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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έκδοση κανονισμού σχετικά με τον σεβασμό 
της ιδιωτικής ζωής και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες και την κατάργηση της οδηγίας 2002/58/ΕΚ αποβλέπει στην 
προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, ιδίως του σεβασμού της ιδιωτικής 
ζωής, της εμπιστευτικότητας των επικοινωνιών και της προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, αλλά εγγυάται επίσης 
την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων, του εξοπλισμού και των υπηρεσιών των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ένωση.

Η συντάκτρια της παρούσας γνωμοδότησης στηρίζει σε γενικές γραμμές την πρόταση της 
Επιτροπής, ιδίως την ανάγκη προσαρμογής στην τεχνολογική καινοτομία και στα νέα μέσα 
επικοινωνίας, προκειμένου η νομοθεσία αυτή να επιτύχει τους στόχους της και να είναι 
κατάλληλη για τον σκοπό της.

Ελεύθερη ροή δεδομένων και προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην 
Ένωση

Η συντάκτρια χαιρετίζει την αλλαγή νομοθετικού μέσου από οδηγία σε κανονισμό. Η 
εφαρμογή της πρώην οδηγίας κατέδειξε αποκλίνουσες οδούς υλοποίησης και διαφορετικές 
ερμηνείες του νόμου. Ως εκ τούτου, η συντάκτρια πιστεύει ότι ένας κανονισμός θα είναι 
καλύτερο εργαλείο για να εξασφαλιστεί η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
κατά τις επικοινωνίες φυσικών και νομικών προσώπων και να διασφαλιστεί η ελεύθερη ροή 
δεδομένων σε ολόκληρη την Ένωση. Ωστόσο, η συντάκτρια πιστεύει ότι υπάρχει ανάγκη το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων να διαδραματίζει σημαντικότερο ρόλο στην 
εξασφάλιση συνέπειας στην επιβολή του εν λόγω κανονισμού, ιδίως εκδίδοντας οδηγίες και 
γνωμοδοτήσεις, αξιοποιώντας τον μηχανισμό συνεκτικότητας που εκτίθεται στον κανονισμό 
(ΕΕ) 2016/679. Επιπλέον, η συντάκτρια χαιρετίζει το έργο που ανατίθεται στις αρχές 
προστασίας δεδομένων για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, τονίζοντας παράλληλα 
ότι η προστασία των δεδομένων πρέπει να γίνει ένα ολοένα και περισσότερο οριζόντιο 
ζήτημα και ότι όλες οι αρχές πρέπει να συνεργαστούν σε αυτή την προσπάθεια, παρέχοντας 
τεχνική βοήθεια όπου χρειάζεται για να σπάσουν στεγανά.

Πεδίο εφαρμογής 

Η συντάκτρια υποστηρίζει την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού 
στις επιπρόσθετες υπηρεσίες λαμβάνοντας υπόψη τον αυξανόμενο ρόλο που διαδραματίζουν 
τέτοιες υπηρεσίες στην ενδυνάμωση των επικοινωνιών, καθώς και τη σύνδεση του 
προτεινόμενου κανονισμού με τους ορισμούς που περιλαμβάνονται στην προτεινόμενη 
οδηγία για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Η συντάκτρια 
τονίζει ωστόσο την ανάγκη να εξασφαλιστεί συνέπεια και συνεκτικότητα μεταξύ του ορισμού 
του Κώδικα και του κανονισμού για την προστασία της ιδιωτικότητας στον τομέα των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών έτσι ώστε να αποφευχθούν κενά της νομοθεσίας καθώς και 
κίνδυνοι μη εφαρμοσιμότητας ορισμένων διατάξεων σε ορισμένους τύπους υπηρεσιών. 

Τεχνολογική ουδετερότητα
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Η συντάκτρια χαιρετίζει την πρόθεση και τις προσπάθειες της Επιτροπής για την 
αντιμετώπιση του περίπλοκου ζητήματος της «κόπωσης συγκατάθεσης» και την ανάγκη να 
εξευρεθούν περισσότερο φιλικοί τρόποι για να ενημερώνονται οι τελικοί χρήστες και να τους 
παρέχονται επιλογές όσον αφορά την ιδιωτικότητά τους. Ωστόσο, η συντάκτρια θεωρεί ότι η 
πρόταση της Επιτροπής εστιάζεται υπερβολικά σε ιστοτόπους ενώ η τάση ολοένα και 
περισσότερο μετακινείται προς εφαρμογές, πλατφόρμες του ΔτΠ και τα λοιπά. Οι 
προτεινόμενες λύσεις εστιάζονται πολύ στενά σε φυλλομετρητές, και έτσι υπάρχει κίνδυνος ο 
κανονισμός να μην αντέξει στην πάροδο του χρόνου. Επιπλέον, η πρόταση πραγματοποιεί μια 
αυστηρή διάκριση ανάμεσα σε cookies του ιστοτόπου και cookies τρίτων. Η συντάκτρια 
πιστεύει ότι η διάκριση αυτή θα απαρχαιωθεί σύντομα αν λάβουμε υπόψη τις ταχέως 
μεταβαλλόμενες καινοτομίες του ψηφιακού τομέα, όπου ένα cookie του ιστοτόπου μπορεί να 
προχωρήσει συγκεντρώνοντας δεδομένα ως cookie τρίτων, ή όπου υπάρχουν άλλες τεχνικές 
παρακολούθησης που δεν βασίζονται πλέον σε cookies του ιστοτόπου ή τρίτων. Ο αντίκτυπος 
ενός cookie στην ιδιωτικότητα πρέπει αντιθέτως να βασίζεται στον σκοπό του, για 
παράδειγμα αν ο σκοπός της συγκέντρωσης πληροφοριών είναι το συμπεριφορικό μάρκετινγκ 
και η χρήση σε περισσότερες συσκευές, στον τύπο πληροφοριών που συγκεντρώνει και στο 
πώς γνωστοποιούνται οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται. Κατά συνέπεια, η συντάκτρια 
δεν πιστεύει ότι η αυστηρή διάκριση ανάμεσα σε cookies του ιστοτόπου και cookies τρίτων 
είναι η πιο αποτελεσματική. Ο χρήστης πρέπει να ενημερώνεται καλύτερα, να έχει πρόσβαση 
σε περισσότερη διαφάνεια ως προς τον τρόπο λειτουργίας των cookies και να έχει τη 
δυνατότητα να επιλέξει θετικά.

Ειδοποίηση και τυποποιημένα εικονίδια

Η συντάκτρια δεν υποστηρίζει τη δυνατότητα συγκέντρωσης πληροφοριών τις οποίες 
εκπέμπει τερματικός εξοπλισμός προκειμένου να μπορέσει να συνδεθεί με άλλη συσκευή 
και/ή με εξοπλισμό δικτύου, εάν υπάρχει ένδειξη που ειδοποιεί τους χρήστες ότι πρόκειται 
για περιοχή παρακολούθησης. Μια τέτοια διάταξη δημιουργεί τον κίνδυνο να προκληθεί 
φόβος και ανησυχία στους τελικούς χρήστες χωρίς να τους παρέχεται απτός και πρακτικός 
τρόπος για να επιλέξουν να εξαιρεθούν από την παρακολούθηση. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Πολιτικών 
Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν 
τη δυνατότητα, εντός των ορίων του 
παρόντος κανονισμού, να διατηρούν ή να 
εισάγουν εθνικές διατάξεις με στόχο την 
περαιτέρω εξειδίκευση και αποσαφήνιση 

(7) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων θα πρέπει, όπου 
αρμόζει, να εκδίδει κατευθυντήριες 
γραμμές και γνωμοδοτήσεις, εντός των 
ορίων του παρόντος κανονισμού, με στόχο 
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της εφαρμογής των κανόνων του παρόντος 
κανονισμού προκειμένου να διασφαλίζεται 
η αποτελεσματική εφαρμογή και ερμηνεία 
αυτών των κανόνων. Συνεπώς, η 
διακριτική ευχέρεια που διαθέτουν 
σχετικώς τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διατηρεί μια ισορροπία μεταξύ της 
προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
αφενός, και της ελεύθερης κυκλοφορίας 
των δεδομένων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, αφετέρου.

την περαιτέρω αποσαφήνιση της 
εφαρμογής των κανόνων του παρόντος 
κανονισμού προκειμένου να διασφαλίζεται 
η αποτελεσματική εφαρμογή και ερμηνεία 
αυτών των κανόνων. Αυτές οι 
κατευθυντήριες γραμμές και 
γνωμοδοτήσεις θα πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη τον διπλό στόχο του παρόντος 
κανονισμού και, συνεπώς, θα πρέπει να 
διατηρούν μια ισορροπία μεταξύ της 
προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
αφενός, και της ελεύθερης κυκλοφορίας 
των δεδομένων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, αφετέρου.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, στις περιπτώσεις κατά τις 
οποίες ο πάροχος υπηρεσίας 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών δεν είναι 
εγκατεστημένος στην Ένωση, θα πρέπει 
να ορίζει εκπρόσωπο στην Ένωση. Ο 
εκπρόσωπος θα πρέπει να ορίζεται 
εγγράφως. Ο εκπρόσωπος μπορεί να είναι 
ο ίδιος με αυτόν που ορίζεται σύμφωνα με 
το άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΕ) 
2016/6791α.

___________

1α 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. 1-88).
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Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Οι υπηρεσίες που 
χρησιμοποιούνται για σκοπούς 
επικοινωνιών και τα τεχνικά μέσα που 
χρησιμοποιούνται για την παροχή τους 
έχουν εξελιχθεί σημαντικά. Οι τελικοί 
χρήστες αντικαθιστούν ολοένα 
περισσότερο τις παραδοσιακές υπηρεσίες 
φωνητικής τηλεφωνίας, γραπτών 
μηνυμάτων (SMS) και ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου με λειτουργικά ισοδύναμες 
επιγραμμικές υπηρεσίες όπως είναι οι 
φωνητικές υπηρεσίες μέσω του 
Πρωτοκόλλου Διαδικτύου (IP), οι 
υπηρεσίες άμεσης ανταλλαγής μηνυμάτων 
και οι υπηρεσίες διαδικτυακού 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Προκειμένου 
να διασφαλίζεται η αποτελεσματική και 
ισότιμη προστασία των τελικών χρηστών 
κατά τη χρήση λειτουργικά ισοδύναμων 
υπηρεσιών, ο παρών κανονισμός 
χρησιμοποιεί τον ορισμό των υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών που 
διατυπώνεται στην [οδηγία του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση του 
Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών24]. Εκτός από τις υπηρεσίες 
πρόσβασης στο διαδίκτυο και τις 
υπηρεσίες που συνίστανται εν όλω ή εν 
μέρει στη μεταφορά σημάτων, ο 
συγκεκριμένος ορισμός περιλαμβάνει 
επίσης τις υπηρεσίες διαπροσωπικών 
υπηρεσιών, οι οποίες μπορεί ή μη να 
βασίζονται σε αριθμούς, όπως είναι για 
παράδειγμα οι φωνητικές υπηρεσίες μέσω 
του Πρωτοκόλλου Διαδικτύου (IP), οι 
υπηρεσίες άμεσης ανταλλαγής μηνυμάτων 
και οι υπηρεσίες διαδικτυακού 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η προστασία 
του απορρήτου των επικοινωνιών είναι 

(11) Οι υπηρεσίες που 
χρησιμοποιούνται για σκοπούς 
επικοινωνιών και τα τεχνικά μέσα που 
χρησιμοποιούνται για την παροχή τους 
έχουν εξελιχθεί σημαντικά. Οι τελικοί 
χρήστες αντικαθιστούν ολοένα 
περισσότερο τις παραδοσιακές υπηρεσίες 
φωνητικής τηλεφωνίας, γραπτών 
μηνυμάτων (SMS) και ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου με λειτουργικά ισοδύναμες 
επιγραμμικές υπηρεσίες όπως είναι οι 
φωνητικές υπηρεσίες μέσω του 
Πρωτοκόλλου Διαδικτύου (IP), οι 
υπηρεσίες άμεσης ανταλλαγής μηνυμάτων 
και οι υπηρεσίες διαδικτυακού 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Προκειμένου 
να διασφαλίζεται η αποτελεσματική και 
ισότιμη προστασία των τελικών χρηστών 
κατά τη χρήση λειτουργικά ισοδύναμων 
υπηρεσιών, ο παρών κανονισμός 
χρησιμοποιεί τον ορισμό των υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών που 
διατυπώνεται στην [οδηγία του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση του 
Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών24]. Εκτός από τις υπηρεσίες 
πρόσβασης στο διαδίκτυο και τις 
υπηρεσίες που συνίστανται εν όλω ή εν 
μέρει στη μεταφορά σημάτων, ο 
συγκεκριμένος ορισμός περιλαμβάνει 
επίσης τις υπηρεσίες διαπροσωπικών 
υπηρεσιών, οι οποίες μπορεί ή μη να 
βασίζονται σε αριθμούς, όπως είναι για 
παράδειγμα οι φωνητικές υπηρεσίες μέσω 
του Πρωτοκόλλου Διαδικτύου (IP), οι 
υπηρεσίες άμεσης ανταλλαγής μηνυμάτων 
και οι υπηρεσίες διαδικτυακού 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
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επίσης καίριας σημασίας για τις 
υπηρεσίες διαπροσωπικών επικοινωνιών 
που είναι παρεπόμενες υπηρεσίες άλλης 
υπηρεσίας· συνεπώς, καθώς αυτές οι 
υπηρεσίες προσφέρουν επίσης 
λειτουργικές δυνατότητες επικοινωνιών, 
θα πρέπει να καλύπτονται από τον 
παρόντα κανονισμό.

_________________ _________________

24 Πρόταση της Επιτροπής για οδηγία του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση του 
Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών (Αναδιατύπωση) 
COM/2016/0590 final - 2016/0288 
(COD)).

24 Πρόταση της Επιτροπής για οδηγία του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση του 
Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών (Αναδιατύπωση) 
COM/2016/0590 final - 2016/0288 
(COD)).

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η επικοινωνία μεταξύ 
συνδεδεμένων συσκευών και μεταξύ 
μηχανών πραγματοποιείται ολοένα 
περισσότερο μέσω δικτύων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών (διαδίκτυο των πραγμάτων). 
Η μετάδοση επικοινωνιών μηχανής προς 
μηχανή περιλαμβάνει τη μεταφορά 
σημάτων μέσω δικτύου και, συνεπώς, 
αποτελεί συνήθως υπηρεσία ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών. Προκειμένου να 
διασφαλίζεται η πλήρης προστασία του 
δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή και το 
απόρρητο των επικοινωνιών και να 
προάγεται ένα έμπιστο και ασφαλές 
διαδίκτυο των πραγμάτων στην ψηφιακή 
ενιαία αγορά, πρέπει να διευκρινιστεί ότι ο 
παρών κανονισμός θα πρέπει να 
εφαρμόζεται στη μετάδοση επικοινωνιών 
μηχανής προς μηχανή. Συνεπώς, η αρχή 
του απορρήτου που κατοχυρώνει ο παρών
κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται 
επίσης στη μετάδοση επικοινωνιών 
μηχανής προς μηχανή. Μπορούν επίσης να 

(12) Η επικοινωνία μεταξύ 
συνδεδεμένων συσκευών και μεταξύ 
μηχανών πραγματοποιείται ολοένα 
περισσότερο μέσω δικτύων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών (διαδίκτυο των πραγμάτων). 
Η μετάδοση επικοινωνιών μηχανής προς 
μηχανή περιλαμβάνει τη μεταφορά 
σημάτων μέσω δικτύου και, συνεπώς, 
αποτελεί συνήθως υπηρεσία ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών. Προκειμένου να 
διασφαλίζεται η πλήρης προστασία του 
δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή και το 
απόρρητο των επικοινωνιών και να 
προάγεται ένα έμπιστο και ασφαλές 
διαδίκτυο των πραγμάτων στην ψηφιακή 
ενιαία αγορά, πρέπει να διευκρινιστεί ότι ο 
παρών κανονισμός θα πρέπει να 
εφαρμόζεται στη μετάδοση επικοινωνιών 
μηχανής προς μηχανή. Συνεπώς, η αρχή 
του απορρήτου που κατοχυρώνει ο παρών 
κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται 
επίσης στη μετάδοση επικοινωνιών 
μηχανής προς μηχανή. Δεν θα πρέπει 
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θεσπιστούν ειδικές διασφαλίσεις στην 
τομεακή νομοθεσία, όπως είναι η οδηγία 
2014/53/ΕΕ.

ωστόσο να ισχύει για τις επικοινωνίες 
μηχανής προς μηχανή που δεν 
επηρεάζουν την ιδιωτικότητα ή το 
απόρρητο των επικοινωνιών, όπως η 
μετάδοση μεταξύ στοιχείων δικτύου 
(διακομιστές, διακόπτες). Μπορούν 
επίσης να θεσπιστούν ειδικές διασφαλίσεις 
στην τομεακή νομοθεσία, όπως είναι η 
οδηγία 2014/53/ΕΕ.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Τα ευφυή συστήματα μεταφορών 
χρήζουν πρόσθετης προστασίας στο 
πλαίσιο του παρόντα κανονισμού όσον 
αφορά τα δεδομένα των επικοινωνιών, 
καθώς τα συνδεδεμένα αυτοκίνητα 
παράγουν, διαβιβάζουν και αποθηκεύουν 
τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των 
χρηστών. Πρέπει να διασφαλίζεται η 
ιδιωτικότητα των καταναλωτών στα 
συνδεδεμένα οχήματα, δεδομένου ότι 
τρίτα μέρη έχουν πρόσβαση και 
χρησιμοποιούν δεδομένα οδηγού και 
οδήγησης.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η ανάπτυξη ταχέων και 
αποτελεσματικών ασύρματων τεχνολογιών 
έχει ευνοήσει την αυξημένη διαθεσιμότητα 
στο κοινό της πρόσβασης στο διαδίκτυο 
μέσω ασύρματων δικτύων, στα οποία ο 
καθένας έχει πρόσβαση σε δημόσιους και 
ημι-ιδιωτικούς χώρους, όπως για 
παράδειγμα τα σημεία πρόσβασης 
«hotspot» που υπάρχουν σε διάφορους 

(13) Η ανάπτυξη ταχέων και 
αποτελεσματικών ασύρματων τεχνολογιών 
έχει ευνοήσει την αυξημένη διαθεσιμότητα 
στο κοινό της πρόσβασης στο διαδίκτυο 
μέσω ασύρματων δικτύων, στα οποία ο 
καθένας έχει πρόσβαση σε δημόσιους και 
ημι-ιδιωτικούς χώρους, όπως για 
παράδειγμα τα σημεία πρόσβασης 
«hotspot» που υπάρχουν σε διάφορους 
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χώρους σε πόλεις, πολυκαταστήματα, 
εμπορικά κέντρα και νοσοκομεία. Στο 
μέτρο που αυτά τα δίκτυα επικοινωνιών 
είναι διαθέσιμα σε απροσδιόριστη ομάδα 
τελικών χρηστών απαιτείται η προστασία 
του απορρήτου των επικοινωνιών που 
μεταδίδονται μέσω αυτών των δικτύων. Το 
γεγονός ότι οι υπηρεσίες ασύρματων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών μπορεί να 
είναι παρεπόμενες υπηρεσίες άλλων 
υπηρεσιών δεν θα πρέπει να αποτελεί 
εμπόδιο για τη διασφάλιση της προστασίας 
του απορρήτου των δεδομένων των 
επικοινωνιών και την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού. Συνεπώς, ο παρών 
κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται στα 
δεδομένα ηλεκτρονικών επικοινωνιών που 
χρησιμοποιούν υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών και δημόσια δίκτυα 
επικοινωνιών. Αντίθετα, ο παρών 
κανονισμός δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται 
σε κλειστές ομάδες τελικών χρηστών, 
όπως είναι για παράδειγμα τα εταιρικά 
δίκτυα, στα οποία έχει πρόσβαση μόνο το 
προσωπικό της εταιρείας.

