
εάν προκύπτει από την εν λόγω απόφαση, 
ή όταν υπάρχουν βάσιμες υποψίες, ότι η 
παράβαση συνδέεται με πολιτικές 
δραστηριότητες ευρωπαϊκού πολιτικού 
κόμματος ή ευρωπαϊκού πολιτικού 
ιδρύματος στο πλαίσιο των εκλογών για 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Αρχή 
παραπέμπει το ζήτημα αυτό στην 
επιτροπή ανεξάρτητων διακεκριμένων 
προσωπικοτήτων που έχει συσταθεί βάσει 
του άρθρου 11. Η επιτροπή γνωμοδοτεί 
σχετικά με το κατά πόσον το 
ενδιαφερόμενο ευρωπαϊκό πολιτικό 
κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα έχει 
επηρεάσει εσκεμμένα ή έχει επιχειρήσει 
να επηρεάσει το αποτέλεσμα των εκλογών 
για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
εκμεταλλευόμενο την εν λόγω παράβαση. 
Η Αρχή ζητεί τη γνωμοδότηση χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση και το 
αργότερο εντός 1 μηνός από την απόφαση 
της εποπτικής αρχής. Η επιτροπή 

1. Ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή 
ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα ούτε 
επηρεάζει, ούτε επιχειρεί να επηρεάσει το 
αποτέλεσμα των εκλογών για το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
εκμεταλλευόμενο παράβαση, από φυσικό 
ή νομικό πρόσωπο, των εφαρμοστέων 
κανόνων προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. Η παρούσα 
παράγραφος εφαρμόζεται μόνο όταν 
εποπτική αρχή κράτους μέλους, κατά την 
έννοια του άρθρου 4 σημείο 21 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου17, έχει διαπιστώσει, με 
εκτελεστή απόφαση, ότι έχει υπάρξει 
παραβίαση των εφαρμοστέων κανόνων 
σχετικά με την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα.
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υποβάλει τη γνωμοδότησή της εντός 
σύντομης και εύλογης προθεσμίας την 
οποία ορίζει η Αρχή.

2. Όταν η Αρχή λάβει γνώση διαγωγής 
που αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο 
και της κοινοποιείται εκτελεστή απόφαση 
εποπτικής αρχής που αναφέρεται στην 
πρώτη παράγραφο, παραπέμπει το 
ζήτημα αυτό στην επιτροπή ανεξάρτητων 
διακεκριμένων προσωπικοτήτων που έχει 
συσταθεί βάσει του άρθρου 11 χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση και το 
αργότερο εντός 3 μηνών από την εν λόγω 
κοινοποίηση. Η επιτροπή γνωμοδοτεί 
εντός σύντομης και εύλογης προθεσμίας 
την οποία ορίζει η Αρχή ως προς το κατά 
πόσο το ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή 
ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα παραβίασε 
την παράγραφο 1.
Έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της 
επιτροπής, η Αρχή αποφασίζει, σύμφωνα 
με το άρθρο 27 παράγραφος 2 σημείο (α), 
κατά πόσο πρέπει να επιβληθούν 
οικονομικές κυρώσεις στο ευρωπαϊκό 
πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό 
ίδρυμα. Η απόφαση της Αρχής είναι 
δεόντως αιτιολογημένη και δη σε ό,τι 
αφορά τη γνωμοδότηση της επιτροπής 
και δημοσιεύεται χωρίς καμία 
χρονοτριβή.

_________________ _________________
17 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για 
την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 
95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την 
Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5. 
2016, σ. 1).

17 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για 
την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 
95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την 
Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.  
2016, σ. 1).

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο α
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 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014
 Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο vii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

vii) σε περίπτωση που, σύμφωνα με το 
άρθρο 10α, η επιτροπή εκδώσει 
γνωμοδότηση με την οποία 
διαπιστώνεται ότι ένα ευρωπαϊκό πολιτικό 
κόμμα ή ένα ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα 
έχει εσκεμμένα επηρεάσει ή επιχειρήσει 
να επηρεάσει το αποτέλεσμα των εκλογών 
για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
εκμεταλλευόμενο παράβαση των 
εφαρμοστέων κανόνων προστασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

vii) σε περίπτωση που ευρωπαϊκό 
πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό 
ίδρυμα έχει παραβιάσει το άρθρο 10α 
παράγραφος 1.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014
Άρθρο 27  – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Σε περίπτωση κατάργησης μιας 
απόφασης της εποπτικής αρχής, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 10α, ή σε 
περίπτωση τελεσφόρησης της προσφυγής 
κατά της εν λόγω απόφασης, η Αρχή 
επανεξετάζει κάθε κύρωση που έχει 
επιβληθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2 
στοιχείο α) σημείο vii) κατόπιν αιτήματος 
του ενδιαφερόμενου ευρωπαϊκού πολιτικού 
κόμματος ή ευρωπαϊκού πολιτικού 
ιδρύματος.

7. Σε περίπτωση οριστικής κατάργησης 
μιας απόφασης της εθνικής εποπτικής 
αρχής, όπως αναφέρεται στο άρθρο 10α, ή 
σε περίπτωση οριστικής τελεσφόρησης 
της προσφυγής κατά της εν λόγω 
απόφασης, η Αρχή επανεξετάζει κάθε 
κύρωση που έχει επιβληθεί σύμφωνα με 
την παράγραφο 2 στοιχείο α) σημείο vii) 
κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερόμενου 
ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος ή 
ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος. 


