
AM\919880EL.doc PE500.581v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

2012/2011(COD)

18.12.2012

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
11 - 128

Σχέδιο γνωμοδότησης
Nadja Hirsch
(PE498.045v01-00)

σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδομένων αυτών (γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων)

Πρόταση κανονισμού
(COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/2011(COD))



PE500.581v01-00 2/77 AM\919880EL.doc

EL

AM_Com_LegOpinion



AM\919880EL.doc 3/77 PE500.581v01-00

EL

Τροπολογία 11
Evelyn Regner

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29α) Τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα των εργαζομένων, ιδίως 
ευαίσθητα δεδομένα όπως οι πολιτικές 
πεποιθήσεις, η συμμετοχή και 
δραστηριότητες σε σωματεία, πρέπει να 
προστατεύονται, όπως προβλέπουν τα 
άρθρα 12 και 28 του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και τα άρθρα 8 και 11 της Ευρωπαϊκής 
Σύμβασης για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα, και δεν επιτρέπεται επ’ 
ουδενί να χρησιμοποιούνται για να 
καταγράφονται εργαζόμενοι σε «μαύρες 
λίστες», οι οποίες διαβιβάζονται σε άλλες 
επιχειρήσεις για να αδικούνται 
συγκεκριμένοι εργαζόμενοι.

Or. de

Τροπολογία 12
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Η συγκατάθεση δεν πρέπει να 
παρέχει έγκυρο νομικό λόγο για την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, εάν υπάρχει σαφής 
ανισορροπία μεταξύ του προσώπου στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και του 
υπευθύνου επεξεργασίας. Αυτό ισχύει 
ιδίως εάν το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα τελεί σε σχέση 

διαγράφεται



PE500.581v01-00 4/77 AM\919880EL.doc

EL

εξάρτησης από τον υπεύθυνο 
επεξεργασία, μεταξύ άλλων, εάν τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον 
εργοδότη στο πλαίσιο της εργασιακής 
τους σχέσης. Εάν ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας είναι δημόσια αρχή, 
ανισορροπία στις συγκεκριμένες πράξεις 
επεξεργασίας δεδομένων υπάρχει μόνον 
εάν η δημόσια αρχή μπορεί να επιβάλει 
μια υποχρέωση δυνάμει των σχετικών 
δημόσιων εξουσιών της και η 
συγκατάθεση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι 
παρέχεται ελεύθερα, λαμβάνοντας υπόψη 
το συμφέρον του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντί της προτεινόμενης διάταξης η νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων πρέπει να 
διασφαλίζει ότι το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα έχει την επιλογή να 
αποφασίσει αυτοβούλως αν θα συγκατατεθεί στην επεξεργασία των δεδομένων του ή όχι. 
Επιπλέον, πρέπει να είναι δυνατή η συγκατάθεση στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στο πλαίσιο της σχέσης εργοδότη-εργαζομένου, όταν η επεξεργασία δεδομένων έχει 
μικρή σημασία για τον εργαζόμενο.

Τροπολογία 13
Nadja Hirsch

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Η συγκατάθεση δεν πρέπει να παρέχει 
έγκυρο νομικό λόγο για την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εάν 
υπάρχει σαφής ανισορροπία μεταξύ του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα και του υπευθύνου επεξεργασίας. 
Αυτό ισχύει ιδίως εάν το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα τελεί σε 
σχέση εξάρτησης από τον υπεύθυνο 
επεξεργασία, μεταξύ άλλων, εάν τα 

(34) Η συγκατάθεση δεν πρέπει να παρέχει 
έγκυρο νομικό λόγο για την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εάν 
υπάρχει σαφής ανισορροπία μεταξύ του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα και του υπευθύνου επεξεργασίας. 
Αυτό ισχύει ιδίως εάν το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα τελεί σε 
σχέση εξάρτησης από τον υπεύθυνο 
επεξεργασία, μεταξύ άλλων, εάν τα 
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δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον 
εργοδότη στο πλαίσιο της εργασιακής τους 
σχέσης. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
είναι δημόσια αρχή, ανισορροπία στις 
συγκεκριμένες πράξεις επεξεργασίας 
δεδομένων υπάρχει μόνον εάν η δημόσια 
αρχή μπορεί να επιβάλει μια υποχρέωση 
δυνάμει των σχετικών δημόσιων εξουσιών 
της και η συγκατάθεση δεν μπορεί να 
θεωρηθεί ότι παρέχεται ελεύθερα, 
λαμβάνοντας υπόψη το συμφέρον του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα.