χώρους σε πόλεις, πολυκαταστήματα, 
εμπορικά κέντρα, αερολιμένες, 
ξενοδοχεία, πανεπιστήμια, νοσοκομεία ή 
άλλα παρόμοια σημεία πρόσβασης στο 
διαδίκτυο. Στο μέτρο που αυτά τα δίκτυα 
επικοινωνιών είναι διαθέσιμα σε 
απροσδιόριστη ομάδα τελικών χρηστών 
απαιτείται η προστασία του απορρήτου 
των επικοινωνιών που μεταδίδονται μέσω 
αυτών των δικτύων. Το γεγονός ότι οι 
υπηρεσίες ασύρματων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών μπορεί να είναι παρεπόμενες 
υπηρεσίες άλλων υπηρεσιών δεν θα πρέπει 
να αποτελεί εμπόδιο για τη διασφάλιση της 
προστασίας του απορρήτου των δεδομένων 
των επικοινωνιών και την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού. Συνεπώς, ο παρών 
κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται στα 
δεδομένα ηλεκτρονικών επικοινωνιών που 
χρησιμοποιούν υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών και δημόσια δίκτυα 
επικοινωνιών. Αντίθετα, ο παρών 
κανονισμός δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται 
σε κλειστές ομάδες τελικών χρηστών, 
όπως είναι για παράδειγμα τα εταιρικά 
δίκτυα, στα οποία έχει πρόσβαση μόνο το 
προσωπικό της εταιρείας. Η απλή πράξη 
του να απαιτείται κωδικός πρόσβασης 
δεν πρέπει να θεωρείται ότι παρέχει 
πρόσβαση σε κλειστή ομάδα τελικών 
χρηστών εάν η πρόσβαση παρέχεται σε 
απροσδιόριστη ομάδα τελικών χρηστών.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Ο ορισμός των δεδομένων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών θα πρέπει να 
αρκετά ευρύς και τεχνολογικά ουδέτερος 
ώστε να περιλαμβάνει κάθε πληροφορία 
που αφορά το μεταδιδόμενο ή 
ανταλλασσόμενο περιεχόμενο 
(περιεχόμενο ηλεκτρονικών επικοινωνιών) 
καθώς και τις πληροφορίες που αφορούν 

(14) Ο ορισμός των δεδομένων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών θα πρέπει να 
αρκετά ευρύς και τεχνολογικά ουδέτερος 
ώστε να περιλαμβάνει κάθε πληροφορία 
που αφορά το μεταδιδόμενο ή 
ανταλλασσόμενο περιεχόμενο 
(περιεχόμενο ηλεκτρονικών επικοινωνιών) 
καθώς και τις πληροφορίες που αφορούν 
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τον τελικό χρήστη των υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίες 
υποβάλλονται σε επεξεργασία με στόχο τη 
μετάδοση, τη διανομή ή τη διευκόλυνση 
της ανταλλαγής περιεχομένου 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών· στα δεδομένα 
αυτά περιλαμβάνονται δεδομένα για την 
ανίχνευση και τον προσδιορισμό της πηγής 
και του προορισμού μιας επικοινωνίας, της 
γεωγραφικής τοποθεσίας και της 
ημερομηνίας, της ώρας, της διάρκειας και 
του είδους της επικοινωνίας. Ανεξάρτητα 
αν τα σήματα αυτά και τα σχετικά 
δεδομένα μεταφέρονται με τη χρήση 
καλωδίου, ραδιοσημάτων, οπτικού ή 
άλλου ηλεκτρομαγνητικού μέσου, 
συμπεριλαμβανομένων δορυφορικών 
δικτύων, καλωδιακών δικτύων. σταθερών 
(με μεταγωγή δεδομένων μέσω 
κυκλωμάτων ή πακέτων, 
συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου) και 
κινητών επίγειων δικτύων, συστημάτων 
ηλεκτρικών καλωδίων, τα δεδομένα που 
σχετίζονται με αυτά τα σήματα θα πρέπει 
να θεωρούνται μεταδεδομένα 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και, ως εκ 
τούτου, να υπόκεινται στις διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού. Τα μεταδεδομένα 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών μπορεί να 
περιλαμβάνουν πληροφορίες που είναι 
μέρος της σύμβασης συνδρομής στην 
υπηρεσία, όταν οι πληροφορίες αυτές 
υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους 
σκοπούς της μετάδοσης, της διανομής ή 
της ανταλλαγής περιεχομένου 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

τον τελικό χρήστη των υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίες 
υποβάλλονται σε επεξεργασία με στόχο τη 
μετάδοση, τη διανομή ή τη διευκόλυνση 
της ανταλλαγής περιεχομένου 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών· στα δεδομένα 
αυτά περιλαμβάνονται δεδομένα για την 
ανίχνευση και τον προσδιορισμό της πηγής 
και του προορισμού μιας επικοινωνίας, της 
γεωγραφικής τοποθεσίας και της 
ημερομηνίας, της ώρας, της διάρκειας και 
του είδους της επικοινωνίας. Θα πρέπει 
επίσης να περιλαμβάνουν δεδομένα 
γεωγραφικής θέσης, όπως, για 
παράδειγμα, την πραγματική ή 
προκύπτουσα γεωγραφική θέση του 
τερματικού εξοπλισμού, τη γεωγραφική 
θέση του τερματικού εξοπλισμού από ή 
προς τον οποίο διενεργήθηκε τηλεφωνική 
κλήση ή ηλεκτρονική σύνδεση ή τα 
σημεία Wi-Fi στα οποία συνδέεται μια 
συσκευή, καθώς και τα στοιχεία που είναι 
αναγκαία για την ταυτοποίηση του 
τερματικού εξοπλισμού των τελικών 
χρηστών. Ανεξάρτητα αν τα σήματα αυτά 
και τα σχετικά δεδομένα μεταφέρονται με 
τη χρήση καλωδίου, ραδιοσημάτων, 
οπτικού ή άλλου ηλεκτρομαγνητικού 
μέσου, συμπεριλαμβανομένων 
δορυφορικών δικτύων, καλωδιακών 
δικτύων. σταθερών (με μεταγωγή 
δεδομένων μέσω κυκλωμάτων ή πακέτων, 
συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου) και 
κινητών επίγειων δικτύων, συστημάτων 
ηλεκτρικών καλωδίων, τα δεδομένα που 
σχετίζονται με αυτά τα σήματα θα πρέπει 
να θεωρούνται μεταδεδομένα 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και, ως εκ 
τούτου, να υπόκεινται στις διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού. Τα μεταδεδομένα 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών μπορεί να 
περιλαμβάνουν πληροφορίες που είναι 
μέρος της σύμβασης συνδρομής στην 
υπηρεσία, όταν οι πληροφορίες αυτές 
υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους 
σκοπούς της μετάδοσης, της διανομής ή 
της ανταλλαγής περιεχομένου 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
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Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Η ανωνυμία των δεδομένων θα 
πρέπει να θεωρείται πρόσθετο επίπεδο 
προστασίας και απορρήτου. Θα πρέπει να 
τεθούν σε εφαρμογή σχετικές διατάξεις 
για την εκ προεπιλογής ανωνυμοποίηση 
των δεδομένων, όταν είναι δυνατόν. Οι 
διαδικασίες αυτές θα πρέπει να 
συνοδεύονται από μια σειρά ελέγχων προς 
απόδειξη της ανωνυμίας.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η απαγόρευση της αποθήκευσης 
επικοινωνιών δεν αποσκοπεί στην 
απαγόρευση κάθε αυτόματης, ενδιάμεσης 
και μεταβατικής αποθήκευσης αυτών των 
πληροφοριών εφόσον αυτή 
πραγματοποιείται αποκλειστικά για τη 
μετάδοση στο δίκτυο ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών. Δεν θα πρέπει επίσης να 
απαγορεύεται η επεξεργασία δεδομένων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών που 
αποσκοπεί στη διασφάλιση της ασφάλειας 
και της συνεχιζόμενης παροχής των 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου για 
απειλές για την ασφάλεια, όπως είναι η 
παρουσία κακόβουλου λογισμικού, ή της 
επεξεργασίας μεταδεδομένων για τη 
διασφάλιση της ικανοποίησης των 
απαραίτητων απαιτήσεων ποιότητας των 
υπηρεσιών, όπως είναι ο χρόνος 
καθυστέρησης, η διακύμανση κ.λπ.

(16) Η απαγόρευση της αποθήκευσης 
επικοινωνιών δεν αποσκοπεί στην 
απαγόρευση κάθε αυτόματης, ενδιάμεσης 
και μεταβατικής αποθήκευσης αυτών των 
πληροφοριών εφόσον αυτή 
πραγματοποιείται αποκλειστικά για τη 
μετάδοση στο δίκτυο ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών. Δεν θα πρέπει επίσης να 
απαγορεύεται η επεξεργασία δεδομένων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών που 
αποσκοπεί στη διασφάλιση της ασφάλειας, 
του απόρρητου, της ακεραιότητας, της 
διαθεσιμότητας, της αυθεντικότητας και 
της συνεχιζόμενης παροχής των υπηρεσιών
και των δικτύων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένου του 
ελέγχου για απειλές για την ασφάλεια, 
όπως είναι η παρουσία κακόβουλου 
λογισμικού, ή της επεξεργασίας 
μεταδεδομένων για τη διασφάλιση της 
ικανοποίησης των απαραίτητων 
απαιτήσεων ποιότητας των υπηρεσιών, 
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όπως είναι ο χρόνος καθυστέρησης, η 
διακύμανση κ.λπ.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Η επεξεργασία των δεδομένων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών μπορεί να 
είναι χρήσιμη για επιχειρήσεις, 
καταναλωτές καθώς και για την κοινωνία 
ως σύνολο. Ο παρών κανονισμός 
προσφέρει στους παρόχους υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών διευρυμένες 
δυνατότητες επεξεργασίας μεταδεδομένων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε σχέση με 
την οδηγία 2002/58/ΕΚ, υπό την 
προϋπόθεση ότι λαμβάνουν τη 
συγκατάθεση των τελικών χρηστών. 
Ωστόσο, οι τελικοί χρήστες δίνουν μεγάλη 
σημασία στο απόρρητο των επικοινωνιών 
τους, συμπεριλαμβανομένων των 
επιγραμμικών δραστηριοτήτων τους, και 
επιθυμούν να ελέγχουν τη χρήση 
δεδομένων ηλεκτρονικών επικοινωνιών για 
σκοπούς πέρα από τη μετάδοση των 
επικοινωνιών. Συνεπώς, ο παρών 
κανονισμός θα πρέπει να απαιτεί από τους 
παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών να λαμβάνουν τη 
συγκατάθεσή των τελικών χρηστών για την 
επεξεργασία μεταδεδομένων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών τα οποία θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν δεδομένα για τη 
γεωγραφική τοποθεσία της συσκευής που 
παράγονται για τους σκοπούς της 
χορήγησης και της διατήρηση της 
πρόσβασης και της σύνδεσης με την 
υπηρεσία. Τα δεδομένα γεωγραφικής 
θέσης που δημιουργούνται εκτός του 
πλαισίου της παροχής υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών δεν θα πρέπει 
να θεωρούνται μεταδεδομένα. Η χρήση 
θερμικών χαρτών, δηλαδή γραφικών 
αναπαραστάσεων δεδομένων με βάση 

(17) Η επεξεργασία των δεδομένων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών μπορεί να 
είναι χρήσιμη για επιχειρήσεις, 
καταναλωτές καθώς και για την κοινωνία 
ως σύνολο. Ο παρών κανονισμός 
προσφέρει στους παρόχους υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών διευρυμένες 
δυνατότητες επεξεργασίας μεταδεδομένων
ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε σχέση με 
την οδηγία 2002/58/ΕΚ, υπό την 
προϋπόθεση ότι λαμβάνουν τη 
συγκατάθεση των τελικών χρηστών. 
Ωστόσο, οι τελικοί χρήστες δίνουν μεγάλη 
σημασία στο απόρρητο των επικοινωνιών 
τους, συμπεριλαμβανομένων των 
επιγραμμικών δραστηριοτήτων τους, και 
επιθυμούν να ελέγχουν τη χρήση 
δεδομένων ηλεκτρονικών επικοινωνιών για 
σκοπούς πέρα από τη μετάδοση των 
επικοινωνιών. Συνεπώς, ο παρών 
κανονισμός θα πρέπει να απαιτεί από τους 
παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών να λαμβάνουν τη 
συγκατάθεσή των τελικών χρηστών για την 
επεξεργασία μεταδεδομένων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών τα οποία θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν δεδομένα για τη 
γεωγραφική τοποθεσία της συσκευής που 
παράγονται για τους σκοπούς της 
χορήγησης και της διατήρηση της 
πρόσβασης και της σύνδεσης με την 
υπηρεσία. Τα δεδομένα γεωγραφικής 
θέσης που δημιουργούνται εκτός του 
πλαισίου της παροχής υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών δεν θα πρέπει 
να θεωρούνται μεταδεδομένα. Η χρήση 
θερμικών χαρτών, δηλαδή γραφικών 
αναπαραστάσεων δεδομένων με βάση 
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χρώματα που υποδηλώνουν την παρουσία 
ατόμων, μπορεί να είναι ένα παράδειγμα 
εμπορικής χρήσης μεταδεδομένων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών από παρόχους 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 
Για την εμφάνιση των κινήσεων προς 
ορισμένες κατευθύνσεις για ορισμένο 
χρονικό διάστημα είναι απαραίτητη η 
χρήση αναγνωριστικού που συνδέει τις 
θέσεις των ατόμων σε συγκεκριμένα 
χρονικά διαστήματα. Αυτό το 
αναγνωριστικό δεν θα υπήρχε αν 
χρησιμοποιούνταν ανώνυμα δεδομένα και 
δεν θα ήταν δυνατή η εμφάνιση αυτής της 
κίνησης. Αυτή η χρήση μεταδεδομένων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών θα μπορούσε, 
για παράδειγμα, να φανεί χρήσιμη σε 
δημόσιες αρχές και σε δημόσιες 
επιχειρήσεις μεταφορών καθώς, 
γνωρίζοντας τη χρήση και τον φόρτο της 
υπάρχουσας δομής, θα μπορούσαν να 
καθορίζουν τα σημεία όπου πρέπει να 
αναπτύξουν νέες υποδομές. Σύμφωνα με 
τα άρθρα 35 και 36 του κανονισμού (ΕΕ) 
2016/679, όταν ένα είδος επεξεργασίας 
μεταδεδομένων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, ιδίως με χρήση νέων 
τεχνολογιών και συνεκτιμώντας τη φύση, 
το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους 
σκοπούς της επεξεργασίας, ενδέχεται να 
επιφέρει υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα 
και τις ελευθερίες των φυσικών 
προσώπων, πριν από την επεξεργασία 
απαιτείται η διενέργεια εκτίμησης 
επιπτώσεων στην προστασία δεδομένων 
και, κατά περίπτωση, διαβούλευση με την 
εποπτική αρχή.

χρώματα που υποδηλώνουν την παρουσία 
ατόμων, μπορεί να είναι ένα παράδειγμα 
εμπορικής χρήσης μεταδεδομένων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών από παρόχους 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 
Για την εμφάνιση των κινήσεων προς 
ορισμένες κατευθύνσεις για ορισμένο 
χρονικό διάστημα είναι απαραίτητη η 
χρήση αναγνωριστικού που συνδέει τις 
θέσεις των ατόμων σε συγκεκριμένα 
χρονικά διαστήματα. Αυτό το 
αναγνωριστικό δεν θα υπήρχε αν 
χρησιμοποιούνταν ανώνυμα δεδομένα και 
δεν θα ήταν δυνατή η εμφάνιση αυτής της 
κίνησης. Αυτή η χρήση μεταδεδομένων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών θα μπορούσε, 
για παράδειγμα, να φανεί χρήσιμη σε 
δημόσιες αρχές και σε δημόσιες 
επιχειρήσεις μεταφορών καθώς, 
γνωρίζοντας τη χρήση και τον φόρτο της 
υπάρχουσας δομής, θα μπορούσαν να 
καθορίζουν τα σημεία όπου πρέπει να 
αναπτύξουν νέες υποδομές. Σύμφωνα με 
τα άρθρα 35 και 36 του κανονισμού (ΕΕ) 
2016/679, όταν ένα είδος επεξεργασίας 
μεταδεδομένων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, ιδίως με χρήση νέων 
τεχνολογιών και συνεκτιμώντας τη φύση, 
το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους 
σκοπούς της επεξεργασίας, ενδέχεται να 
επιφέρει υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα 
και τις ελευθερίες των φυσικών 
προσώπων, πριν από την επεξεργασία 
απαιτείται η διενέργεια εκτίμησης 
επιπτώσεων στην προστασία δεδομένων 
και, κατά περίπτωση, διαβούλευση με την 
εποπτική αρχή. Η περαιτέρω επεξεργασία 
μεταδεδομένων για σκοπούς άλλους από 
αυτούς για τους οποίους αρχικά 
συγκεντρώθηκαν θα πρέπει να 
επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις που η 
επεξεργασία είναι συμβατή με τον αρχικό 
σκοπό για τον οποίο δόθηκε η 
συγκατάθεση και υπόκειται σε ειδικές 
διασφαλίσεις, ιδίως την 
ψευδωνυμοποίηση, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 6 σημείο 4 του κανονισμού (ΕΕ) 
2016/679.
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Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών αφορά την ουσία του 
θεμελιώδους δικαιώματος στον σεβασμό 
της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής του, 
της κατοικίας του και των επικοινωνιών
του που κατοχυρώνεται στο άρθρο 7 του 
Χάρτη. Επεμβάσεις στο περιεχόμενο των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών θα πρέπει να 
επιτρέπονται μόνο υπό πολύ σαφώς 
προσδιορισμένες προϋποθέσεις, για 
ειδικούς σκοπούς και εφόσον παρέχονται 
επαρκείς διασφαλίσεις έναντι των 
καταχρήσεων. Ο παρών κανονισμός 
επιτρέπει στους παρόχους υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών να 
επεξεργάζονται δεδομένα ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών κατά τη διακίνησή τους, υπό 
την προϋπόθεση ότι διαθέτουν την 
ενήμερη συγκατάθεση όλων των 
ενδιαφερόμενων τελικών χρηστών. Για 
παράδειγμα, οι πάροχοι μπορεί να 
προσφέρουν υπηρεσίες που περιλαμβάνουν 
τον έλεγχο μηνυμάτων ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου για την αφαίρεση ορισμένου 
προκαθορισμένου υλικού. Δεδομένου του 
ευαίσθητου χαρακτήρα του περιεχομένου 
των επικοινωνιών, ο παρών κανονισμός 
θεσπίζει τεκμήριο ότι η επεξεργασία αυτών 
των δεδομένων περιεχομένου θα επιφέρει 
υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις 
ελευθερίες των φυσικών προσώπων. Όταν 
καλείται να επεξεργαστεί τέτοιου είδους 
δεδομένα, ο πάροχος υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών θα πρέπει, 
πριν από την επεξεργασία, να προβαίνει σε 
διαβούλευση με την εποπτική αρχή. Η 
διαβούλευση αυτή θα πρέπει να 
διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 36 
παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού (EΕ) 
2016/679. Στο τεκμήριο δεν 