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον 
εργοδότη στο πλαίσιο της εργασιακής τους 
σχέσης. Στην εργασιακή σχέση η 
επεξεργασία δεδομένων συνιστά 
εξαίρεση, αν αποσκοπεί σε σημαντικά 
νομικά ή οικονομικά οφέλη για τον 
εργαζόμενο. Εάν ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας είναι δημόσια αρχή, 
ανισορροπία στις συγκεκριμένες πράξεις 
επεξεργασίας δεδομένων υπάρχει μόνον 
εάν η δημόσια αρχή μπορεί να επιβάλει μια 
υποχρέωση δυνάμει των σχετικών 
δημόσιων εξουσιών της και η 
συγκατάθεση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι 
παρέχεται ελεύθερα, λαμβάνοντας υπόψη 
το συμφέρον του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα.

Or. de

Τροπολογία 14
Evelyn Regner

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Η συγκατάθεση δεν πρέπει να παρέχει 
έγκυρο νομικό λόγο για την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εάν 
υπάρχει σαφής ανισορροπία μεταξύ του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα και του υπευθύνου επεξεργασίας. 
Αυτό ισχύει ιδίως εάν το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα τελεί σε 
σχέση εξάρτησης από τον υπεύθυνο 
επεξεργασία, μεταξύ άλλων, εάν τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον 
εργοδότη στο πλαίσιο της εργασιακής τους 
σχέσης. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
είναι δημόσια αρχή, ανισορροπία στις 
συγκεκριμένες πράξεις επεξεργασίας 
δεδομένων υπάρχει μόνον εάν η δημόσια

(34) Η συγκατάθεση δεν πρέπει να παρέχει 
έγκυρο νομικό λόγο για την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εάν 
υπάρχει σαφής ανισορροπία μεταξύ του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα και του υπευθύνου επεξεργασίας. 
Αυτό ισχύει ιδίως εάν το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα τελεί σε 
σχέση εξάρτησης από τον υπεύθυνο 
επεξεργασία, μεταξύ άλλων, εάν τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον 
εργοδότη στο πλαίσιο της εργασιακής τους 
σχέσης. Στην εργασιακή σχέση η 
επεξεργασία δεδομένων συνιστά 
εξαίρεση, αν αποσκοπεί σε σημαντικά 
νομικά ή οικονομικά οφέλη για τον 
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αρχή μπορεί να επιβάλει μια υποχρέωση 
δυνάμει των σχετικών δημόσιων εξουσιών 
της και η συγκατάθεση δεν μπορεί να 
θεωρηθεί ότι παρέχεται ελεύθερα, 
λαμβάνοντας υπόψη το συμφέρον του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα.

εργαζόμενο. Εάν ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας είναι δημόσια αρχή, 
ανισορροπία στις συγκεκριμένες πράξεις 
επεξεργασίας δεδομένων υπάρχει μόνον 
εάν η δημόσια αρχή μπορεί να επιβάλει μια 
υποχρέωση δυνάμει των σχετικών 
δημόσιων εξουσιών της και η 
συγκατάθεση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι 
παρέχεται ελεύθερα, λαμβάνοντας υπόψη 
το συμφέρον του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα.

Or. de

Τροπολογία 15
Martin Kastler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Η συγκατάθεση δεν πρέπει να παρέχει 
έγκυρο νομικό λόγο για την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εάν 
υπάρχει σαφής ανισορροπία μεταξύ του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα και του υπευθύνου επεξεργασίας. 
Αυτό ισχύει ιδίως εάν το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα τελεί σε 
σχέση εξάρτησης από τον υπεύθυνο 
επεξεργασία, μεταξύ άλλων, εάν τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον 
εργοδότη στο πλαίσιο της εργασιακής τους 
σχέσης. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
είναι δημόσια αρχή, ανισορροπία στις 
συγκεκριμένες πράξεις επεξεργασίας 
δεδομένων υπάρχει μόνον εάν η δημόσια 
αρχή μπορεί να επιβάλει μια υποχρέωση 
δυνάμει των σχετικών δημόσιων εξουσιών 
της και η συγκατάθεση δεν μπορεί να 
θεωρηθεί ότι παρέχεται ελεύθερα, 
λαμβάνοντας υπόψη το συμφέρον του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 

(34) Η συγκατάθεση δεν πρέπει να παρέχει 
έγκυρο νομικό λόγο για την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εάν 
υπάρχει σαφής ανισορροπία μεταξύ του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα και του υπευθύνου επεξεργασίας. 
Αυτό ισχύει ιδίως εάν το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα τελεί σε 
σχέση εξάρτησης από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας, μεταξύ άλλων, εάν τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον 
εργοδότη στο πλαίσιο της εργασιακής τους 
σχέσης, εκτός αν η επεξεργασία 
αποσκοπεί σε σημαντικά νομικά ή 
οικονομικά οφέλη για το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα. Εάν ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας είναι δημόσια 
αρχή, ανισορροπία στις συγκεκριμένες 
πράξεις επεξεργασίας δεδομένων υπάρχει 
μόνον εάν η δημόσια αρχή μπορεί να 
επιβάλει μια υποχρέωση δυνάμει των 
σχετικών δημόσιων εξουσιών της και η 
συγκατάθεση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι 



AM\919880EL.doc 7/77 PE500.581v01-00

EL

δεδομένα. παρέχεται ελεύθερα, λαμβάνοντας υπόψη 
το συμφέρον του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα.

Or. de

Τροπολογία 16
Paul Murphy

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Η συγκατάθεση δεν πρέπει να παρέχει 
έγκυρο νομικό λόγο για την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εάν 
υπάρχει σαφής ανισορροπία μεταξύ του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα και του υπευθύνου επεξεργασίας. 
Αυτό ισχύει ιδίως εάν το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα τελεί σε 
σχέση εξάρτησης από τον υπεύθυνο 
επεξεργασία, μεταξύ άλλων, εάν τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον 
εργοδότη στο πλαίσιο της εργασιακής τους 
σχέσης. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
είναι δημόσια αρχή, ανισορροπία στις 
συγκεκριμένες πράξεις επεξεργασίας 
δεδομένων υπάρχει μόνον εάν η δημόσια 
αρχή μπορεί να επιβάλει μια υποχρέωση 
δυνάμει των σχετικών δημόσιων εξουσιών 
της και η συγκατάθεση δεν μπορεί να 
θεωρηθεί ότι παρέχεται ελεύθερα, 
λαμβάνοντας υπόψη το συμφέρον του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα.

(34) Η συγκατάθεση δεν πρέπει να παρέχει 
έγκυρο νομικό λόγο για την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εάν 
υπάρχει σαφής ανισορροπία μεταξύ του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα και του υπευθύνου επεξεργασίας. 
Αυτό ισχύει ιδίως εάν το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα τελεί σε 
σχέση εξάρτησης από τον υπεύθυνο 
επεξεργασία, μεταξύ άλλων, εάν τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον 
εργοδότη στο πλαίσιο της εργασιακής τους 
σχέσης. Επομένως, η συγκατάθεση δεν 
πρέπει να παρέχει νομικό λόγο για την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα εργαζομένων στο πλαίσιο της 
απασχόλησης. Εάν ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας είναι δημόσια αρχή, 
ανισορροπία στις συγκεκριμένες πράξεις 
επεξεργασίας δεδομένων υπάρχει μόνον 
εάν η δημόσια αρχή μπορεί να επιβάλει μια 
υποχρέωση δυνάμει των σχετικών 
δημόσιων εξουσιών της και η 
συγκατάθεση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι 
παρέχεται ελεύθερα, λαμβάνοντας υπόψη 
το συμφέρον του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα.