(19) Το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών αφορά την ουσία του 
θεμελιώδους δικαιώματος στον σεβασμό 
της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής του, 
της κατοικίας του και των επικοινωνιών 
του που κατοχυρώνεται στο άρθρο 7 του 
Χάρτη. Επεμβάσεις στο περιεχόμενο των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών θα πρέπει να 
επιτρέπονται μόνο υπό πολύ σαφώς 
προσδιορισμένες προϋποθέσεις, για 
ειδικούς σκοπούς και εφόσον παρέχονται 
επαρκείς διασφαλίσεις έναντι των 
καταχρήσεων. Ο παρών κανονισμός 
επιτρέπει στους παρόχους υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών να 
επεξεργάζονται δεδομένα ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών κατά τη διακίνησή τους, υπό 
την προϋπόθεση ότι διαθέτουν την 
ενήμερη συγκατάθεση όλων των 
ενδιαφερόμενων τελικών χρηστών. Για 
παράδειγμα, οι πάροχοι μπορεί να 
προσφέρουν υπηρεσίες που περιλαμβάνουν 
τον έλεγχο μηνυμάτων ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου για την αφαίρεση ορισμένου 
προκαθορισμένου υλικού. Για υπηρεσίες 
οι οποίες παρέχονται σε χρήστες που 
επιδίδονται σε αποκλειστικά προσωπικές 
ή οικιακές δραστηριότητες, για 
παράδειγμα η υπηρεσία φωνητικής 
ανάγνωσης κειμένου, οργάνωσης του 
φακέλου αλληλογραφίας ή 
φιλτραρίσματος ανεπιθύμητων 
μηνυμάτων, η συγκατάθεση του τελικού 
χρήστη που ζητεί την υπηρεσία θα πρέπει 
να είναι αρκετή. Δεδομένου του 
ευαίσθητου χαρακτήρα του περιεχομένου 
των επικοινωνιών, ο παρών κανονισμός 
θεσπίζει τεκμήριο ότι η επεξεργασία αυτών 
των δεδομένων περιεχομένου θα επιφέρει 
υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις 
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περιλαμβάνεται η επεξεργασία δεδομένων 
περιεχομένου για τους σκοπούς της 
παροχής υπηρεσίας που έχει ζητήσει ο 
τελικός χρήστης όταν αυτός έχει χορηγήσει 
τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία 
και αυτή διενεργείται για τους σκοπούς και 
κατά το χρονικό διάστημα που είναι 
αυστηρά αναγκαία και ανάλογα για την 
παροχή της εν λόγω υπηρεσίας. Αφού ο 
τελικός χρήστης αποστείλει το 
περιεχόμενο ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
και αυτό παραληφθεί από τον τελικό 
χρήστη ή τους χρήστες προς τους οποίους 
απευθύνεται, μπορεί να καταγραφεί ή να 
αποθηκευτεί από τον τελικό χρήστη ή τους 
χρήστες ή από τρίτο μέρος στο οποίο αυτοί 
έχουν αναθέσει την καταγραφή ή 
αποθήκευση των εν λόγω δεδομένων. Η 
επεξεργασία αυτών των δεδομένων θα 
πρέπει να είναι σύμφωνη με τον κανονισμό 
(ΕΕ) 2016/679.

ελευθερίες των φυσικών προσώπων. Όταν 
καλείται να επεξεργαστεί τέτοιου είδους 
δεδομένα, ο πάροχος υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών θα πρέπει, 
πριν από την επεξεργασία, να προβαίνει σε 
διαβούλευση με την εποπτική αρχή. Η 
διαβούλευση αυτή θα πρέπει να 
διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 36 
παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού (EΕ) 
2016/679. Στο τεκμήριο δεν 
περιλαμβάνεται η επεξεργασία δεδομένων 
περιεχομένου για τους σκοπούς της 
παροχής υπηρεσίας που έχει ζητήσει ο 
τελικός χρήστης όταν αυτός έχει χορηγήσει 
τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία 
και αυτή διενεργείται για τους σκοπούς και 
κατά το χρονικό διάστημα που είναι 
αυστηρά αναγκαία και ανάλογα για την 
παροχή της εν λόγω υπηρεσίας. Αφού ο 
τελικός χρήστης αποστείλει το 
περιεχόμενο ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
και αυτό παραληφθεί από τον τελικό 
χρήστη ή τους χρήστες προς τους οποίους 
απευθύνεται, μπορεί να καταγραφεί ή να 
αποθηκευτεί από τον τελικό χρήστη ή τους 
χρήστες ή από τρίτο μέρος στο οποίο αυτοί 
έχουν αναθέσει την καταγραφή ή 
αποθήκευση των εν λόγω δεδομένων. Η 
επεξεργασία αυτών των δεδομένων θα 
πρέπει να είναι σύμφωνη με τον κανονισμό 
(ΕΕ) 2016/679. Όταν τα δεδομένα 
επικοινωνιών αποθηκεύονται από τρίτο 
μέρος, το εν λόγω τρίτο μέρος θα πρέπει 
να εξασφαλίζει ότι κάθε πληροφορία, η 
επεξεργασία της οποίας δεν είναι 
απαραίτητη για την παροχή της 
υπηρεσίας που έχει ζητήσει ο τελικός 
χρήστης, προστατεύεται με προηγμένα 
μέτρα ασφαλείας τα οποία εφαρμόζονται 
σε διατερματική βάση, 
συμπεριλαμβανομένων κρυπτογραφικών 
μεθόδων όπως η κρυπτογράφηση.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται 
για την παροχή πληροφοριών και τη λήψη 
της συγκατάθεσης του τελικού χρήστη θα 
πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο
εύχρηστες. Δεδομένης της ευρείας χρήσης 
των cookies παρακολούθησης και άλλων 
τεχνικών παρακολούθησης, ζητείται 
ολοένα περισσότερο από τους τελικούς 
χρήστες η συγκατάθεσή τους για την 
αποθήκευση αυτών των cookies 
παρακολούθησης στον τερματικό 
εξοπλισμό τους. Συνεπώς, οι τελικοί 
χρήστες βομβαρδίζονται από αιτήματα 
χορήγησης συγκατάθεσης. Το πρόβλημα 
αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί με τη 
χρήση τεχνικών μέσων για τη χορήγηση 
συγκατάθεσης όπως, για παράδειγμα, μέσω 
διαφανών και εύχρηστων ρυθμίσεων. Ως 
εκ τούτου, ο παρών κανονισμός θα πρέπει 
να προβλέψει τη δυνατότητα χορήγησης 
συγκατάθεσης μέσω των κατάλληλων 
ρυθμίσεων του φυλλομετρητή ή άλλης 
εφαρμογής. Οι επιλογές των τελικών 
χρηστών κατά τον καθορισμό των γενικών 
ρυθμίσεων απορρήτου ενός φυλλομετρητή 
ή άλλης εφαρμογής θα πρέπει να είναι 
δεσμευτικές για κάθε τρίτο μέρος και να 
επιβάλλονται σε αυτό. Οι φυλλομετρητές 
ιστού είναι εφαρμογές λογισμικού που 
επιτρέπουν την ανάκτηση και την 
παρουσίαση πληροφοριών στο διαδίκτυο. 
Τις ίδιες δυνατότητες διαθέτουν και άλλα 
είδη εφαρμογών, όπως αυτές που 
επιτρέπουν την πραγματοποίηση κλήσεων 
και την ανταλλαγή μηνυμάτων ή 
παρέχουν πληροφορίες οδικής 
πλοήγησης. Οι φυλλομετρητές ιστού 
παρεμβάλλονται στο μεγαλύτερο μέρος 
της αλληλεπίδρασης του τελικού χρήστη 
με τον ιστότοπο. Από αυτήν την άποψη, 
έχουν το προνόμιο να διαδραματίζουν 
ενεργό ρόλο βοηθώντας τον τελικό 
χρήστη να ελέγχει τη ροή των 
πληροφοριών από και προς τον τερματικό 
εξοπλισμό. Συγκεκριμένα, οι 
φυλλομετρητές ιστού μπορεί επίσης να 

(22) Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται 
για την παροχή πληροφοριών και τη λήψη 
της συγκατάθεσης του τελικού χρήστη θα 
πρέπει να είναι ευκρινείς και εύχρηστες. 
Δεδομένης της ευρείας χρήσης των cookies 
παρακολούθησης και άλλων τεχνικών 
παρακολούθησης, ζητείται ολοένα 
περισσότερο από τους τελικούς χρήστες η 
συγκατάθεσή τους για την αποθήκευση 
αυτών των cookies παρακολούθησης στον 
τερματικό εξοπλισμό τους. Συνεπώς, οι 
τελικοί χρήστες βομβαρδίζονται από 
αιτήματα χορήγησης συγκατάθεσης. Το 
πρόβλημα αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί 
με τη χρήση τεχνικών μέσων για τη 
χορήγηση συγκατάθεσης όπως, για 
παράδειγμα, μέσω διαφανών και 
εύχρηστων ρυθμίσεων. Ως εκ τούτου, ο 
παρών κανονισμός θα πρέπει να προβλέψει 
τη δυνατότητα χορήγησης συγκατάθεσης 
μέσω των κατάλληλων τεχνικών 
ρυθμίσεων του φυλλομετρητή ή άλλης 
εφαρμογής. Οι επιλογές των τελικών 
χρηστών κατά τον καθορισμό των γενικών 
ρυθμίσεων απορρήτου ενός φυλλομετρητή 
ή άλλης εφαρμογής, οι οποίες τους 
βοηθούν να ελέγχουν τη ροή των 
πληροφοριών από και προς τον τερματικό 
εξοπλισμό θα πρέπει να είναι δεσμευτικές 
για μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη και 
να επιβάλλονται σε αυτά. Επιπρόσθετα, 
λαμβάνοντας υπόψη τον ρυθμό της 
καινοτομίας, την αυξανόμενη χρήση και 
εμβέλεια των συσκευών που επιτρέπουν 
επικοινωνίες και την αύξηση της 
παρακολούθησης σε περισσότερες από 
μία συσκευές, είναι αναγκαίο ο παρών 
κανονισμός να παραμείνει τεχνολογικά 
ουδέτερος για να επιτύχει τους στόχους 
του.
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χρησιμοποιούνται ως ελεγκτές πύλης, 
βοηθώντας τους τελικούς χρήστες να 
αποτρέπουν την πρόσβαση σε 
πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες 
στον τερματικό εξοπλισμό τους (π.χ. 
έξυπνο τηλέφωνο, ταμπλέτα ή 
ηλεκτρονικό υπολογιστή) ή την 
αποθήκευση αυτών των πληροφοριών.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Οι αρχές για την προστασία των 
δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό και εκ 
προεπιλογής έχουν κωδικοποιηθεί στο 
άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. 
Σήμερα η εκ προεπιλογής ρύθμιση για τα 
cookies στους περισσότερους σύγχρονους 
φυλλομετρητές είναι «αποδοχή όλων των 
cookies». Συνεπώς, οι πάροχοι λογισμικού 
που επιτρέπει την ανάκτηση και 
παρουσίαση πληροφοριών στο διαδίκτυο 
θα πρέπει να είναι υποχρεωμένοι να 
ρυθμίζουν το λογισμικό ώστε να 
προσφέρει στους χρήστες την επιλογή να 
αποτρέπουν την αποθήκευση από τρίτους
πληροφοριών στον τερματικό εξοπλισμό. 
Συνήθως αυτή η επιλογή παρουσιάζεται 
με τη διατύπωση «απόρριψη των cookies
τρίτων». Θα πρέπει να παρέχεται στους 
τελικούς χρήστες ένα σύνολο επιλογών 
ρύθμισης της προστασίας του απορρήτου, 
που κυμαίνονται μεταξύ μέγιστης 
προστασίας (για παράδειγμα «να μην 
γίνεται ποτέ αποδοχή cookies») και 
ελάχιστης προστασίας (για παράδειγμα «να 
γίνεται πάντα αποδοχή cookies») καθώς 
και ενός ενδιάμεσου επιπέδου προστασίας 
(για παράδειγμα «απόρριψη των cookies 
τρίτων» ή «αποδοχή cookies μόνο του 
προβαλλόμενου ιστοτόπου»). Αυτές οι 
ρυθμίσεις απορρήτου θα πρέπει να 
παρουσιάζονται ευκρινώς και με εύληπτο 

(23) Οι αρχές για την προστασία των 
δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό και εκ 
προεπιλογής έχουν κωδικοποιηθεί στο 
άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. 
Σήμερα η εκ προεπιλογής ρύθμιση για τα 
cookies στους περισσότερους σύγχρονους 
φυλλομετρητές είναι «αποδοχή όλων των 
cookies», γεγονός που εμποδίζει τους 
τελικούς χρήστες να παρέχουν ελεύθερη 
συγκατάθεση κατόπιν ενημέρωσης, 
κατακλύζοντάς τους με αιτήματα. 
Συνεπώς, οι πάροχοι λογισμικού που 
επιτρέπει την ανάκτηση και παρουσίαση 
πληροφοριών στο διαδίκτυο θα πρέπει να 
ενημερώνουν τον τελικό χρήστη σχετικά 
με τη δυνατότητα να εκφράσει τη 
συγκατάθεσή του χρησιμοποιώντας τις 
κατάλληλες τεχνικές ρυθμίσεις. Για τον 
σκοπό αυτό, θα πρέπει να είναι 
υποχρεωμένοι να ρυθμίζουν το λογισμικό 
ώστε να προσφέρει στους τελικούς 
χρήστες τη δυνατότητα να επιλέγουν αν 
θα απορρίψουν ή θα δεχτούν 
παρακολουθητές ή cookies που δεν είναι 
απαραίτητα για την παροχή της
υπηρεσίας την οποία ζήτησε ο τελικός 
χρήστης, αφού ενημερωθούν για τη 
λειτουργία των παρακολουθητών ή των 
cookies, τον τρόπο που χρησιμοποιούνται 
και πώς κοινοποιούνται οι πληροφορίες 
που συγκεντρώνονται. Θα πρέπει να 
παρέχεται στους τελικούς χρήστες ένα 
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τρόπο. σύνολο επιλογών ρύθμισης της προστασίας 
του απορρήτου, που κυμαίνονται μεταξύ 
μέγιστης προστασίας (για παράδειγμα «να 
μην γίνεται ποτέ αποδοχή 
παρακολουθητών και cookies») και 
ελάχιστης προστασίας (για παράδειγμα «να 
γίνεται πάντα αποδοχή παρακολουθητών 
και cookies») καθώς και ενδιάμεσες 
επιλογές ανάλογα με τον τύπο 
πληροφοριών που είναι πρόθυμοι να 
μοιραστούν, εκείνους με τους οποίους 
συμφωνούν να τις μοιραστούν, τους 
σκοπούς του cookie ή του 
παρακολουθητή. Θα πρέπει επίσης να 
τους παρέχει τη δυνατότητα να
εξατομικεύουν τις ρυθμίσεις τους μέσω 
της αποδοχής παρακολουθητών ή cookies 
για εγκεκριμένες υπηρεσίες της κοινωνίας 
των πληροφοριών. Οι τελικοί χρήστες θα 
πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα 
εξαίρεσης από παρακολούθηση σε 
περισσότερες από μία συσκευές. Όταν ο 
τελικός χρήστης αποδέχεται cookies για 
λόγους στοχοθετημένης διαφήμισης, ο 
τελικός χρήστης θα πρέπει να έχει επίσης 
τη δυνατότητα να διορθώνει τις 
πληροφορίες που συγκεντρώνονται 
γι’αυτόν, προκειμένου να αποτρέπει 
ενδεχόμενη ζημία από ανακριβείς 
πληροφορίες. Οι ρυθμίσεις απορρήτου θα 
πρέπει να παρουσιάζονται αντικειμενικά,
ευκρινώς και με εύληπτο τρόπο.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23α) Προκειμένου να βελτιωθεί η 
εμπιστοσύνη μεταξύ τελικών χρηστών 
και μερών που ενδιαφέρονται για την 
επεξεργασία πληροφοριών 
αποθηκευμένων σε τερματικό εξοπλισμό, 
και να περιοριστεί η ποσότητα της 
παρακολούθησης που επηρεάζει 
αρνητικά την ιδιωτικότητα, πρέπει να 
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προωθηθεί ως εναλλακτική λύση στην 
παρακολούθηση η δυνατότητα των 
τελικών χρηστών να αναπτύσσουν το 
δικό τους προφίλ, για παράδειγμα με 
αυτοσχέδια εργαλεία.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Προκειμένου φυλλομετρητές ιστού 
να μπορούν να λαμβάνουν τη συγκατάθεση 
των τελικών χρηστών, όπως αυτή ορίζεται 
στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, για την 
αποθήκευση, για παράδειγμα, cookies 
παρακολούθησης από τρίτους, πρέπει 
μεταξύ άλλων να ζητούν από τον τελικό 
χρήστη του τερματικού εξοπλισμού σαφή 
καταφατική ενέργεια που δηλώνει ότι ο 
χρήστης συναινεί ελεύθερα, σαφώς και εν 
γνώσει του στην αποθήκευση αυτών των 
cookies στον τερματικό εξοπλισμό και την 
πρόσβαση σε αυτά από αυτόν. Η ενέργεια 
αυτή μπορεί να θεωρείται καταφατική αν, 
για παράδειγμα, ζητηθεί από τον τελικό 
χρήστη να επιλέξει ενεργά την «αποδοχή 
cookies τρίτων» για να επιβεβαιώσει ότι 
συμφωνεί και διαθέτει την αναγκαία 
ενημέρωση προκειμένου να προβεί στην 
επιλογή αυτή. Για αυτόν τον σκοπό, πρέπει 
να απαιτείται από τους παρόχους 
λογισμικού που επιτρέπει την πρόσβαση 
στο διαδίκτυο να ενημερώνουν τον τελικό 
χρήστη κατά την εγκατάσταση του 
λογισμικού σχετικά με τη δυνατότητα να 
επιλέξει τις ρυθμίσεις απορρήτου που 
επιθυμεί από τις διαθέσιμες επιλογές και 
να τον καλούν να προβεί στην επιλογή 
αυτή. Οι παρεχόμενες πληροφορίες δεν θα 
πρέπει να αποτρέπουν τον τελικό χρήστη 
από το να επιλέξει ρυθμίσεις μέγιστης 
προστασίας του απορρήτου και θα πρέπει 
να περιλαμβάνουν σχετικές πληροφορίες 
για τους κινδύνους που ενέχει η αποδοχή 
της αποθήκευσης cookies τρίτων μερών