Or. en
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Τροπολογία 17
Evelyn Regner

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 75

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(75) Εάν η επεξεργασία διενεργείται στον 
δημόσιο τομέα ή εάν, στον ιδιωτικό τομέα, 
η επεξεργασία διενεργείται από μεγάλη 
επιχείρηση ή εάν οι βασικές 
δραστηριότητές της, ανεξάρτητα από το 
μέγεθος της επιχείρησης, περιλαμβάνουν 
πράξεις επεξεργασίας οι οποίες απαιτούν 
τακτική και συστηματική παρακολούθηση, 
πρέπει να ορίζεται ένα πρόσωπο το οποίο 
συνδράμει τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή 
τον εκτελούντα την επεξεργασία στην 
παρακολούθηση της συμμόρφωσης, σε 
εσωτερικό επίπεδο, προς τον παρόντα 
κανονισμό. Οι εν λόγω υπεύθυνοι 
προστασίας δεδομένων, ανεξάρτητα από το 
κατά πόσον είναι υπάλληλοι του 
υπευθύνου επεξεργασίας, πρέπει να είναι 
σε θέση να εκτελούν τις υποχρεώσεις και 
τα καθήκοντά τους με πλήρη ανεξαρτησία.

(75) Εάν η επεξεργασία διενεργείται στον 
δημόσιο τομέα ή εάν, στον ιδιωτικό τομέα, 
η επεξεργασία διενεργείται από επιχείρηση 
η οποία επεξεργάζεται δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα περισσότερων 
από 20 προσώπων ή εάν οι βασικές 
δραστηριότητές της, ανεξάρτητα από το 
μέγεθος της επιχείρησης, περιλαμβάνουν 
πράξεις επεξεργασίας οι οποίες απαιτούν 
τακτική και συστηματική παρακολούθηση, 
πρέπει να ορίζεται ένα πρόσωπο το οποίο 
συνδράμει τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή 
τον εκτελούντα την επεξεργασία στην 
παρακολούθηση της συμμόρφωσης, σε 
εσωτερικό επίπεδο, προς τον παρόντα 
κανονισμό. Οι εν λόγω υπεύθυνοι 
προστασίας δεδομένων, ανεξάρτητα από το 
κατά πόσον είναι υπάλληλοι του 
υπευθύνου επεξεργασίας, πρέπει να είναι 
σε θέση να εκτελούν τις υποχρεώσεις και 
τα καθήκοντά τους με πλήρη ανεξαρτησία. 
Για να διασφαλιστεί αυτή η ανεξαρτησία 
οι εν λόγω υπεύθυνοι προστασίας 
δεδομένων πρέπει να απολαύουν 
ιδιαίτερης προστασίας έναντι απολύσεως 
και δυσμενών διακρίσεων στο πλαίσιο 
των δραστηριοτήτων τους, αφής στιγμής 
διορίζονται με τη συγκατάθεση των 
εκπροσώπων του κλάδου· εν συνεχεία οι 
υπεύθυνοι προστασίας δεδομένων πρέπει 
να έχουν τη δυνατότητα να 
μετεκπαιδεύονται τακτικά στον τομέα 
δραστηριοτήτων τους, ενώ το σχετικό 
κόστος το αναλαμβάνει ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή/και ο εκτελών την 
επεξεργασία. 

Or. de
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Τροπολογία 18
Nadja Hirsch

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 75

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(75) Εάν η επεξεργασία διενεργείται στον 
δημόσιο τομέα ή εάν, στον ιδιωτικό τομέα, 
η επεξεργασία διενεργείται από μεγάλη 
επιχείρηση ή εάν οι βασικές 
δραστηριότητές της, ανεξάρτητα από το 
μέγεθος της επιχείρησης, περιλαμβάνουν 
πράξεις επεξεργασίας οι οποίες απαιτούν 
τακτική και συστηματική παρακολούθηση, 
πρέπει να ορίζεται ένα πρόσωπο το οποίο 
συνδράμει τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή 
τον εκτελούντα την επεξεργασία στην 
παρακολούθηση της συμμόρφωσης, σε 
εσωτερικό επίπεδο, προς τον παρόντα 
κανονισμό. Οι εν λόγω υπεύθυνοι 
προστασίας δεδομένων, ανεξάρτητα από το 
κατά πόσον είναι υπάλληλοι του 
υπευθύνου επεξεργασίας, πρέπει να είναι 
σε θέση να εκτελούν τις υποχρεώσεις και 
τα καθήκοντά τους με πλήρη ανεξαρτησία.

(75) Εάν η επεξεργασία διενεργείται στον 
δημόσιο τομέα ή εάν, στον ιδιωτικό τομέα, 
η επεξεργασία διενεργείται από μεγάλη 
επιχείρηση ή εάν οι βασικές 
δραστηριότητές της, ανεξάρτητα από το 
μέγεθος της επιχείρησης, περιλαμβάνουν 
πράξεις επεξεργασίας οι οποίες απαιτούν 
τακτική και συστηματική παρακολούθηση, 
πρέπει να ορίζεται ένα πρόσωπο το οποίο 
συνδράμει τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή 
τον εκτελούντα την επεξεργασία στην 
παρακολούθηση της συμμόρφωσης, σε 
εσωτερικό επίπεδο, προς τον παρόντα 
κανονισμό. Οι εν λόγω υπεύθυνοι 
προστασίας δεδομένων, ανεξάρτητα από το 
κατά πόσον είναι υπάλληλοι του 
υπευθύνου επεξεργασίας, πρέπει να είναι 
σε θέση να εκτελούν τις υποχρεώσεις και 
τα καθήκοντά τους με πλήρη ανεξαρτησία. 
Η επεξεργασία διεξάγεται από νομικό 
πρόσωπο και αφορά ετησίως 
περισσότερα από 250 πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα.

Or. de

Τροπολογία 19
Philippe De Backer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 123

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(123) Η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν την 
υγεία μπορεί να είναι απαραίτητη για 
λόγους δημόσιου συμφέροντος στους 

(123) Η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν την 
υγεία μπορεί να είναι απαραίτητη για 
λόγους δημόσιου συμφέροντος στους 
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τομείς της δημόσιας υγείας, χωρίς τη 
συγκατάθεση του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα. Στο πλαίσιο 
αυτό, η «δημόσια υγεία» πρέπει να 
ερμηνεύεται όπως ορίζεται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1338/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 
σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές 
στους τομείς της δημόσιας υγείας και της 
υγείας και ασφάλειας στην εργασία, 
δηλαδή ως όλα τα στοιχεία που συνδέονται 
με την υγεία, συγκεκριμένα η κατάσταση 
της υγείας, συμπεριλαμβανομένης της 
νοσηρότητας και αναπηρίας, οι 
καθοριστικοί παράγοντες που επιδρούν 
στην κατάσταση της υγείας, οι ανάγκες 
υγειονομικής περίθαλψης, οι πόροι που 
διατίθενται στην υγειονομική περίθαλψη, η 
παροχή υγειονομικής περίθαλψης και η 
πρόσβαση από όλους σε αυτήν καθώς και 
οι δαπάνες και η χρηματοδότηση της 
υγειονομικής περίθαλψης και οι αιτίες 
θνησιμότητας. Η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα σχετικών με την 
υγεία για λόγους δημόσιου συμφέροντος 
δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα για άλλους σκοπούς από 
τρίτους, όπως εργοδότες, ασφαλιστικές 
εταιρείες και τράπεζες.

τομείς της δημόσιας υγείας, χωρίς τη 
συγκατάθεση του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα. Στο πλαίσιο 
αυτό, η «δημόσια υγεία» πρέπει να 
ερμηνεύεται όπως ορίζεται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1338/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 
σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές 
στους τομείς της δημόσιας υγείας και της 
υγείας και ασφάλειας στην εργασία, 
δηλαδή ως όλα τα στοιχεία που συνδέονται 
με την υγεία, συγκεκριμένα η κατάσταση 
της υγείας, συμπεριλαμβανομένης της 
νοσηρότητας και αναπηρίας, οι 
καθοριστικοί παράγοντες που επιδρούν 
στην κατάσταση της υγείας, οι ανάγκες 
υγειονομικής περίθαλψης, οι πόροι που 
διατίθενται στην υγειονομική περίθαλψη, η 
παροχή υγειονομικής περίθαλψης και η 
πρόσβαση από όλους σε αυτήν καθώς και 
οι δαπάνες και η χρηματοδότηση της 
υγειονομικής περίθαλψης και οι αιτίες 
θνησιμότητας. Η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα σχετικών με την 
υγεία για λόγους δημόσιου συμφέροντος 
δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα για άλλους σκοπούς από 
τρίτους, όπως εργοδότες, ασφαλιστικές 
εταιρείες και τράπεζες, εκτός από τις 
περιπτώσεις όπου συμμετέχουν στη 
διοργάνωση και υλοποίηση του 
συστήματος κοινωνικής ασφάλισης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένα ευρωπαϊκά κράτη μέλη τρίτα μέρη συμμετέχουν στη διοργάνωση και υλοποίηση 
του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης.  Είναι επομένως αναγκαίο να μπορούν να 
επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς άλλους από τη δημόσια υγεία.