(24) Προκειμένου φυλλομετρητές ιστού 
ή άλλες εφαρμογές να μπορούν να 
λαμβάνουν τη συγκατάθεση των τελικών 
χρηστών, όπως αυτή ορίζεται στον 
κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, πρέπει μεταξύ 
άλλων να ζητούν από τον τελικό χρήστη 
του τερματικού εξοπλισμού σαφή 
καταφατική ενέργεια που δηλώνει ότι ο 
χρήστης συναινεί ελεύθερα, σαφώς και εν 
γνώσει του στην αποθήκευση αυτών των 
cookies παρακολούθησης ή άλλων 
μηχανισμών παρακολούθησης στον 
τερματικό εξοπλισμό και την πρόσβαση σε 
αυτά από αυτόν. Η ενέργεια αυτή μπορεί 
να θεωρείται καταφατική αν, για 
παράδειγμα, ζητηθεί από τον τελικό 
χρήστη να επιλέξει ενεργά cookies ή 
παρακολουθητές που επεξεργάζονται 
δεδομένα πέρα από τον βαθμό που 
απαιτείται για τη λειτουργία της 
υπηρεσίας για να επιβεβαιώσει ότι 
συμφωνεί, αφού του δοθούν διαφορετικές 
επιλογές και η αναγκαία ενημέρωση 
προκειμένου να προβεί στην επιλογή αυτή.
Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν τον πιθανό αντίκτυπο 
στην εμπειρία του πελάτη ή στη 
δυνατότητα του τελικού χρήστη να έχει 
πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες του 
ιστοτόπου. Η συγκατάθεση δεν πρέπει να 
ισχύει για παρακολούθηση σε 
περισσότερες από μία συσκευές αν ο 
τελικός χρήστης δεν έχει ενημερωθεί και 
δεν έχει τη δυνατότητα να επιλέξει να 
εξαιρεθεί. Για αυτόν τον σκοπό, πρέπει να 
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στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, 
συμπεριλαμβανομένης της συγκέντρωσης 
στοιχείων για μεγάλο διάστημα για το 
ιστορικό περιήγησης του χρήστη και της 
χρήσης αυτών των στοιχείων για την 
αποστολή στοχοθετημένης διαφήμισης. 
Ενθαρρύνεται η παρουσία τρόπων στους 
φυλλομετρητές ιστού που επιτρέπουν 
στους τελικούς χρήστες να αλλάζουν 
εύκολα τις ρυθμίσεις απορρήτου ανά πάσα 
στιγμή κατά τη χρήση του προγράμματος 
και να ορίζουν εξαιρέσεις επιτρέποντας 
ορισμένους δικτυακούς τόπους ή να 
καθορίζουν από ποιους δικτυακούς 
τόπους θα γίνονται δεκτά ή μη cookies 
(τρίτων).

απαιτείται από τους παρόχους λογισμικού 
που επιτρέπει την πρόσβαση στο διαδίκτυο 
να ενημερώνουν τον τελικό χρήστη κατά 
την εγκατάσταση του λογισμικού σχετικά 
με τη δυνατότητα να επιλέξει τις ρυθμίσεις 
απορρήτου που επιθυμεί από τις 
διαθέσιμες επιλογές και να τον καλούν να 
προβεί στην επιλογή αυτή. Οι παρεχόμενες 
πληροφορίες δεν θα πρέπει να αποτρέπουν 
τον τελικό χρήστη από το να επιλέξει 
ρυθμίσεις μέγιστης προστασίας του 
απορρήτου και θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν σχετικές πληροφορίες για 
τους κινδύνους που ενέχει η αποδοχή της 
αποθήκευσης cookies παρακολούθησης ή 
άλλων μηχανισμών παρακολούθησης
στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, 
συμπεριλαμβανομένης της συγκέντρωσης 
στοιχείων για μεγάλο διάστημα για το 
ιστορικό περιήγησης του χρήστη και της 
χρήσης αυτών των στοιχείων για την 
αποστολή στοχοθετημένης διαφήμισης. Θα 
πρέπει να υπάρχουν τρόποι στους 
φυλλομετρητές ιστού ή σε άλλες 
εφαρμογές που επιτρέπουν στους τελικούς 
χρήστες να αλλάζουν εύκολα τις ρυθμίσεις 
απορρήτου ανά πάσα στιγμή κατά τη 
χρήση του προγράμματος και να ορίζουν 
εξαιρέσεις καθορίζοντας ότι ορισμένα 
μέρη ή cookies θα γίνονται πάντοτε ή 
ουδέποτε δεκτά. Σε περιπτώσεις κατά τις 
οποίες ένα επιχειρηματικό μοντέλο 
βασίζεται στη στοχοθετημένη διαφήμιση, 
η συγκατάθεση δεν πρέπει να θεωρείται 
ότι δίνεται ελεύθερα αν η πρόσβαση στην 
υπηρεσία έχει ως προϋπόθεση την 
επεξεργασία των δεδομένων. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις, θα πρέπει να παρέχονται 
στον τελικό χρήστη άλλες θεμιτές και 
λογικές επιλογές που δεν επεξεργάζονται 
τα δεδομένα των επικοινωνιών του, όπως 
δηλαδή η συνδρομή, η πρόσβαση επί 
πληρωμή ή η περιορισμένη πρόσβαση σε 
τμήματα της υπηρεσίας. 
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Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Για την πρόσβαση σε δίκτυα 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών απαιτείται η 
τακτική εκπομπή ορισμένων πακέτων 
δεδομένων για τον εντοπισμό ή τη 
διατήρηση σύνδεσης με το δίκτυο ή άλλες 
συσκευές στο δίκτυο. Επιπλέον, 
προκειμένου να είναι δυνατός ο 
προσδιορισμός των συσκευών στο δίκτυο 
πρέπει να έχει εκχωρηθεί σε αυτές μια 
μοναδική διεύθυνση. Ομοίως, τα πρότυπα 
ασύρματης και κυψελοειδούς (κινητής) 
τηλεφωνίας περιλαμβάνουν την εκπομπή 
ενεργών σημάτων που περιέχουν 
μοναδικούς ταυτοποιητές όπως διεύθυνση 
MAC, IMEI (διεθνής ταυτότητα 
εξοπλισμού κινητής τηλεφωνίας), IMSI 
κ.λπ. Ένας ενιαίος ασύρματος σταθμός 
βάσης (δηλαδή πομπός και δέκτης), όπως 
ένα ασύρματο σημείο πρόσβασης, διαθέτει 
συγκεκριμένη εμβέλεια εντός της οποίας 
μπορούν να καταγραφούν αυτές οι 
πληροφορίες. Έχουν εμφανιστεί πάροχοι 
υπηρεσιών που προσφέρουν υπηρεσίες 
παρακολούθησης οι οποίες βασίζονται στη 
σάρωση πληροφοριών σχετικών με 
εξοπλισμό και προσφέρουν διάφορες 
δυνατότητες, όπως είναι η καταμέτρηση 
προσώπων, η παροχή δεδομένων σχετικά 
με τον αριθμό των προσώπων που 
περιμένουν στην ουρά, ο προσδιορισμός 
του αριθμού των προσώπων που 
βρίσκονται σε μια συγκεκριμένη περιοχή 
κ.λπ. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για πιο οχληρούς 
σκοπούς, όπως για την αποστολή 
εμπορικών μηνυμάτων σε τελικούς 
χρήστες, για παράδειγμα κατά την είσοδό 
τους σε κάποιο κατάστημα, με 
εξατομικευμένες προσφορές. Παρότι 
κάποιες από αυτές τις λειτουργίες δεν 
ενέχουν υψηλούς κινδύνους για την 
ιδιωτική ζωή, κάποιες άλλες συνεπάγονται 

(25) Για την πρόσβαση σε δίκτυα 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών απαιτείται η 
τακτική εκπομπή ορισμένων πακέτων 
δεδομένων για τον εντοπισμό ή τη 
διατήρηση σύνδεσης με το δίκτυο ή άλλες 
συσκευές στο δίκτυο. Επιπλέον, 
προκειμένου να είναι δυνατός ο 
προσδιορισμός των συσκευών στο δίκτυο 
πρέπει να έχει εκχωρηθεί σε αυτές μια 
μοναδική διεύθυνση. Ομοίως, τα πρότυπα 
ασύρματης και κυψελοειδούς (κινητής) 
τηλεφωνίας περιλαμβάνουν την εκπομπή 
ενεργών σημάτων που περιέχουν 
μοναδικούς ταυτοποιητές όπως διεύθυνση 
MAC, IMEI (διεθνής ταυτότητα 
εξοπλισμού κινητής τηλεφωνίας), IMSI 
κ.λπ. Ένας ενιαίος ασύρματος σταθμός 
βάσης (δηλαδή πομπός και δέκτης), όπως 
ένα ασύρματο σημείο πρόσβασης, διαθέτει 
συγκεκριμένη εμβέλεια εντός της οποίας 
μπορούν να καταγραφούν αυτές οι 
πληροφορίες. Έχουν εμφανιστεί πάροχοι 
υπηρεσιών που προσφέρουν υπηρεσίες 
παρακολούθησης οι οποίες βασίζονται στη 
σάρωση πληροφοριών σχετικών με 
εξοπλισμό και προσφέρουν διάφορες 
δυνατότητες, όπως είναι η καταμέτρηση 
προσώπων, η παροχή δεδομένων σχετικά 
με τον αριθμό των προσώπων που 
περιμένουν στην ουρά, ο προσδιορισμός 
του αριθμού των προσώπων που 
βρίσκονται σε μια συγκεκριμένη περιοχή 
κ.λπ. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για πιο οχληρούς 
σκοπούς, όπως για την αποστολή 
εμπορικών μηνυμάτων σε τελικούς 
χρήστες, για παράδειγμα κατά την είσοδό 
τους σε κάποιο κατάστημα, με 
εξατομικευμένες προσφορές. Παρότι 
κάποιες από αυτές τις λειτουργίες δεν 
ενέχουν υψηλούς κινδύνους για την 
ιδιωτική ζωή, κάποιες άλλες συνεπάγονται 
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τέτοιους κινδύνους. Τέτοιες λειτουργίες 
είναι, για παράδειγμα, αυτές που 
αποσκοπούν στη μακροπρόθεσμη 
παρακολούθηση ατόμων, 
συμπεριλαμβανομένων των 
επαναλαμβανόμενων επισκέψεων σε 
καθορισμένες τοποθεσίες. Οι πάροχοι 
υπηρεσιών που επιδίδονται σε αυτές τις 
πρακτικές θα πρέπει να εμφανίζουν 
ευδιάκριτες ανακοινώσεις στο άκρο της 
περιοχής κάλυψης με τις οποίες 
ενημερώνουν τους χρήστες, πριν από την 
είσοδο στην καθορισμένη περιοχή, για την 
κάλυψη από τη συγκεκριμένη τεχνολογία 
ορισμένης περιμέτρου, για τον σκοπό της 
παρακολούθησης, για το πρόσωπο που 
είναι υπεύθυνο για αυτήν και για την 
ύπαρξη τυχόν μέτρων που μπορεί να λάβει 
ο τελικός χρήστης του τερματικού 
εξοπλισμού για να ελαχιστοποιήσει ή να 
διακόψει τη συλλογή δεδομένων. Σύμφωνα 
με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) 
2016/679, πρέπει να παρέχονται πρόσθετες 
πληροφορίες όταν συλλέγονται δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα.

τέτοιους κινδύνους. Τέτοιες λειτουργίες 
είναι, για παράδειγμα, αυτές που 
αποσκοπούν στη μακροπρόθεσμη 
παρακολούθηση ατόμων, 
συμπεριλαμβανομένων των 
επαναλαμβανόμενων επισκέψεων σε
καθορισμένες τοποθεσίες. Οι πάροχοι 
υπηρεσιών που επιδίδονται σε αυτές τις 
πρακτικές. Οι πάροχοι υπηρεσιών που 
επιδίδονται σε αυτές τις πρακτικές θα 
πρέπει να ζητούν τη συναίνεση των 
ενδιαφερόμενων τελικών χρηστών, αφού 
τους παράσχουν πληροφορίες μέσω 
ειδοποίησης στον τερματικό εξοπλισμό
τους πριν από την είσοδο στην 
καθορισμένη περιοχή, για την κάλυψη από 
τη συγκεκριμένη τεχνολογία ορισμένης 
περιμέτρου, για τον σκοπό της 
παρακολούθησης, για το πρόσωπο που 
είναι υπεύθυνο για αυτήν και για την 
ύπαρξη τυχόν μέτρων που μπορεί να λάβει 
ο τελικός χρήστης του τερματικού 
εξοπλισμού για να ελαχιστοποιήσει ή να 
διακόψει τη συλλογή δεδομένων. Σύμφωνα 
με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) 
2016/679, πρέπει να παρέχονται πρόσθετες 
πληροφορίες όταν συλλέγονται δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα. Στις περιπτώσεις 
που δεν είναι δυνατό να ληφθεί η 
συγκατάθεση του τελικού χρήστη, 
παρόμοιες πρακτικές πρέπει να 
περιορίζονται σε όσα είναι αυστηρώς 
αναγκαία για σκοπούς στατιστικής 
καταμέτρησης και να είναι χρονικά και 
γεωγραφικά περιορισμένες. Τα δεδομένα 
πρέπει να καθίστανται ανώνυμα ή να 
διαγράφονται αμέσως μόλις παύουν να 
είναι αναγκαία για αυτόν τον σκοπό.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Όταν η επεξεργασία δεδομένων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών από παρόχους 

(26) Όταν η επεξεργασία δεδομένων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών από παρόχους 
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υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού, ο παρών 
κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει τη 
δυνατότητα η Ένωση ή τα κράτη μέλη να 
περιορίζουν διά νόμου, υπό ειδικές 
συνθήκες, ορισμένες υποχρεώσεις και 
δικαιώματα, όταν ο περιορισμός αυτός 
συνιστά αναγκαίο και αναλογικό μέτρο σε 
μια δημοκρατική κοινωνία για να 
διασφαλιστούν ειδικά δημόσια 
συμφέροντα, μεταξύ άλλων για σκοπούς 
εθνικής ασφάλειας, άμυνας, δημόσιας 
ασφάλειας και πρόληψης, διερεύνησης, 
ανίχνευσης και δίωξης ποινικών 
αδικημάτων ή εκτέλεσης ποινικών 
κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένης της 
διασφάλισης έναντι των απειλών κατά της 
δημόσιας ασφάλειας και της πρόληψής 
τους και άλλων σημαντικών στόχων 
γενικού δημόσιου συμφέροντος της 
Ένωσης ή ενός κράτος μέλους, ιδίως 
σημαντικού οικονομικού ή 
χρηματοοικονομικού συμφέροντος της 
Ένωσης ή ενός κράτος μέλους, ή της 
παρακολούθησης, της επιθεώρησης ή της 
κανονιστικής λειτουργίας που συνδέεται 
με την άσκηση δημόσιας εξουσίας σε 
σχέση με αυτά τα συμφέροντα. Συνεπώς, 
ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να θίγει 
τη δυνατότητα των κρατών μελών να 
παρακολουθούν τις ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες ή να λαμβάνουν άλλα μέτρα, 
εφόσον είναι αναγκαία και αναλογικά προς 
τον επιδιωκόμενο σκοπό για τη 
διασφάλιση των δημόσιων συμφερόντων 
που αναφέρθηκαν παραπάνω, σύμφωνα με 
τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ευρωπαϊκή 
σύμβαση για την προάσπιση των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου και των 
θεμελιωδών ελευθεριών, με βάση την 
ερμηνεία τους από τις αποφάσεις του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Οι πάροχοι 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών θα 
πρέπει να παρέχουν ενδεδειγμένες 
διαδικασίες για την ανταπόκριση στα 

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού, ο παρών 
κανονισμός δεν θίγει τη δυνατότητα της 
Ένωσης ή των κρατών μελών να 
περιορίζουν διά νόμου, υπό ειδικές 
συνθήκες που ορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό, ορισμένες υποχρεώσεις και 
δικαιώματα, όταν ο περιορισμός αυτός 
συνιστά αναγκαίο και αναλογικό μέτρο σε 
μια δημοκρατική κοινωνία για να 
διασφαλιστούν ειδικά δημόσια 
συμφέροντα, μεταξύ άλλων για σκοπούς 
εθνικής ασφάλειας, άμυνας, και πρόληψης, 
διερεύνησης, ανίχνευσης και δίωξης 
ποινικών αδικημάτων ή εκτέλεσης 
ποινικών κυρώσεων, 
συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης 
έναντι των απειλών κατά της δημόσιας 
ασφάλειας και της πρόληψής τους. 
Συνεπώς, ο παρών κανονισμός δεν θα 
πρέπει να θίγει τη δυνατότητα των κρατών 
μελών να παρακολουθούν τις ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες ή να λαμβάνουν άλλα μέτρα, 
εφόσον είναι αναγκαία και αναλογικά προς 
τον επιδιωκόμενο σκοπό για τη 
διασφάλιση των δημόσιων συμφερόντων 
που αναφέρθηκαν παραπάνω, κατόπιν 
δικαστικής απόφασης και σύμφωνα με 
τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ευρωπαϊκή 
σύμβαση για την προάσπιση των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου και των 
θεμελιωδών ελευθεριών, με βάση την 
ερμηνεία τους από τις αποφάσεις του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Οι πάροχοι 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών θα 
πρέπει να παρέχουν ενδεδειγμένες 
διαδικασίες για την ανταπόκριση στα 
νόμιμα αιτήματα των αρμόδιων αρχών, 
εφόσον ενδείκνυται, λαμβάνοντας επίσης 
υπόψη τον ρόλο του εκπροσώπου που 
ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 3 
παράγραφος 3.
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νόμιμα αιτήματα των αρμόδιων αρχών, 
εφόσον ενδείκνυται, λαμβάνοντας επίσης 
υπόψη τον ρόλο του εκπροσώπου που 
ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 3 
παράγραφος 3.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26α) Προκειμένου να διαφυλαχθεί η 
ασφάλεια και η ακεραιότητα των δικτύων 
και των υπηρεσιών, η χρήση της 
διατερματικής κρυπτογράφησης θα 
πρέπει να ενθαρρύνεται και, όταν είναι 
αναγκαίο, να επιβάλλεται, σύμφωνα με τις 
αρχές της ασφάλειας και της 
ιδιωτικότητας εκ σχεδιασμού. Τα κράτη 
μέλη δεν θα πρέπει να επιβάλλουν καμία 
υποχρέωση στους παρόχους υπηρεσιών 
κρυπτογράφησης, στους παρόχους 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή 
σε κάθε άλλο οργανισμό (σε οποιοδήποτε 
επίπεδο της εφοδιαστικής αλυσίδας) που 
θα είχε ως αποτέλεσμα την αποδυνάμωση 
της ασφάλειας των δικτύων και των 
υπηρεσιών τους, όπως π.χ. το να 
δημιουργούν ή να διευκολύνουν τυχόν μη 
εξουσιοδοτημένη κρυφή πρόσβαση.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Οι διαθέσιμοι στο κοινό κατάλογοι 
με τα στοιχεία των τελικών χρηστών 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπηρεσιών 
διανέμονται ευρέως. Διαθέσιμος στο κοινό 
κατάλογος είναι κάθε κατάλογος ή 
υπηρεσία που περιέχει στοιχεία των 
τελικών χρηστών όπως τηλεφωνικούς 

(30) Οι διαθέσιμοι στο κοινό κατάλογοι 
με τα στοιχεία των τελικών χρηστών 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπηρεσιών 
διανέμονται ευρέως. Διαθέσιμος στο κοινό 
κατάλογος είναι κάθε κατάλογος ή 
υπηρεσία που περιέχει στοιχεία των 
τελικών χρηστών όπως τηλεφωνικούς 



AD\1135572EL.docx 25/56 PE602.722v02-00

EL

αριθμούς (συμπεριλαμβανομένων των 
αριθμών κινητών τηλεφώνων), διευθύνσεις 
επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου και περιλαμβάνει υπηρεσίες 
πληροφοριών. Βάσει του δικαιώματος 
κάθε φυσικού προσώπου στην ιδιωτική 
ζωή και την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, πρέπει να ζητείται 
η συγκατάθεση των τελικών χρηστών που 
είναι φυσικά πρόσωπα πριν από τη 
συμπερίληψη σε κατάλογο των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που τους
αφορούν. Βάσει του έννομου συμφέροντος 
των νομικών προσώπων, οι τελικοί 
χρήστες που είναι νομικά πρόσωπα έχουν 
το δικαίωμα να αντιταχθούν στη 
συμπερίληψη σε κατάλογο δεδομένων που 
τους αφορούν.