Τροπολογία 20
Sari Essayah
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 124

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(124) Οι γενικές αρχές για την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα πρέπει να εφαρμόζονται 
επίσης στο πλαίσιο της απασχόλησης. 
Επομένως, για τη ρύθμιση της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα εργαζομένων στο πλαίσιο της 
απασχόλησης, τα κράτη μέλη πρέπει να 
μπορούν, εντός των ορίων του παρόντος 
κανονισμού, να θεσπίζουν διά νόμου
ειδικούς κανόνες για την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον 
τομέα της απασχόλησης.

(124) Για τη ρύθμιση της επεξεργασίας 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
εργαζομένων στο πλαίσιο της 
απασχόλησης, τα κράτη μέλη πρέπει να 
μπορούν να θεσπίζουν μέσω νομικών 
διατάξεων ειδικούς κανόνες για την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στον τομέα της απασχόλησης.
Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στο πλαίσιο της απασχόλησης 
πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις της 
εξαίρεσης από τις απαιτήσεις του 
παρόντος κανονισμού. Επομένως, όταν 
εγκρίνονται ειδικοί κανόνες για την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στο πλαίσιο της 
απασχόλησης, τα κράτη μέλη μπορεί να 
εγκρίνουν νομικές διατάξεις που 
θεσπίζουν εξαιρέσεις και παρεκκλίσεις. 
Πρέπει επίσης να είναι δυνατόν στα 
κράτη μέλη να προβλέπουν ότι τα θέματα 
που αναφέρονται στο άρθρο 82, 
παράγραφος 1, μπορεί να 
προσδιορίζονται επίσης μέσω συλλογικών 
συμβάσεων που τυγχάνουν 
διαπραγματεύσεως και συνάπτονται σε 
εθνικό επίπεδο από κοινωνικούς 
εταίρους.

Or. en

Τροπολογία 21
Martin Kastler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 124

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(124) Οι γενικές αρχές για την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της 

(124) Οι γενικές αρχές για την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της 
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επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα πρέπει να εφαρμόζονται επίσης 
στο πλαίσιο της απασχόλησης. Επομένως, 
για τη ρύθμιση της επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
εργαζομένων στο πλαίσιο της 
απασχόλησης, τα κράτη μέλη πρέπει να 
μπορούν, εντός των ορίων του παρόντος 
κανονισμού, να θεσπίζουν διά νόμου 
ειδικούς κανόνες για την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον 
τομέα της απασχόλησης.

επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα πρέπει να εφαρμόζονται επίσης 
στο πλαίσιο της απασχόλησης. Επομένως, 
για τη ρύθμιση της επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
εργαζομένων στο πλαίσιο της 
απασχόλησης, τα κράτη μέλη πρέπει να 
μπορούν, εντός των ορίων του παρόντος 
κανονισμού, να θεσπίζουν διά νόμου 
ειδικούς κανόνες για την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον 
τομέα της απασχόλησης, ενώ θα 
διασφαλίζεται το επίπεδο προστασίας που 
θεσπίζει ο παρών κανονισμός. Εφόσον 
στο κάθε κράτος μέλος υπάρχει νομική 
βάση που να ρυθμίζει τις υποθέσεις 
σχέσεων απασχόλησης μέσω συμβάσεων 
μεταξύ των εκπροσώπων των 
εργαζομένων και της διοικήσεως της 
επιχείρησης ή της ελέγχουσας 
επιχείρησης ενός ομίλου επιχειρήσεων 
(συλλογική σύμβαση), πρέπει να είναι 
δυνατή η ρύθμιση της επεξεργασίας 
προσωπικών δεδομένων  στο πλαίσιο της 
απασχόλησης και μέσω τέτοιων 
συμβάσεων. Το ίδιο ισχύει για τις 
συμβάσεις με βάση την οδηγία 
2009/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με 
ημερομηνία 6 Μαΐου 2009,  για τη 
θέσπιση μιας ευρωπαϊκής επιτροπής 
επιχείρησης ή μιας διαδικασίας σε 
επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων 
κοινοτικής κλίμακας με σκοπό να 
ενημερώνονται οι εργαζόμενοι και να 
ζητείται η γνώμη τους. Εξακολουθούν να 
απουσιάζει βασική νομοθεσία σχετικά με 
τα δικαιώματα της προσωπικότητας των 
εργαζομένων.

Or. de

Τροπολογία 22
Nadja Hirsch
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 124

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(124) Οι γενικές αρχές για την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα πρέπει να εφαρμόζονται επίσης 
στο πλαίσιο της απασχόλησης. Επομένως, 
για τη ρύθμιση της επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
εργαζομένων στο πλαίσιο της 
απασχόλησης, τα κράτη μέλη πρέπει να 
μπορούν, εντός των ορίων του παρόντος 
κανονισμού, να θεσπίζουν διά νόμου
ειδικούς κανόνες για την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον 
τομέα της απασχόλησης.

(124) Οι γενικές αρχές για την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα πρέπει να εφαρμόζονται επίσης 
στο πλαίσιο της απασχόλησης. Τα κράτη 
μέλη πρέπει να μπορούν να θεσπίζουν διά 
νόμου την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στον τομέα της 
απασχόλησης, εφόσον διασφαλίζονται τα 
πρότυπα που ορίζει ο παρών κανονισμός.
Εφόσον στο κάθε κράτος μέλος υπάρχει 
νομική βάση που να ρυθμίζει τις 
υποθέσεις σχέσεων απασχόλησης μέσω 
συμβάσεων μεταξύ των εκπροσώπων των 
εργαζομένων και της διοικήσεως της 
επιχείρησης ή της ελέγχουσας 
επιχείρησης ενός ομίλου επιχειρήσεων 
(συλλογική σύμβαση) ή με βάση την 
οδηγία 2009/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με 
ημερομηνία 6 Μαΐου 2009, για τη 
θέσπιση μιας ευρωπαϊκής επιτροπής 
επιχείρησης ή μιας διαδικασίας σε 
επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων 
κοινοτικής κλίμακας με σκοπό να 
ενημερώνονται οι εργαζόμενοι και να 
ζητείται η γνώμη τους1, η επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον 
τομέα της απασχόλησης μπορεί να 
ρυθμίζεται και μέσω τέτοιας συμβάσεως.
__________________
1 ΕΕ L 122, 16.5.2009, σ. 28.

Or. de

Τροπολογία 23
Ole Christensen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 124
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(124) Οι γενικές αρχές για την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα πρέπει να εφαρμόζονται επίσης 
στο πλαίσιο της απασχόλησης. Επομένως, 
για τη ρύθμιση της επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
εργαζομένων στο πλαίσιο της 
απασχόλησης, τα κράτη μέλη πρέπει να 
μπορούν, εντός των ορίων του παρόντος 
κανονισμού, να θεσπίζουν διά νόμου
ειδικούς κανόνες για την επεξεργασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον 
τομέα της απασχόλησης.