αριθμούς (συμπεριλαμβανομένων των 
αριθμών κινητών τηλεφώνων), διευθύνσεις 
επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου και περιλαμβάνει υπηρεσίες 
πληροφοριών. Βάσει του δικαιώματος 
κάθε φυσικού προσώπου που ενεργεί υπό 
επαγγελματική ιδιότητα, στην ιδιωτική 
ζωή και την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, πρέπει να ζητείται 
η συγκατάθεση των τελικών χρηστών που 
είναι φυσικά πρόσωπα πριν από τη 
συμπερίληψη σε κατάλογο των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που τους 
αφορούν. Βάσει του έννομου συμφέροντος 
των νομικών προσώπων και των φυσικών 
προσώπων που ενεργούν υπό 
επαγγελματική ιδιότητα, οι τελικοί 
χρήστες που είναι νομικά πρόσωπα και 
φυσικά πρόσωπα που ενεργούν υπό 
επαγγελματική ιδιότητα έχουν το 
δικαίωμα να αντιταχθούν στη 
συμπερίληψη σε κατάλογο δεδομένων που 
τους αφορούν. Σε περιπτώσεις όπου οι 
πληροφορίες αρχικά δεν συλλέχθηκαν για 
να δημιουργηθεί ένας κατάλογος 
διαθέσιμος στο κοινό, το πρώτο μέρος 
που συλλέγει τα δεδομένα πρέπει να είναι 
εκείνο που ζητεί τη συγκατάθεση του 
ενδιαφερόμενου τελικού χρήστη. Η 
συγκατάθεση θα πρέπει να λαμβάνεται 
από τον πάροχο της υπηρεσίας 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατά τον 
χρόνο υπογραφής της σύμβασης παροχής 
της εν λόγω υπηρεσίας.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Εάν τελικοί χρήστες που είναι 
φυσικά πρόσωπα χορηγήσουν τη 
συγκατάθεσή τους για τη συμπερίληψη 
των δεδομένων τους σε τέτοιους 
καταλόγους, θα πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να προσδιορίσουν κατά τη 

(31) Εάν τελικοί χρήστες που είναι 
φυσικά πρόσωπα χορηγήσουν τη 
συγκατάθεσή τους για τη συμπερίληψη 
των δεδομένων τους σε τέτοιους 
καταλόγους, θα πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να προσδιορίσουν κατά τη 
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χορήγηση της συγκατάθεσης ποιες 
κατηγορίες δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα θα συμπεριληφθούν στον 
κατάλογο (π.χ. όνομα, διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση 
κατοικίας, όνομα χρήστη, αριθμός 
τηλεφώνου). Επιπλέον, οι πάροχοι 
διαθέσιμων στο κοινό καταλόγων θα 
πρέπει, πριν να συμπεριλάβουν τα 
δεδομένα των τελικών χρηστών στον 
κατάλογο, να τους ενημερώνουν για τους 
σκοπούς του καταλόγου και τις λειτουργίες 
αναζήτησης σε αυτόν. Οι τελικοί χρήστες 
θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
προσδιορίζουν με τη χορήγηση της 
συγκατάθεσής τους τις κατηγορίες 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βάσει 
των οποίων θα μπορεί να γίνεται 
αναζήτηση των στοιχείων επαφής τους. Οι 
κατηγορίες δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στον 
κατάλογο και οι κατηγορίες δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα βάσει των οποίων 
θα μπορεί να γίνεται αναζήτηση των 
στοιχείων επαφής των τελικών χρηστών 
δεν είναι απαραίτητο να συμπίπτουν.

χορήγηση της συγκατάθεσης ποιες 
κατηγορίες δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα θα συμπεριληφθούν στον 
κατάλογο (π.χ. όνομα, διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση 
κατοικίας, όνομα χρήστη, αριθμός
τηλεφώνου). Επιπλέον, οι τελικοί χρήστες, 
κατά τη χορήγηση της συγκατάθεσής 
τους, θα πρέπει να ενημερώνονται για 
τους σκοπούς του καταλόγου και τις 
λειτουργίες αναζήτησης σε αυτόν πριν να 
συμπεριληφθούν τα δεδομένα τους στον 
κατάλογο. Οι τελικοί χρήστες θα πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα να προσδιορίζουν με 
τη χορήγηση της συγκατάθεσής τους τις 
κατηγορίες δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα βάσει των οποίων θα μπορεί να 
γίνεται αναζήτηση των στοιχείων επαφής 
τους. Οι κατηγορίες δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που 
περιλαμβάνονται στον κατάλογο και οι 
κατηγορίες δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα βάσει των οποίων θα μπορεί να 
γίνεται αναζήτηση των στοιχείων επαφής 
των τελικών χρηστών δεν είναι απαραίτητο 
να συμπίπτουν. Οι πάροχοι διαθέσιμων 
στο κοινό καταλόγων ενημερώνουν 
σχετικά με τις επιλογές αναζήτησης, 
καθώς και σχετικά με το αν οι νέες 
δυνατότητες και λειτουργίες των 
καταλόγων είναι διαθέσιμες στους 
διαθέσιμους στο κοινό καταλόγους.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Οι πάροχοι υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών θα πρέπει να 
ενημερώνουν τους τελικούς χρήστες 
σχετικά με τα μέτρα προστασίας που 
μπορούν να λαμβάνουν για την ασφάλεια 
των επικοινωνιών τους, για παράδειγμα 
χρησιμοποιώντας συγκεκριμένους τύπους 
λογισμικού ή τεχνολογίες 

(37) Οι πάροχοι υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών θα πρέπει να 
συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις 
ασφαλείας που προβλέπονται στο άρθρο 
32 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και στο 
άρθρο 40 της [οδηγίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 
θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα 
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κρυπτογράφησης. Η απαίτηση να 
ενημερώνονται οι τελικοί χρήστες για 
ιδιαίτερους κινδύνους ασφάλειας δεν 
απαλλάσσει τους παρόχους υπηρεσιών 
από την υποχρέωση να λαμβάνουν, με 
ίδιες δαπάνες, κατάλληλα και άμεσα 
μέτρα για να αποτρέπονται τυχόν νέοι, 
απρόβλεπτοι κίνδυνοι ασφάλειας και να 
αποκαθίσταται το κανονικό επίπεδο 
ασφάλειας της υπηρεσίας. Η ενημέρωση 
προς τους συνδρομητές σχετικά με 
κινδύνους για την ασφάλεια θα πρέπει να 
παρέχεται δωρεάν. Η ασφάλεια εκτιμάται 
σύμφωνα με το άρθρο 32 του κανονισμού 
(ΕΕ) 2016/679.

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών]. Οι 
πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών θα πρέπει συγκεκριμένα να 
εξασφαλίζουν ότι υπάρχει επαρκής 
προστασία έναντι της μη επιτρεπόμενης 
πρόσβασης ή των μεταβολών των 
δεδομένων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
και ότι το απόρρητο και η ακεραιότητα 
της επικοινωνίας διασφαλίζονται με 
προηγμένα τεχνικά μέτρα, όπως 
μεθόδους κρυπτογράφησης, μεταξύ των 
οποίων η διατερματική κρυπτογράφηση 
των δεδομένων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41) Για την εκπλήρωση των στόχων 
του παρόντος κανονισμού, και ειδικότερα 
της προστασίας των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και των ελευθεριών των 
φυσικών προσώπων και, ιδίως, του 
δικαιώματος στην προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
τα αφορούν και της διασφάλισης της 
ελεύθερης κυκλοφορίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στην Ένωση, 
πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η 
εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της Συνθήκης προς 
συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού. 
Ειδικότερα, θα πρέπει να εκδοθούν κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σχετικά με τις 
προς παρουσίαση πληροφορίες, μεταξύ 
άλλων με τυποποιημένα εικονίδια, 
προκειμένου να παρουσιάζεται με 
ευδιάκριτο και κατανοητό τρόπο 
επισκόπηση της συλλογής πληροφοριών 
που μεταδίδονται από τον τερματικό 
εξοπλισμό, ο σκοπός της συλλογής, το 
πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για αυτήν 
και κάθε μέτρο που μπορεί να λάβει ο 

(41) Για τη διασφάλιση ομοιόμορφων 
προϋποθέσεων εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού θα πρέπει να ανατεθούν 
εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή 
όταν προβλέπεται από τον παρόντα 
κανονισμό. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα 
πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011.



PE602.722v02-00 28/56 AD\1135572EL.docx

EL

τελικός χρήστης του τερματικού 
εξοπλισμού για την ελαχιστοποίηση της 
συλλογής αυτής. Οι κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις είναι επίσης απαραίτητες για τον
καθορισμό κωδικού ταυτοποίησης των 
κλήσεων άμεσης εμπορικής προώθησης, 
συμπεριλαμβανομένων των κλήσεων που 
πραγματοποιούνται μέσω 
αυτοματοποιημένων συστημάτων 
κλήσεων και επικοινωνιών. Είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η 
Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις και 
οι εν λόγω διαβουλεύσεις να 
διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές που 
προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία 
για τη βελτίωση της νομοθεσίας της 13ης 
Απριλίου 20168. Πιο συγκεκριμένα, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση 
συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν 
όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με 
τους εμπειρογνώμονες των κρατών 
μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους 
έχουν συστηματικά πρόσβαση στις 
συνεδριάσεις των ομάδων 
εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που 
ασχολούνται με την προετοιμασία των 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. Επιπλέον, 
για τη διασφάλιση ομοιόμορφων 
προϋποθέσεων εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού θα πρέπει να ανατεθούν 
εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή 
όταν προβλέπεται από τον παρόντα 
κανονισμό. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα 
πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

___________

8 Διοργανική συμφωνία μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 13ης 
Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του 
νομοθετικού έργου (ΕΕ L 123 της 
12.5.2016, σ. 1-14).

Τροπολογία 23
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο παρών κανονισμός διασφαλίζει 
την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
και ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
εντός της Ένωσης, η οποία δεν 
περιορίζεται ούτε απαγορεύεται για λόγους 
που σχετίζονται με τον σεβασμό της 
ιδιωτικής ζωής και των επικοινωνιών 
φυσικών και νομικών προσώπων και την 
προστασία των φυσικών προσώπων όσον 
αφορά την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα.

2. Ο παρών κανονισμός διασφαλίζει 
την ορθή και βιώσιμη λειτουργία της 
ψηφιακής ενιαίας αγοράς και την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων και 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
εντός της Ένωσης, η οποία δεν 
περιορίζεται ούτε απαγορεύεται για λόγους 
που σχετίζονται με τον σεβασμό της 
ιδιωτικής ζωής και των επικοινωνιών 
φυσικών και νομικών προσώπων και την 
προστασία των φυσικών προσώπων όσον 
αφορά την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα.

Αιτιολόγηση

Απαιτείται ρύθμιση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς προκειμένου να τεθούν σε εφαρμογή 
διασφαλίσεις.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού εξειδικεύουν και 
συμπληρώνουν τον κανονισμό (ΕΕ) 
2016/679 θεσπίζοντας ειδικούς κανόνες 
για τους σκοπούς των παραγράφων 1 και 2.

3. Οι διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού δεν μειώνουν το επίπεδο 
προστασίας που απολαμβάνουν τα 
φυσικά πρόσωπα στο πλαίσιο του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 αλλά 
εξειδικεύουν και συμπληρώνουν τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 θεσπίζοντας 
ειδικούς κανόνες για τους σκοπούς των 
παραγράφων 1 και 2.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται 
στην επεξεργασία δεδομένων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών που 
διενεργείται σε σχέση με την παροχή και 
τη χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών καθώς και στις πληροφορίες 
που σχετίζονται με τον τερματικό 
εξοπλισμό των τελικών χρηστών.

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται 
στην επεξεργασία δεδομένων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών που 
διενεργείται κατά τη διάθεση και τη 
χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, υπηρεσιών δικτύου καθώς 
και στις πληροφορίες που σχετίζονται με 
τον τερματικό εξοπλισμό των τελικών 
χρηστών.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να γίνει σαφής αναφορά στις «υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών» και στις 
«υπηρεσίες δικτύου» προκειμένου να εξασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στις περιπτώσεις όπου ο πάροχος 
υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών δεν 
είναι εγκατεστημένος στην Ένωση, ορίζει 
εγγράφως εκπρόσωπο στην Ένωση.

2. Στις περιπτώσεις όπου ο πάροχος 
υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών δεν 
είναι εγκατεστημένος στην Ένωση, ορίζει, 
πριν από την έναρξη της δραστηριότητάς 
του στην Ένωση, εγγράφως εκπρόσωπο 
στην Ένωση.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για τους σκοπούς του στοιχείου β) 
της παραγράφου 1 ο ορισμός του όρου 
«υπηρεσίες διαπροσωπικών 
επικοινωνιών» περιλαμβάνει υπηρεσίες 
που παρέχουν τη δυνατότητα απευθείας 
διαπροσωπικής και διαδραστικής 
επικοινωνίας απλώς ως ήσσονος 
σημασίας παρεπόμενη δυνατότητα που 
συνδέεται άρρηκτα με άλλη υπηρεσία.

διαγράφεται
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Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) «κοινοποιήσεις άµεσης εµπορικής 
προώθησης»: κάθε μορφή διαφήμισης, 
έγγραφης ή προφορικής, που αποστέλλεται 
σε έναν ή περισσότερους τελικούς χρήστες 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών η 
ταυτότητα των οποίων είναι γνωστή ή 
μπορεί να εξακριβωθεί, μεταξύ άλλων 
μέσω αυτοματοποιημένων συστημάτων 
κλήσεων και επικοινωνιών με ή χωρίς 
ανθρώπινη παρέμβαση, ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, σύντομων γραπτών 
μηνυμάτων κ.λπ.·

στ) «κοινοποιήσεις άµεσης εµπορικής 
προώθησης»: κάθε μορφή διαφήμισης, 
έγγραφης, ακουστικής, υπό μορφή βίντεο, 
προφορικής ή άλλης μορφής, που 
αποστέλλεται, εκπέμπεται, επιδίδεται ή
παρουσιάζεται σε έναν ή περισσότερους 
τελικούς χρήστες υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών η ταυτότητα των οποίων 
είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί, 
μεταξύ άλλων μέσω αυτοματοποιημένων 
συστημάτων κλήσεων και επικοινωνιών με 
ή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση,
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύντομων 
γραπτών μηνυμάτων κ.λπ.·

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) «φωνητικές κλήσεις άμεσης 
εμπορικής προώθησης»: ζωντανές κλήσεις 
για τις οποίες δεν χρησιμοποιούνται 
αυτοματοποιημένα συστήματα κλήσεων 
και επικοινωνιών·

ζ) «φωνητικές κλήσεις άμεσης 
εμπορικής προώθησης»: ζωντανές κλήσεις 
για τις οποίες δεν χρησιμοποιούνται 
αυτοματοποιημένα συστήματα κλήσεων 
και επικοινωνιών· δεν περιλαμβάνει 
κλήσεις και γραπτά μηνύματα που 
σχετίζονται με το Amber Alert·

Αιτιολόγηση

Amber Alert - Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Συναγερμού για τη Διάσωση Παιδιών και Αστυνομικό 
Δίκτυο για Αγνοούμενα Παιδιά, που υποστηρίζεται από τη γραπτή δήλωση 7/2016 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
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Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Kεφάλαιο 2 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΜΕΝΕΣ ΣΤΟΝ 
ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΕΣ, 
ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΣΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ 
ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟΝ

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα δεδομένα ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
είναι εμπιστευτικά. Απαγορεύεται κάθε 
παρέμβαση σε δεδομένα ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών όπως για παράδειγμα μέσω 
ακρόασης, υποκλοπής, αποθήκευσης, 
παρακολούθησης, σάρωσης ή άλλου 
είδους υποκλοπής, παρακολούθησης ή 
επεξεργασίας δεδομένων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών από πρόσωπα διαφορετικά 
των τελικών χρηστών. Εξαιρούνται οι 
περιπτώσεις όπου τα ανωτέρω 
επιτρέπονται δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού.

Τα δεδομένα ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
είναι εμπιστευτικά. Απαγορεύεται κάθε 
παρέμβαση σε δεδομένα ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών όπως για παράδειγμα μέσω 
ακρόασης, υποκλοπής, αποθήκευσης, 
παρακολούθησης, σάρωσης ή άλλου 
είδους υποκλοπής, παρακολούθησης 
δεδομένων ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
από πρόσωπα διαφορετικά των τελικών 
χρηστών. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις όπου 
τα ανωτέρω επιτρέπονται δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6 Άρθρο 6

Απόρρητο των δεδομένων ηλεκτρονικών Απόρρητο των δεδομένων ηλεκτρονικών 



AD\1135572EL.docx 33/56 PE602.722v02-00

EL

επικοινωνιών επικοινωνιών

1. Οι πάροχοι δικτύων και υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών μπορούν να 
προβαίνουν στην επεξεργασία δεδομένων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπό την 
προϋπόθεση ότι:

1. Οι πάροχοι δικτύων και υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών μπορούν να 
προβαίνουν στην επεξεργασία δεδομένων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπό την 
προϋπόθεση ότι:

α) είναι απαραίτητη για την επίτευξη 
της μετάδοσης της επικοινωνίας για την 
αναγκαία προς αυτόν τον σκοπό διάρκεια· 
ή

α) είναι απαραίτητη για την επίτευξη 
της μετάδοσης της επικοινωνίας για την 
αναγκαία προς αυτόν τον σκοπό διάρκεια· 
ή

β) είναι απαραίτητη για τη διατήρηση 
ή την αποκατάσταση της ασφάλειας των 
δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών ή τον εντοπισμό τεχνικών 
βλαβών ή/και σφαλμάτων στη μετάδοση 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την 
αναγκαία προς αυτόν τον σκοπό διάρκεια.

β) είναι απολύτως απαραίτητη για τον 
σκοπό διασφάλισης της ασφάλειας του 
δικτύου ή των υπηρεσιών ή για τη 
διατήρηση, αποκατάσταση ή εξασφάλιση 
της διαθεσιμότητας, της ασφάλειας, του 
απορρήτου ή της αυθεντικότητας των
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ή για τον 
εντοπισμό τεχνικών βλαβών ή/και 
σφαλμάτων στη μετάδοση ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών για την αναγκαία προς αυτόν 
τον σκοπό διάρκεια.

2. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών μπορούν να 
προβαίνουν στην επεξεργασία 
μεταδεδομένων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών υπό την προϋπόθεση ότι:

2. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και δικτύων
μπορούν να προβαίνουν στην επεξεργασία 
μεταδεδομένων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών υπό την προϋπόθεση ότι:

α) είναι απαραίτητη για την 
ικανοποίηση των υποχρεωτικών 
απαιτήσεων ποιότητας των υπηρεσιών 
σύμφωνα με [την οδηγία για τη θέσπιση 
του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών] ή τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
2015/212028 για την αναγκαία προς αυτόν 
τον σκοπό διάρκεια· ή

α) είναι απαραίτητη για την 
ικανοποίηση των υποχρεωτικών 
απαιτήσεων ποιότητας των υπηρεσιών 
σύμφωνα με [την οδηγία για τη θέσπιση 
του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών] ή τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
2015/212028 για την αναγκαία προς αυτόν 
τον σκοπό διάρκεια, ή

α α) είναι απαραίτητη, προκειμένου να 
εντοπιστεί ένα άτομο μετά από κλήση σε 
υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, 
συμπεριλαμβανομένου του Amber Alert, 
ακόμη και αν ο τελικός χρήστης έχει 
αρνηθεί ή δεν έχει συναινέσει σε 
επεξεργασία των μεταδεδομένων του υπό 
την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία 
γεωγραφικής θέσης χρησιμοποιούνται 
αυστηρά για τον εν λόγω σκοπό και 
διαγράφονται αμέσως μόλις δεν είναι 
πλέον απαραίτητα για τον σκοπό της 
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μετάδοσης μιας επικοινωνίας· ή

β) είναι απαραίτητη για την 
τιμολόγηση, τον υπολογισμό των 
πληρωμών διασύνδεσης, τον εντοπισμό ή 
τον τερματισμό δόλιας ή καταχρηστικής 
χρήσης των υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών ή τη συνδρομή σε αυτές· ή

β) είναι απαραίτητη για την 
τιμολόγηση, τις πληρωμές διασύνδεσης, 
τον εντοπισμό ή τον τερματισμό δόλιας ή 
καταχρηστικής χρήσης των υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή τη 
συνδρομή σε αυτές· ή

γ) ο σχετικός τελικός χρήστης έχει 
χορηγήσει τη συγκατάθεσή του για την 
επεξεργασία των μεταδεδομένων των 
επικοινωνιών του για έναν ή 
περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς, 
συμπεριλαμβανομένης της παροχής 
ειδικών υπηρεσιών σε αυτόν, εφόσον ο 
σχετικός σκοπός ή οι σκοποί δεν μπορούν 
να επιτευχθούν μέσω της επεξεργασίας 
πληροφοριών που έχουν καταστεί 
ανώνυμες.

γ) ο σχετικός τελικός χρήστης έχει 
χορηγήσει τη συγκατάθεσή του για την 
επεξεργασία των μεταδεδομένων των 
επικοινωνιών του για έναν ή 
περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς, 
συμπεριλαμβανομένης της παροχής 
ειδικών υπηρεσιών σε αυτόν, εφόσον ο 
σχετικός σκοπός ή οι σκοποί δεν μπορούν 
να επιτευχθούν μέσω της επεξεργασίας 
δεδομένων που έχουν καταστεί ανώνυμα· 
ή

γ α) η επεξεργασία των δεδομένων για 
άλλον ειδικό σκοπό είναι συμβατή με τον 
σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν αρχικά 
τα δεδομένα και υπόκειται σε ειδικές 
διασφαλίσεις, ιδίως σε 
ψευδωνυμοποίηση, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 4 του κανονισμού 
(ΕΕ) 2016/679.

3. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών μπορούν να 
προβαίνουν στην επεξεργασία 
περιεχομένου ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
αποκλειστικά:

3. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και δικτύων 
μπορούν να προβαίνουν στην επεξεργασία 
περιεχομένου ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
αποκλειστικά:

α) με μοναδικό σκοπό την παροχή 
ειδικής υπηρεσίας σε τελικό χρήστη, 
εφόσον ο ενδιαφερόμενος/-οι τελικός 
χρήστης ή οι χρήστες έχουν χορηγήσει τη 
συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία του 
περιεχομένου των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών του/τους και η εν λόγω 
υπηρεσία δεν είναι δυνατόν να παρασχεθεί 
χωρίς την επεξεργασία του συγκεκριμένου 
περιεχομένου· ή

α) με μοναδικό σκοπό την παροχή 
ειδικής υπηρεσίας σε τελικό χρήστη, 
εφόσον ο ενδιαφερόμενος/-οι τελικός 
χρήστης ή οι χρήστες έχουν χορηγήσει τη 
συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία του 
περιεχομένου των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών του/τους, για την αναγκαία 
προς αυτόν τον σκοπό διάρκεια, υπό την 
προϋπόθεση ότι η εν λόγω ειδική
υπηρεσία δεν είναι δυνατόν να παρασχεθεί 
χωρίς την επεξεργασία του συγκεκριμένου 
περιεχομένου από τον πάροχο·

α α) με μοναδικό σκοπό την παροχή 
συγκεκριμένης υπηρεσίας που έχει 
ζητηθεί ρητά από τελικό χρήστη στο 
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πλαίσιο αποκλειστικά προσωπικής 
χρήσης ή οικιακής δραστηριότητας, εάν 
αυτός έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για 
την επεξεργασία του περιεχομένου των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, και η 
υπηρεσία αυτή δεν μπορεί να παρασχεθεί 
χωρίς την επεξεργασία του περιεχομένου 
αυτού, όταν η εν λόγω επεξεργασία 
παράγει αποτελέσματα μόνο σε σχέση με 
τον τελικό χρήστη που ζήτησε την 
υπηρεσία και δεν επηρεάζει αρνητικά τα 
θεμελιώδη δικαιώματα άλλων χρηστών· 
ή

β) εάν όλοι οι ενδιαφερόμενοι τελικοί 
χρήστες έχουν χορηγήσει τη συγκατάθεσή 
τους για την επεξεργασία του 
περιεχομένου των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών τους για έναν ή 
περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς 
που δεν μπορούν να επιτευχθούν με την 
επεξεργασία πληροφοριών που έχουν 
καταστεί ανώνυμες και ο πάροχος έχει 
διενεργήσει διαβούλευση με την εποπτική 
αρχή. Ως προς τη διαβούλευση με την 
εποπτική αρχή, εφαρμόζονται οι 
παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 36 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

β) εάν όλοι οι ενδιαφερόμενοι τελικοί 
χρήστες έχουν χορηγήσει τη συγκατάθεσή 
τους για την επεξεργασία του 
περιεχομένου των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών τους για έναν ή 
περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς 
που δεν μπορούν να επιτευχθούν με την 
επεξεργασία πληροφοριών που έχουν 
καταστεί ανώνυμες και ο πάροχος έχει 
διενεργήσει διαβούλευση με την εποπτική 
αρχή. Ως προς τη διαβούλευση με την 
εποπτική αρχή, εφαρμόζονται οι 
παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 36 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

__________________ __________________

28 Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2120 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, 
για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με το 
ανοιχτό διαδίκτυο και για την τροποποίηση 
της οδηγίας 2002/22/ΕΚ για την καθολική 
υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών
όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 531/2012 για την 
περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών 
επικοινωνιών εντός της Ένωσης (ΕΕ L 310 
της 26.11.2015, σ. 1-18).

28 Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2120 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, 
για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με το 
ανοιχτό διαδίκτυο και για την τροποποίηση 
της οδηγίας 2002/22/ΕΚ για την καθολική 
υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών 
όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 531/2012 για την 
περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών 
επικοινωνιών εντός της Ένωσης (ΕΕ L 310 
της 26.11.2015, σ. 1-18).

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7 Άρθρο 7

Αποθήκευση και διαγραφή δεδομένων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Αποθήκευση και διαγραφή δεδομένων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 6 
παράγραφος 1 στοιχείο β) και του άρθρου 
6 παράγραφος 3 στοιχεία α) και β), ο 
πάροχος υπηρεσίας επικοινωνιών 
διαγράφει το περιεχόμενο ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών ή καθιστά τα σχετικά 
δεδομένα ανώνυμα μετά τη λήψη του 
περιεχομένου ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
από τον παραλήπτη ή τους παραλήπτες για 
τους οποίους προορίζεται. Επιτρέπεται η 
καταγραφή ή η αποθήκευση αυτών των 
δεδομένων από τους τελικούς χρήστες ή 
από τρίτο μέρος στο οποίο αυτοί έχουν 
αναθέσει την καταγραφή, αποθήκευση ή 
άλλως επεξεργασία των εν λόγω 
δεδομένων σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) 2016/679.

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 6 
παράγραφος 1 στοιχείο β) και του άρθρου 
6 παράγραφος 3 στοιχεία α), α α) και β), ο 
πάροχος υπηρεσίας επικοινωνιών 
διαγράφει το περιεχόμενο ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών ή καθιστά τα σχετικά 
δεδομένα ανώνυμα μετά τη λήψη του 
περιεχομένου ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
από τον παραλήπτη ή τους παραλήπτες για 
τους οποίους προορίζεται. Επιτρέπεται η 
καταγραφή ή η αποθήκευση αυτών των 
δεδομένων από τους τελικούς χρήστες ή 
από τρίτο μέρος στο οποίο αυτοί έχουν 
αναθέσει την καταγραφή, αποθήκευση ή 
άλλως επεξεργασία των εν λόγω 
δεδομένων σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) 2016/679.

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 6 
παράγραφος 1 στοιχείο β) και παράγραφος 
2 στοιχεία α) και γ), ο πάροχος υπηρεσίας 
επικοινωνιών διαγράφει τα μεταδεδομένα 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή τα καθιστά 
ανώνυμα όταν αυτά παύουν να είναι 
αναγκαία για τη μετάδοση της 
επικοινωνίας.

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 6 
παράγραφος 1 στοιχείο β) και παράγραφος 
2 στοιχεία α), γ) και γ α), ο πάροχος 
υπηρεσίας επικοινωνιών διαγράφει τα 
μεταδεδομένα ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
ή τα καθιστά ανώνυμα όταν αυτά παύουν 
να είναι αναγκαία για τη μετάδοση της 
επικοινωνίας.

3. Όταν η επεξεργασία 
μεταδεδομένων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών πραγματοποιείται για 
σκοπούς τιμολόγησης σύμφωνα με το 
άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο β), 
επιτρέπεται η διατήρηση των σχετικών 
μεταδεδομένων έως το τέλος της χρονικής 
περιόδου εντός της οποίας δύναται να 
αμφισβητείται νομίμως ο λογαριασμός ή 
να επιδιώκεται η πληρωμή σύμφωνα με το 
εθνικό δίκαιο.

3. Όταν η επεξεργασία 
μεταδεδομένων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών πραγματοποιείται για 
σκοπούς τιμολόγησης σύμφωνα με το 
άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο β), 
επιτρέπεται η διατήρηση μόνο των 
μεταδεδομένων που είναι απολύτως 
απαραίτητα για τον σκοπό αυτό έως το 
τέλος της χρονικής περιόδου εντός της 
οποίας δύναται να αμφισβητείται νομίμως 
ο λογαριασμός ή να επιδιώκεται η 
πληρωμή σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο.
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Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8 Άρθρο 8

Προστασία πληροφοριών αποθηκευμένων 
στον τερματικό εξοπλισμό τελικών 
χρηστών και σχετικών με αυτόν τον 
εξοπλισμό

Προστασία πληροφοριών αποθηκευμένων 
στον τερματικό εξοπλισμό τελικών 
χρηστών, υφιστάμενων επεξεργασία από
αυτόν τον εξοπλισμό και σχετικών με 
αυτόν

1. Απαγορεύεται η χρήση των 
δυνατοτήτων επεξεργασίας και 
αποθήκευσης του τερματικού εξοπλισμού 
και η συλλογή πληροφοριών από τον 
τερματικό εξοπλισμό των τελικών 
χρηστών, συμπεριλαμβανομένων 
πληροφοριών σχετικών με το λογισμικό 
και το υλισμικό του εξοπλισμού, από 
πρόσωπα άλλα πλην του σχετικού τελικού 
χρήστη, εκτός εάν:

1. Απαγορεύεται η χρήση των 
δυνατοτήτων επεξεργασίας και 
αποθήκευσης του τερματικού εξοπλισμού 
και η συλλογή πληροφοριών από τον 
τερματικό εξοπλισμό των τελικών 
χρηστών, συμπεριλαμβανομένων 
πληροφοριών σχετικών με το λογισμικό 
και το υλισμικό του εξοπλισμού, από 
πρόσωπα άλλα πλην του σχετικού τελικού 
χρήστη, εκτός εάν:

α) είναι αναγκαίο για τον 
αποκλειστικό σκοπό της διενέργειας της 
μετάδοσης μιας ηλεκτρονικής επικοινωνίας 
μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών· 
ή

α) είναι αναγκαίο για τον 
αποκλειστικό σκοπό της διενέργειας της 
μετάδοσης μιας ηλεκτρονικής επικοινωνίας 
μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών· 
ή

β) ο τελικός χρήστης έχει χορηγήσει 
τη συγκατάθεσή του· ή

β) ο τελικός χρήστης έχει χορηγήσει 
τη συγκατάθεσή του· ή

γ) είναι αναγκαίο για την παροχή 
υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας 
που έχει ζητήσει ο τελικός χρήστης· ή

γ) είναι αναγκαίο για την παροχή
υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας 
που έχει ζητήσει ο τελικός χρήστης· για τη 
διάρκεια που απαιτείται για την παροχή 
της υπηρεσίας αυτής· ή

δ) είναι αναγκαίο για τη μέτρηση της 
ιστοθέασης υπό την προϋπόθεση ότι η 
μέτρηση διενεργείται από τον πάροχο της
υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας 
που έχει ζητήσει ο τελικός χρήστης.

δ) είναι αναγκαίο προκειμένου να 
αντληθούν πληροφορίες σχετικά με την 
ποιότητα ή αποτελεσματικότητα μιας
υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας 
που έχει παρασχεθεί ή σχετικά με τις 
λειτουργικές δυνατότητες του τερματικού 
εξοπλισμού, και που έχει μηδενικό ή 
μικρό αντίκτυπο στην ιδιωτικότητα του 
ενδιαφερόμενου τελικού χρήστη·

δ α) είναι αναγκαίο προκειμένου να 
διασφαλιστεί η ασφάλεια, το απόρρητο, η 
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ακεραιότητα, η διαθεσιμότητα και η 
αυθεντικότητα του τερματικού 
εξοπλισμού του τελικού χρήστη, κυρίως 
μέσω επικαιροποιήσεων, ή να 
εντοπίζονται τεχνικές βλάβες ή 
σφάλματα, για το διάστημα που 
απαιτείται για τον σκοπό αυτό, εφόσον:

i) αυτό ουδόλως μεταβάλλει τη 
λειτουργικότητα του εξοπλισμού 
υλισμικού ή του λογισμικού ή τις 
ρυθμίσεις απορρήτου που επιλέγει ο 
χρήστης·

ii) ο χρήστης ενημερώνεται εκ των 
προτέρων κάθε φορά που εγκαθίσταται 
επικαιροποίηση· και

iii) ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να 
αναβάλλει ή να απενεργοποιεί την 
αυτόματη εγκατάσταση ενδεχόμενων 
επικαιροποιήσεων·

Απαγορεύεται η συλλογή πληροφοριών 
που εκπέμπει τερματικός εξοπλισμός για 
να μπορεί να συνδεθεί με άλλη συσκευή ή 
με εξοπλισμό δικτύου, εκτός εάν:

Απαγορεύεται η συλλογή πληροφοριών 
που εκπέμπει τερματικός εξοπλισμός για 
να μπορεί να συνδεθεί με άλλη συσκευή ή 
με εξοπλισμό δικτύου, εκτός εάν:

α) η συλλογή διενεργείται 
αποκλειστικά με σκοπό την επίτευξη 
σύνδεσης και για την αναγκαία για αυτόν 
τον σκοπό διάρκεια· ή

α) η συλλογή διενεργείται 
αποκλειστικά με σκοπό την επίτευξη 
σύνδεσης και για την αναγκαία για αυτόν 
τον σκοπό διάρκεια· ή

β) παρέχεται σαφής και ευδιάκριτη 
ανακοίνωση η οποία ενημερώνει 
τουλάχιστον σχετικά με τις λεπτομέρειες
της συλλογής, τον σκοπό της, τον 
υπεύθυνο για αυτήν και παρέχει τις 
υπόλοιπες πληροφορίες που απαιτούνται 
σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού 
(ΕΕ) 2016/679 όταν συλλέγονται δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα καθώς και σχετικά 
με τα τυχόν μέτρα που μπορεί να λάβει ο 
τελικός χρήσης του τερματικού 
εξοπλισμού για τη διακοπή ή την 
ελαχιστοποίηση της συλλογής.

β) ο τελικός χρήστης έχει δώσει τη 
συγκατάθεσή του αφού έχει ενημερωθεί,
με ειδοποίηση στον τερματικό εξοπλισμό 
του για τον σκοπό της συλλογής των 
πληροφοριών, μεταξύ άλλων σχετικά με 
τις λεπτομέρειες της συλλογής, τον 
υπεύθυνο για αυτήν και τις υπόλοιπες 
πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με 
το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) 
2016/679 όταν συλλέγονται δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα καθώς και σχετικά 
με τα τυχόν μέτρα που μπορεί να λάβει ο 
τελικός χρήστης του τερματικού 
εξοπλισμού για τη διακοπή ή την 
ελαχιστοποίηση της συλλογής· ή

β α) είναι απολύτως αναγκαία για τους 
σκοπούς της στατιστικής μέτρησης, είναι 
χρονικά και γεωγραφικά περιορισμένη, 
στον βαθμό που είναι απολύτως 
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απαραίτητη για τον συγκεκριμένο σκοπό 
και τα δεδομένα καθίστανται ανώνυμα ή 
διαγράφονται αμέσως μόλις δεν είναι 
πλέον απαραίτητα για τον σκοπό αυτό με 
τρόπο ώστε να μην μπορούν πλέον να 
συνδεθούν με τον τερματικό εξοπλισμό ή 
να χρησιμοποιηθούν για τον 
προσδιορισμό της ταυτότητας των 
χρηστών βάσει του τερματικού τους 
εξοπλισμού, και υποβάλλονται σε 
περαιτέρω επεξεργασία μόνο για 
στατιστικούς σκοπούς προς εξαγωγή 
συγκεντρωτικών πληροφοριών.

Η συλλογή αυτών των στοιχείων εξαρτάται 
από το αν εφαρμόζονται κατάλληλα 
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα
προκειμένου να διασφαλίζεται το 
κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας έναντι των 
κινδύνων, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα 
στο άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΕ) 
2016/679.

Η συλλογή αυτών των στοιχείων εξαρτάται 
από την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών
και οργανωτικών μέτρων προκειμένου να 
διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο 
ασφάλειας έναντι των κινδύνων, σύμφωνα 
με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 32 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

3. Οι πληροφορίες που πρέπει να 
παρέχονται σύμφωνα με την παράγραφο 
2 στοιχείο β) μπορούν να παρέχονται σε 
συνδυασμό με τυποποιημένα εικονίδια 
προκειμένου να δίνεται με ευδιάκριτο, 
κατανοητό και ευανάγνωστο τρόπο μια 
ουσιώδης επισκόπηση της συλλογής 
δεδομένων.

4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 27 για τον 
καθορισμό των πληροφοριών που πρέπει 
να παρουσιάζονται με τα τυποποιημένα 
εικονίδια και των διαδικασιών για την 
παροχή τυποποιημένων εικονιδίων.

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9 Άρθρο 9

Συγκατάθεση Συγκατάθεση
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1. Εφαρμόζονται ο ορισμός του όρου 
«συγκατάθεση» και οι προϋποθέσεις για 
τη χορήγησή της που προβλέπονται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 11 και στο άρθρο 7 
του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

1. Εφαρμόζονται ο ορισμός του όρου 
«συγκατάθεση μετά από ενημέρωση» και 
οι προϋποθέσεις για τη χορήγησή της που 
προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 11 
και στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) 
2016/679.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 
1 και για τους σκοπούς του άρθρου 8 
παράγραφος 1 στοιχείο β), η συγκατάθεση 
μπορεί, όπου αυτό είναι δυνατό από 
τεχνικής σκοπιάς και εφικτό, να 
εκφράζεται με τη χρήση των κατάλληλων 
τεχνικών ρυθμίσεων εφαρμογής 
λογισμικού που παρέχει τη δυνατότητα 
πρόσβασης στο διαδίκτυο.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 
1 και για τους σκοπούς του άρθρου 8 
παράγραφος 1 στοιχείο β), η συγκατάθεση 
μπορεί, όπου αυτό είναι δυνατό από 
τεχνικής σκοπιάς και εφικτό, να 
εκφράζεται με τη χρήση των κατάλληλων 
τεχνικών ρυθμίσεων εφαρμογής 
λογισμικού που παρέχει τη δυνατότητα 
πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Όταν ο χρήστης συναινεί μέσω των εν 
λόγω τεχνικών ρυθμίσεων, οι εν λόγω 
ρυθμίσεις είναι δεσμευτικές για κάθε 
τρίτο μέρος και επιβάλλονται σε αυτό. 
Όταν η πρόσβαση σε μια υπηρεσία 
απαιτεί την επεξεργασία πληροφοριών 
που δεν είναι απολύτως αναγκαίες για την 
παροχή της υπηρεσίας και ένας τελικός 
χρήστης δεν έχει δώσει τη συγκατάθεσή 
του για την επεξεργασία αυτή, 
προσφέρονται στον τελικό χρήστη άλλες 
θεμιτές και εύλογες εναλλακτικές λύσεις 
για την πρόσβαση στην υπηρεσία.

3. Στους τελικούς χρήστες που έχουν 
χορηγήσει τη συγκατάθεσή τους για την 
επεξεργασία δεδομένων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών σύμφωνα με το άρθρο 6 
παράγραφος 2 στοιχείο γ) και παράγραφος 
3 στοιχεία α) και β) παρέχεται η 
δυνατότητα ανάκλησης της συγκατάθεσής 
τους ανά πάσα στιγμή, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 7 παράγραφος 3 του κανονισμού 
(ΕΕ) 2016/679, και υπενθύμιση αυτής της 
δυνατότητας ανά εξάμηνες χρονικές 
περιόδους καθ’ όσο διάστημα διαρκεί η 
επεξεργασία.

3. Στους τελικούς χρήστες που έχουν 
χορηγήσει τη συγκατάθεσή τους για την 
επεξεργασία δεδομένων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών σύμφωνα με το άρθρο 6 
παράγραφος 2 στοιχείο γ) και παράγραφος 
3 στοιχεία α), α α) και β) παρέχεται η 
δυνατότητα ανάκλησης της συγκατάθεσής 
τους ανά πάσα στιγμή, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 7 παράγραφος 3 του κανονισμού 
(ΕΕ) 2016/679. Η ανάκληση της 
συγκατάθεσης είναι εξίσου εύκολη με τη 
χορήγησή της.

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 10 Άρθρο 10

Πληροφορίες και επιλογές για τις 
ρυθμίσεις απορρήτου που πρέπει να 

παρέχονται

Πληροφορίες και επιλογές για τις 
ρυθμίσεις απορρήτου που πρέπει να 

παρέχονται

1. Τα προϊόντα λογισμικού που 
διατίθενται στην αγορά και προσφέρουν τη 
δυνατότητα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
συμπεριλαμβανομένης της ανάκτησης και 
παρουσίασης πληροφοριών στο διαδίκτυο, 
παρέχουν επιλογή που αποτρέπει την 
αποθήκευση πληροφοριών από τρίτους 
στον τερματικό εξοπλισμό του τελικού 
χρήστη ή την επεξεργασία πληροφοριών 
ήδη αποθηκευμένων σε αυτόν τον 
εξοπλισμό.

1. Τα προϊόντα λογισμικού που 
διατίθενται στην αγορά και προσφέρουν τη 
δυνατότητα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
συμπεριλαμβανομένης της ανάκτησης και 
παρουσίασης πληροφοριών στο διαδίκτυο, 
παρέχουν τις κατάλληλες τεχνικές 
ρυθμίσεις, που αναφέρονται στο άρθρο 9 
παράγραφος 2. Οι εν λόγω ρυθμίσεις 
πρέπει να παρέχουν εκ σχεδιασμού 
επιλογή που αποτρέπει την χρήση των 
ικανοτήτων επεξεργασίας και 
αποθήκευσης του τερματικού εξοπλισμού
του τελικού χρήστη από άλλα μέρη ή τη 
συλλογή πληροφοριών από αυτόν τον 
εξοπλισμό, οι οποίες δεν είναι 
απαραίτητες για την παροχή της 
συγκεκριμένης υπηρεσίας που ζητήθηκε 
από τον τελικό χρήστη.

Το λογισμικό που αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο παρέχει τη δυνατότητα εξαίρεσης 
από παρακολούθηση σε περισσότερες 
από μία συσκευές.

2. Το λογισμικό πρέπει, κατά την 
εγκατάστασή του, να ενημερώνει τον 
τελικό χρήστη σχετικά με τις επιλογές των 
ρυθμίσεων απορρήτου και να απαιτείται η 
συγκατάθεση του χρήστη για κάποια 
ρύθμιση προκειμένου να συνεχιστεί η 
εγκατάσταση.

2. Το λογισμικό πρέπει να ενημερώνει 
τον τελικό χρήστη σχετικά με τις επιλογές 
των ρυθμίσεων απορρήτου κατά την 
εγκατάστασή του, καθώς και ύστερα από 
οποιαδήποτε επικαιροποίηση στο
λογισμικό η οποία επηρεάζει την 
αποθήκευση πληροφοριών στον 
τερματικό εξοπλισμό του τελικού χρήστη 
ή την επεξεργασία πληροφοριών που 
έχουν ήδη αποθηκευτεί σε αυτό τον 
εξοπλισμό.

Οι επιλογές των ρυθμίσεων απορρήτου 
πρέπει να παρουσιάζονται κατά τέτοιο 
τρόπο ώστε να επιτρέπουν στον τελικό 
χρήστη να λάβει απόφαση έχοντας πλήρη 
γνώση των πραγμάτων.

Οι επιλογές των ρυθμίσεων απορρήτου 
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πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμες και 
τροποποιήσιμες κατά τη διάρκεια της 
χρήσης του τερματικού εξοπλισμού ή 
λογισμικού.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων εκδίδει κατευθυντήριες 
γραμμές σχετικά με την εκπλήρωση των 
προϋποθέσεων της συγκατάθεσης με τις 
κατάλληλες τεχνικές ρυθμίσεις έως τις 25 
Νοεμβρίου 2018.

3. Στην περίπτωση λογισμικού που 
έχει εγκατασταθεί πριν από την 25η Μαΐου 
2018, απαιτείται συμμόρφωση με τις 
απαιτήσεις των παραγράφων 1 και 2 κατά 
τον χρόνο της πρώτης ενημέρωσης του 
λογισμικού, αλλά το αργότερο έως την 25η 
Αυγούστου 2018.

3. Στην περίπτωση λογισμικού που 
έχει εγκατασταθεί πριν από την 25η Μαΐου 
2018, απαιτείται συμμόρφωση με τις 
απαιτήσεις των παραγράφων 1 και 2 κατά 
τον χρόνο της πρώτης ενημέρωσης του 
λογισμικού, αλλά το αργότερο έως την 25η 
Νοεμβρίου 2019.

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 11 Άρθρο 11

Περιορισμοί Περιορισμοί 

1. Το πεδίο εφαρμογής των 
υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων που 
προβλέπονται στα άρθρα 5 έως 8 μπορεί 
να περιορίζεται από το δίκαιο της Ένωσης 
ή κράτους μέλους υπό την προϋπόθεση ότι 
ο περιορισμός αυτός σέβεται το 
περιεχόμενο των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
και ελευθεριών και συνιστά αναγκαίο και 
αναλογικό μέτρο σε μια δημοκρατική 
κοινωνία για τη διασφάλιση ενός ή 
περισσοτέρων από τα γενικά δημόσια 
συμφέροντα του άρθρου 23 παράγραφος 1 
στοιχεία α) έως ε) του κανονισμού (ΕΕ) 
2016/679 ή της παρακολούθησης, της 
επιθεώρησης ή της κανονιστικής 
λειτουργίας που συνδέεται με την άσκηση 
δημόσιας εξουσίας σε σχέση με αυτά τα 
συμφέροντα.

1. Το πεδίο εφαρμογής των 
υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων που 
προβλέπονται στα άρθρα 5 έως 8 μπορεί 
να περιορίζεται από το δίκαιο της Ένωσης 
ή κράτους μέλους υπό την προϋπόθεση ότι 
ο περιορισμός αυτός σέβεται το 
περιεχόμενο των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
και ελευθεριών και συνιστά αναγκαίο και 
αναλογικό μέτρο σε μια δημοκρατική 
κοινωνία για τη διασφάλιση ενός ή 
περισσοτέρων από τα ακόλουθα γενικά 
δημόσια συμφέροντα:
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α) της εθνικής ασφάλειας·

β) της άμυνας·

γ) της πρόληψης, της διερεύνησης, 
της ανίχνευσης ή της δίωξης ποινικών 
αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών 
κυρώσεων, περιλαμβανομένης της 
προστασίας από απειλές κατά της 
δημόσιας ασφάλειας και της πρόληψης 
αυτών.

Συγκεκριμένα, κάθε νομοθετικό μέτρο 
που περιορίζει το πεδίο εφαρμογής των 
υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων που 
προβλέπονται στο άρθρο 5 περιέχει 
συγκεκριμένες διατάξεις, κατά 
περίπτωση, δυνάμει του άρθρου 23 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 
2016/679 και εφαρμόζεται βάσει 
δικαστικής απόφασης.

Σύμφωνα με το άρθρο 17, κανένα 
νομοθετικό μέτρο που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 δεν μπορεί να καθιστά 
δυνατή την εξασθένηση των 
κρυπτογραφικών μεθόδων που 
χρησιμοποιούνται για την ασφάλεια και 
την ακεραιότητα του τερματικού 
εξοπλισμού, ή των δικτύων και των 
υπηρεσιών επικοινωνιών.

2. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών θεσπίζουν 
εσωτερικές διαδικασίες ώστε να 
απαντούν σε αιτήσεις για πρόσβαση στα 
δεδομένα ηλεκτρονικών επικοινωνιών των 
τελικών χρηστών βάσει νομοθετικού 
μέτρου που λαμβάνεται σύμφωνα με την 
παράγραφο 1. Παρέχουν στην αρμόδια 
εποπτική αρχή, κατόπιν αιτήματός της, 
πληροφορίες σχετικά με τις εν λόγω 
διαδικασίες, τον αριθμό των αιτήσεων που 
έχουν παραληφθεί, τη νομική αιτιολόγηση 
που έχει δοθεί και την απάντηση του 
φορέα παροχής.

2. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών παρέχουν, 
κατόπιν αίτησης, στην αρμόδια εποπτική 
αρχή και στο κοινό, πληροφορίες σχετικά 
με αιτήσεις για πρόσβαση στα δεδομένα 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών των τελικών 
χρηστών βάσει νομοθετικού μέτρου που 
λαμβάνεται σύμφωνα με την παράγραφο 1, 
ιδίως, τον αριθμό των αιτήσεων που έχουν 
παραληφθεί, τον αριθμό των αιτήσεων 
που έχουν γίνει δεκτές, και τη νομική 
αιτιολόγηση που έχει δοθεί.

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ανεξαρτήτως αν ο καλών τελικός 
χρήστης έχει απαλείψει την ένδειξη της 
ταυτότητας της καλούσας γραμμής, όταν 
πραγματοποιούνται κλήσεις προς 
υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης οι πάροχοι 
διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών 
διαπροσωπικών επικοινωνιών βάσει 
αριθμών εξουδετερώνουν τη δυνατότητα 
της απάλειψης της ένδειξης της ταυτότητας 
της καλούσας γραμμής και την προσωρινή 
άρνηση ή έλλειψη συγκατάθεσης τελικού 
χρήστη για την επεξεργασία 
μεταδεδομένων ανά γραμμή, για 
οργανισμούς που ασχολούνται με 
επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης, 
συμπεριλαμβανομένων των κέντρων 
κλήσεων έκτακτης ανάγκης, ώστε να 
δίδεται απάντηση στις επικοινωνίες αυτές.

1. Ανεξαρτήτως αν ο καλών τελικός 
χρήστης έχει απαλείψει την ένδειξη της 
ταυτότητας της καλούσας γραμμής, όταν 
πραγματοποιούνται κλήσεις προς 
υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης οι πάροχοι 
διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών 
διαπροσωπικών επικοινωνιών βάσει 
αριθμών εξουδετερώνουν τη δυνατότητα 
της απάλειψης της ένδειξης της ταυτότητας 
της καλούσας γραμμής ανά γραμμή, για 
οργανισμούς που ασχολούνται με 
επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης, 
συμπεριλαμβανομένων των κέντρων 
κλήσεων έκτακτης ανάγκης, ώστε να 
δίδεται απάντηση στις επικοινωνίες αυτές.

Αιτιολόγηση

Διαγραφή και μεταφορά στο άρθρο 6 παράγραφος 2α (νέα)

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τις 
απαιτήσεις σχετικά με την εγκατάσταση 
του συστήματος eCall που βασίζεται στην 
υπηρεσία 112 σε οχήματα (κανονισμός 
2015/758) και επιτρέπει στο eCall να 
χειρίζεται καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης και να εκτελεί τα καθήκοντα όσο 
το δυνατόν αποτελεσματικότερα·

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) φραγής εισερχομένων κλήσεων από 
συγκεκριμένους αριθμούς ή ανώνυμες 
πηγές·

α) φραγής εισερχομένων κλήσεων από 
συγκεκριμένους αριθμούς, ή αριθμούς με 
ειδικό κωδικό ή πρόθεμα που 
προσδιορίζει το γεγονός ότι η κλήση είναι 
κλήση εμπορικής προώθησης που 
αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 3 
στοιχείο β), ή ανώνυμες πηγές·

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 15 Άρθρο 15

Κατάλογοι διαθέσιμοι στο κοινό Κατάλογοι διαθέσιμοι στο κοινό 

1. Οι πάροχοι καταλόγων διαθέσιμων 
στο κοινό λαμβάνουν τη συγκατάθεση των 
τελικών χρηστών που είναι φυσικά 
πρόσωπα πριν να συμπεριλάβουν τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
τους αφορούν σε κατάλογο και, συνεπώς, 
λαμβάνουν τη συγκατάθεση αυτών των 
τελικών χρηστών πριν να συμπεριλάβουν 
δεδομένα ανά κατηγορία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, στο βαθμό που τα 
δεδομένα αυτά έχουν σημασία για τον 
σκοπό του καταλόγου, ο οποίος 
καθορίζεται από τον φορέα που τον 
παρέχει. Οι πάροχοι προσφέρουν στους 
τελικούς χρήστες που είναι φυσικά 
πρόσωπα τα μέσα να επαληθεύουν, να 
διορθώνουν και να διαγράφουν αυτά τα 
δεδομένα.

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών λαμβάνουν 
τη συγκατάθεση των τελικών χρηστών που 
είναι φυσικά πρόσωπα πριν να 
κοινοποιήσουν τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που τους αφορούν στους 
παρόχους καταλόγων διαθέσιμων στο 
κοινό και, συνεπώς, ενημερώνουν τους 
τελικούς χρήστες σχετικά με τη 
συμπερίληψη των δεδομένων ανά 
κατηγορία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, στο βαθμό που τα δεδομένα 
αυτά είναι αναγκαία για τον σκοπό του 
καταλόγου. Οι πάροχοι προσφέρουν στους 
τελικούς χρήστες που είναι φυσικά 
πρόσωπα τα μέσα να επαληθεύουν, να 
διορθώνουν και να διαγράφουν αυτά τα 
δεδομένα.

2. Οι πάροχοι καταλόγων διαθέσιμων 
στο κοινό ενημερώνουν τους τελικούς 
χρήστες που είναι φυσικά πρόσωπα και 
των οποίων τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα περιέχονται στον κατάλογο 
σχετικά με τις διαθέσιμες λειτουργίες 
αναζήτησης του καταλόγου και λαμβάνουν 
τη συγκατάθεση των τελικών χρηστών 
πριν από την ενεργοποίηση αυτών των 

2. Οι πάροχοι καταλόγων διαθέσιμων 
στο κοινό ενημερώνουν τους τελικούς 
χρήστες που είναι φυσικά πρόσωπα και 
των οποίων τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα περιέχονται στον κατάλογο 
σχετικά με τις διαθέσιμες λειτουργίες 
αναζήτησης του καταλόγου και λαμβάνουν 
τη συγκατάθεση των τελικών χρηστών 
πριν από την ενεργοποίηση αυτών των 
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λειτουργιών αναζήτησης για τα δεδομένα 
που αφορούν τους τελικούς χρήστες.

λειτουργιών αναζήτησης για τα δεδομένα 
που αφορούν τους τελικούς χρήστες.

3. Οι πάροχοι καταλόγων διαθέσιμων 
στο κοινό παρέχουν στους τελικούς 
χρήστες που είναι νομικά πρόσωπα τη 
δυνατότητα να αντιτεθούν στη 
συμπερίληψη στον κατάλογο δεδομένων 
που τους αφορούν. Ο πάροχοι προσφέρουν 
σε αυτούς τους τελικούς χρήστες τα μέσα 
να επαληθεύουν, να διορθώνουν και να 
διαγράφουν αυτά τα δεδομένα.

3. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή καταλόγων 
διαθέσιμων στο κοινό παρέχουν στους 
τελικούς χρήστες που είναι νομικά 
πρόσωπα ή φυσικά πρόσωπα που 
ενεργούν υπό επαγγελματική ιδιότητα, τη 
δυνατότητα να αντιτεθούν στη 
συμπερίληψη στον κατάλογο δεδομένων 
που τους αφορούν. Οι πάροχοι 
προσφέρουν σε αυτούς τους τελικούς 
χρήστες που είναι νομικά πρόσωπα ή 
φυσικά πρόσωπα που ενεργούν υπό 
επαγγελματική ιδιότητα τα μέσα να 
επαληθεύουν, να διορθώνουν και να 
διαγράφουν αυτά τα δεδομένα.

4. Η δυνατότητα για τους τελικούς 
χρήστες να μην συμπεριληφθούν σε 
κατάλογο διαθέσιμο στο κοινό ή να 
επαληθεύουν, να διορθώνουν και να 
διαγράφουν τυχόν δεδομένα που τους 
αφορούν παρέχεται δωρεάν.

4. Η δυνατότητα για τους τελικούς 
χρήστες να μην συμπεριληφθούν σε 
κατάλογο διαθέσιμο στο κοινό ή να 
επαληθεύουν, να διορθώνουν και να 
διαγράφουν τυχόν δεδομένα που τους 
αφορούν παρέχεται δωρεάν και με εύκολα 
προσβάσιμο τρόπο από τον πάροχο 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή 
απευθείας από τον πάροχο του 
διαθέσιμου στο κοινό καταλόγου. 

4α. Σε περιπτώσεις όπου δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα τελικών 
χρηστών που είναι φυσικά πρόσωπα 
έχουν περιληφθεί σε κατάλογο διαθέσιμο 
στο κοινό πριν από τη θέση σε ισχύ του 
παρόντος κανονισμού, και όταν η 
επίτευξη συγκατάθεσης θα αποτελούσε 
δυσανάλογο φόρτο για τον πάροχο του 
καταλόγου ή της αρχικής υπηρεσίας, τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
παρόμοιων τελικών χρηστών μπορούν να 
συνεχίσουν να περιλαμβάνονται σε 
κατάλογο διαθέσιμο στο κοινό, 
συμπεριλαμβανομένων εκδόσεων με 
δυνατότητα αναζήτησης, εκτός εάν οι 
τελικοί χρήστες έχουν εκφράσει τη ρητή 
αντίρρησή τους στη συμπερίληψη των 
δεδομένων τους στον κατάλογο ή στη 
διαθεσιμότητα λειτουργιών αναζήτησης 
σχετικά με τα δεδομένα τους.
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Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 16 Άρθρο 16

Μη ζητηθείσες επικοινωνίες Μη ζητηθείσες επικοινωνίες 

1. Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα 
μπορούν να χρησιμοποιούν υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την 
αποστολή κοινοποιήσεων άµεσης 
εμπορικής προώθησης σε τελικούς χρήστες 
που είναι φυσικά πρόσωπα εφόσον οι 
τελευταίοι έχουν χορηγήσει σχετικώς τη 
συγκατάθεσή τους.

1. Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα 
μπορούν να χρησιμοποιούν υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την 
αποστολή κοινοποιήσεων άµεσης 
εμπορικής προώθησης σε τελικούς χρήστες 
που είναι φυσικά πρόσωπα και έχουν 
χορηγήσει σχετικώς τη συγκατάθεσή τους.

2. Όταν ένα φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο λαμβάνει στοιχεία επαφής του 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον 
πελάτη του στο πλαίσιο της πώλησης ενός 
προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, μπορεί να 
χρησιμοποιεί τα εν λόγω στοιχεία για την 
άμεση εμπορική προώθηση των δικών του 
παρόμοιων προϊόντων ή υπηρεσιών, υπό 
την προϋπόθεση ότι οι πελάτες του έχουν 
σαφώς και ευδιάκριτα την ευκαιρία να 
αντιτάσσονται, δωρεάν και εύκολα, σε 
αυτή τη χρήση. Το δικαίωμα αντίταξης 
εκχωρείται κατά τη στιγμή της συλλογής 
των στοιχείων επαφής και με κάθε μήνυμα 
που αποστέλλεται.

2. Όταν ένα φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο λαμβάνει στοιχεία επαφής του 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον 
πελάτη του στο πλαίσιο της πώλησης ενός 
προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, μπορεί να 
χρησιμοποιεί τα εν λόγω στοιχεία για την 
άμεση εμπορική προώθηση των δικών του 
προϊόντων ή υπηρεσιών, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι πελάτες του έχουν 
σαφώς και ευδιάκριτα την ευκαιρία να 
αντιτάσσονται, δωρεάν και εύκολα, σε 
αυτή τη χρήση. Ο πελάτης ενημερώνεται 
σχετικά με το δικαίωμα αντίταξης και του 
παρέχεται ένας εύκολος τρόπος να το 
ασκήσει κατά τη στιγμή της συλλογής των 
στοιχείων επαφής και με κάθε μήνυμα που 
αποστέλλεται.

3. Με την επιφύλαξη των 
παραγράφων 1 και 2, τα φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα που χρησιμοποιούν υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την 
πραγματοποίηση κλήσεων άμεσης 
εμπορικής προώθησης:

3. Με την επιφύλαξη των 
παραγράφων 1 και 2, τα φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα που χρησιμοποιούν υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την 
πραγματοποίηση κλήσεων άμεσης 
εμπορικής προώθησης:

α) παρέχουν ένδειξη της ταυτότητας 
γραμμής επικοινωνίας μαζί τους· ή

α) παρέχουν ένδειξη της ταυτότητας 
γραμμής επικοινωνίας μαζί τους· ή

β) παρέχουν ένδειξη ειδικού 
κωδικού/ή προθέματος που δηλώνει ότι η 

β) παρέχουν ένδειξη ειδικού 
κωδικού/ή προθέματος που δηλώνει ότι η 
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κλήση είναι κλήση εμπορικής προώθησης. κλήση είναι κλήση εμπορικής προώθησης.

4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 
1, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν 
δια νόμου ότι η πραγματοποίηση
φωνητικών κλήσεων για σκοπούς άμεσης 
εμπορικής προώθησης προς τελικούς 
χρήστες που είναι φυσικά πρόσωπα 
επιτρέπεται μόνο προς τελικούς χρήστες 
που είναι φυσικά πρόσωπα και δεν έχουν 
δηλώσει ότι δεν επιθυμούν να λαμβάνουν 
τέτοιες επικοινωνίες.

4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 
1, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν 
δια νόμου ότι η πραγματοποίηση 
φωνητικών κλήσεων για σκοπούς άμεσης 
εμπορικής προώθησης προς τελικούς 
χρήστες που είναι φυσικά πρόσωπα 
επιτρέπεται μόνο προς τελικούς χρήστες 
που είναι φυσικά πρόσωπα και δεν έχουν 
δηλώσει ότι δεν επιθυμούν να λαμβάνουν 
τέτοιες επικοινωνίες. Τα κράτη μέλη 
προβλέπουν τη δυνατότητα των χρηστών 
να προβάλλουν αντιρρήσεις ως προς τη 
λήψη ανεπίκλητων επικοινωνιών μέσω 
εθνικού μητρώου φραγής κλήσεων 
(μητρώο «Do Not Call»), ώστε να 
διασφαλίζεται ότι ο χρήστης υποχρεούται 
να επιλέξει να εξαιρεθεί μόνο μία φορά.

5. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν, στο 
πλαίσιο του δικαίου της Ένωσης και του 
ισχύοντος εθνικού δικαίου, την επαρκή 
προστασία του έννομου συμφέροντος των 
τελικών χρηστών που είναι νομικά 
πρόσωπα σε σχέση με τις μη ζητηθείσες 
επικοινωνίες που αποστέλλονται με τη 
χρήση των μέσων της παραγράφου 1.

5. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν, στο 
πλαίσιο του δικαίου της Ένωσης και του 
ισχύοντος εθνικού δικαίου, την επαρκή 
προστασία του έννομου συμφέροντος των 
τελικών χρηστών που είναι νομικά 
πρόσωπα σε σχέση με τις μη ζητηθείσες 
επικοινωνίες που αποστέλλονται με τη 
χρήση των μέσων της παραγράφου 1.

6. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
που κάνει χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών για τη αποστολή 
κοινοποιήσεων άμεσης εμπορικής 
προώθησης ενημερώνει τους τελικούς 
χρήστες ότι η κοινοποίηση έχει χαρακτήρα 
εμπορικής προώθησης, τους γνωστοποιεί 
την ταυτότητα του νομικού ή φυσικού 
προσώπου για λογαριασμό του οποίου 
μεταδίδεται η κοινοποίηση και παρέχει τις 
πληροφορίες που χρειάζονται οι 
παραλήπτες για να ασκήσουν εύκολα το 
δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής 
τους για τη λήψη περαιτέρω 
κοινοποιήσεων εμπορικής προώθησης.

6. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
που κάνει χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών για την αποστολή 
κοινοποιήσεων άμεσης εμπορικής 
προώθησης ενημερώνει τους τελικούς 
χρήστες ότι η κοινοποίηση έχει χαρακτήρα 
εμπορικής προώθησης, τους γνωστοποιεί 
την ταυτότητα του νομικού ή φυσικού 
προσώπου για λογαριασμό του οποίου 
μεταδίδεται η κοινοποίηση και παρέχει τις 
πληροφορίες που χρειάζονται οι 
παραλήπτες για να ασκήσουν χωρίς 
χρέωση το δικαίωμα ανάκλησης της 
συγκατάθεσής τους ή το δικαίωμα 
αντίταξης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 
12 παράγραφος 5 του κανονισμού (EE) 
2016/679 για τη λήψη περαιτέρω 
κοινοποιήσεων εμπορικής προώθησης. 
Απαγορεύεται η απόκρυψη της 
ταυτότητας των αποστολέων, η χρήση 
ψευδών στοιχείων επικοινωνίας ή 
ψευδών διευθύνσεων επιστροφής ή 
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αριθμών με σκοπό την άμεση εμπορική 
προώθηση.

7. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να λαμβάνει μέτρα εφαρμογής 
σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 2 
καθορίζοντας τον κωδικό/ή το πρόθεμα 
που ταυτοποιεί τις κλήσεις εμπορικής 
προώθησης σύμφωνα την παράγραφο 3 
στοιχείο β).

7. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να λαμβάνει μέτρα εφαρμογής 
σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 2 
καθορίζοντας τον κωδικό/ή το πρόθεμα 
που ταυτοποιεί τις κλήσεις εμπορικής 
προώθησης σύμφωνα την παράγραφο 3 
στοιχείο β).

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 17 Άρθρο 17

Πληροφορίες για κινδύνους για την 
ασφάλεια που έχουν εντοπιστεί

Υποχρεώσεις ασφαλείας

Σε περίπτωση που υπάρχει ιδιαίτερος 
κίνδυνος που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο
την ασφάλεια των δικτύων και υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ο πάροχος 
υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
ενημερώνει τους τελικούς χρήστες για τον 
κίνδυνο αυτό και, εφόσον ο κίνδυνος 
κείται εκτός του πεδίου των μέτρων που 
οφείλει να λαμβάνει ο πάροχος της 
υπηρεσίας, ενημερώνει τους τελικούς 
χρήστες για όλες τις τυχόν δυνατότητες 
προσφυγής, καθώς και για το 
αναμενόμενο κόστος της.

Οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών συμμορφώνονται με τις 
υποχρεώσεις περί ασφαλείας που 
ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 
και την [οδηγία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 
θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών]. Οι πάροχοι 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
εξασφαλίζουν ότι υπάρχει επαρκής 
προστασία έναντι της μη επιτρεπόμενης 
πρόσβασης ή των μεταβολών των 
δεδομένων ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
και ότι το απόρρητο και η ακεραιότητα 
της επικοινωνίας κατοχυρώνονται με 
προηγμένα τεχνικά μέτρα, 
συμπεριλαμβανομένων μεθόδων 
κρυπτογράφησης όπως η διατερματική 
κρυπτογράφηση.

Προκειμένου να παρέχονται πληροφορίες 
στους τελικούς χρήστες σχετικά με τα 
πρότυπα ασφαλείας, προωθούνται 
συστήματα αυτοπιστοποίησης ή 
επισήμανσης που προσδιορίζουν την 
ασφάλεια και τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά του λογισμικού και του 
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τερματικού εξοπλισμού.

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) εκπονεί κατευθυντήριες γραμμές 
για τις εποπτικές αρχές όσον αφορά την 
εφαρμογή του άρθρου 9 παράγραφος 1 
και τις ιδιαιτερότητες της έκφρασης 
συγκατάθεσης από νομικά πρόσωπα·

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Ένας τελικός χρήστης ή μια 
ομάδα τελικών χρηστών έχει το δικαίωμα 
να αναθέσει σε μη κερδοσκοπικό φορέα, 
οργάνωση ή ένωση που έχει συσταθεί 
δεόντως σύμφωνα με το δίκαιο κράτους 
μέλους, διαθέτει καταστατικούς σκοπούς 
που είναι προς το δημόσιο συμφέρον και 
δραστηριοποιείται στον τομέα της 
προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και της ιδιωτικότητας να 
υποβάλει την καταγγελία εξ ονόματός 
του, και να ασκήσει τα δικαιώματα που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 
του παρόντος άρθρου εξ ονόματός του, 
και να ασκήσει το δικαίωμα 
αποζημίωσης που αναφέρεται στο άρθρο 
22 εξ ονόματός του, εφόσον προβλέπεται 
από το δίκαιο του κράτους μέλους.

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Ένας φορέας, μια οργάνωση ή μια 
ένωση, ανεξάρτητα από την εντολή του 
τελικού χρήστη, έχει το δικαίωμα να 
υποβάλει, στο κράτος μέλος στο οποίο 
είναι εγγεγραμμένος, καταγγελία στην 
εποπτική αρχή που είναι αρμόδια δυνάμει 
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου 
και να ασκήσει τα δικαιώματα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 του 
παρόντος άρθρου, εφόσον θεωρεί ότι 
παραβιάστηκαν τα δικαιώματα του 
τελικού χρήστη δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού.

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο VI – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΙΣ 
ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 25 διαγράφεται

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις υπό τους όρους του παρόντος 
άρθρου.

2. Η εξουσία έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται 
στο άρθρο 8 παράγραφος 4 ανατίθεται 
στην Επιτροπή για αόριστο χρονικό 
διάστημα από [την ημέρα έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού].
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3. Η ανάθεση εξουσιών που 
προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 4 
μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανακληθεί 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης 
περατώνει την εξουσιοδότηση που 
προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 
Τίθεται σε ισχύ την επόμενη ημέρα από 
τη δημοσίευση της απόφασης στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος 
των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
ισχύουν ήδη.

4. Πριν από την έκδοση κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή 
διαβουλεύεται με εμπειρογνώμονες οι 
οποίοι ορίζονται από κάθε κράτος μέλος 
σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται 
στη διοργανική συμφωνία για τη 
βελτίωση της νομοθεσίας της 13ης 
Απριλίου 2016.

5. Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί 
ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 8 
παράγραφος 4 τίθενται σε ισχύ μόνο 
εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο, εντός δύο μηνών από ημέρα 
που η πράξη κοινοποιείται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η 
περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την 
Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν 
αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή 
παρατείνεται κατά δύο μήνες με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
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Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 27 Άρθρο 27

Κατάργηση Κατάργηση

1. Η οδηγία 2002/58/ΕΚ καταργείται 
από την 25η Μαΐου 2018.

1. Η οδηγία 2002/58/ΕΚ καταργείται 
από την 25η Νοεμβρίου 2018.

2. Οι παραπομπές στην καταργούμενη 
οδηγία θεωρούνται παραπομπές στον 
παρόντα κανονισμό.

2. Οι παραπομπές στην καταργούμενη 
οδηγία θεωρούνται παραπομπές στον 
παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 28 Άρθρο 28

Ρήτρα παρακολούθησης και αξιολόγησης Ρήτρα παρακολούθησης και αξιολόγησης

Η Επιτροπή οφείλει να καταρτίσει 
λεπτομερές πρόγραμμα για τον έλεγχο της 
αποτελεσματικότητας του παρόντος 
κανονισμού το αργότερο έως την 1η 
Ιανουαρίου 2018.

Η Επιτροπή οφείλει να καταρτίσει 
λεπτομερές πρόγραμμα για τον έλεγχο της 
αποτελεσματικότητας του παρόντος 
κανονισμού το αργότερο έως την 1η 
Ιουνίου 2018.

Το αργότερο τρία έτη από την ημερομηνία 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και, 
κατόπιν, ανά τριετία, η Επιτροπή προβαίνει 
σε αξιολόγηση του παρόντος κανονισμού 
και υποβάλλει τα κύρια πορίσματα στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο 
και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή. Η αξιολόγηση 
περιλαμβάνει, όταν κρίνεται σκόπιμο, 
πρόταση για την τροποποίηση ή την 
κατάργηση του παρόντος κανονισμού υπό 
το πρίσμα νομικών, τεχνικών και 
οικονομικών εξελίξεων.

Το αργότερο τρία έτη από την ημερομηνία 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και, 
κατόπιν, ανά τριετία, η Επιτροπή προβαίνει 
σε αξιολόγηση του παρόντος κανονισμού 
και υποβάλλει τα κύρια πορίσματα στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο 
και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή. Η αξιολόγηση 
περιλαμβάνει, όταν κρίνεται σκόπιμο, 
πρόταση για την τροποποίηση ή την 
κατάργηση του παρόντος κανονισμού υπό 
το πρίσμα νομικών, τεχνικών και 
οικονομικών εξελίξεων. 
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Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 29 Άρθρο 29

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

1. Ο παρών κανονισμός αρχίζει να 
ισχύει την εικοστή ημέρα από τη 
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

1. Ο παρών κανονισμός αρχίζει να 
ισχύει την εικοστή ημέρα από τη 
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Εφαρμόζεται από την 25η Μαΐου
2018.

2. Εφαρμόζεται από την 25η 
Νοεμβρίου 2018.
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