(124) Οι γενικές αρχές για την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα πρέπει να εφαρμόζονται επίσης 
στο πλαίσιο της απασχόλησης. Τα κράτη 
μέλη πρέπει να μπορούν να προβαίνουν 
στη ρύθμιση της επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
εργαζομένων στο πλαίσιο της 
απασχόλησης, διά νόμου ή μέσω 
συλλογικής σύμβασης, σύμφωνα με τις 
εθνικές πρακτικές για τη ρύθμιση της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στο πλαίσιο της απασχόλησης, 
μεταξύ των αντιπροσώπων των 
εργοδοτών και των αντιπροσώπων των 
εργαζομένων. Αυτές οι συλλογικές 
συμβάσεις μπορεί επίσης να ρυθμίζουν 
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και να είναι το πρωταρχικό 
νομικό μέσο για τα μέρη της σύμβασης. Ο 
κανονισμός δεν πρέπει να επιβάλλει 
περιορισμούς στις συλλογικές συμβάσεις. 
Όταν υπάρχει νομική βάση στο εν λόγω 
κράτος μέλος για τη ρύθμιση ζητημάτων 
απασχόλησης μέσω συμβάσεως μεταξύ 
των εκπροσώπων των εργαζομένων και 
της διοικήσεως της επιχείρησης ή της 
επιχειρήσεως που ελέγχει ομάδα 
επιχειρήσεων (συλλογική σύμβαση) ή, 
σύμφωνα με την οδηγία 2009/38/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, με ημερομηνία 6 Μαΐου 
2009, για τη θέσπιση μιας ευρωπαϊκής 
επιτροπής επιχείρησης ή μιας 
διαδικασίας σε επιχειρήσεις και ομίλους 
επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας με 
σκοπό να ενημερώνονται οι εργαζόμενοι 
και να ζητείται η γνώμη τους, πρέπει να 
είναι επίσης δυνατό να ρυθμίζεται η 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σε πλαίσιο απασχόλησης 
μέσω τέτοιας συμβάσεως. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να ορίζεται σαφώς στο κείμενο ότι οι συλλογικές συμβάσεις μεταξύ εκπροσώπων 
εργοδοτών και εργαζομένων μπορούν επίσης να ρυθμίζουν την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της απασχόλησης και μπορεί να είναι το πρωταρχικό 
νομικό μέσο διακυβέρνησης για τα μέρη τέτοιων συμβάσεων.

Τροπολογία 24
Evelyn Regner

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 124

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(124) Οι γενικές αρχές για την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα πρέπει να εφαρμόζονται επίσης 
στο πλαίσιο της απασχόλησης. Επομένως, 
για τη ρύθμιση της επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
εργαζομένων στο πλαίσιο της 
απασχόλησης, τα κράτη μέλη πρέπει να 
μπορούν, εντός των ορίων του παρόντος 
κανονισμού, να θεσπίζουν διά νόμου 
ειδικούς κανόνες για την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον 
τομέα της απασχόλησης.

(124) Οι γενικές αρχές για την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα πρέπει να εφαρμόζονται επίσης 
στο πλαίσιο της απασχόλησης. Επομένως, 
για τη ρύθμιση της επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
εργαζομένων στο πλαίσιο της 
απασχόλησης, τα κράτη μέλη πρέπει να 
μπορούν, με βάση τα ελάχιστα πρότυπα 
του παρόντος κανονισμού, να θεσπίζουν 
διά νόμου ειδικούς κανόνες για την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στον τομέα της απασχόλησης. 
Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στο πλαίσιο της απασχόλησης 
μπορεί να ρυθμίζεται και μέσω 
συλλογικής συμβάσεως, εφόσον 
διασφαλίζεται ότι η ρύθμιση αυτή δεν θα 
είναι κάτω από το επίπεδο προστασίας 
των εργαζομένων που θεσπίζει ο παρών 
κανονισμός.

Or. de

Τροπολογία 25
Nadja Hirsch
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 124 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(124α) Για την προάσπιση 
επιχειρηματικών συμφερόντων τα οποία 
συνδέονται άμεσα με την εργασιακή 
σχέση πρέπει να επιτρέπεται και η 
διαβίβαση και επεξεργασία δεδομένων 
των εργαζομένων μέσα σε ομίλους 
επιχειρήσεων. Το παραπάνω δεν πρέπει 
να έρχεται σε αντίθεση με τα χρήζοντα 
προστασίας συμφέροντα του προσώπου 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα. Τα 
δεδομένα των εργαζομένων 
περιλαμβάνουν όλα τα είδη δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα του υπό 
συζήτηση προσώπου, τα οποία 
βρίσκονται σε άμεση σχέση με την 
εργασιακή σχέση.  Η ρύθμιση στο άρθρο 
82 παράγραφος 4 λαμβάνει υπόψη τη 
διαδεδομένη πρακτική της επεξεργασίας 
δεδομένων εργαζομένων σε ομίλους 
επιχειρήσεων.

Or. de

Τροπολογία 26
Jean Lambert
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται 
στην επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα προσώπων που 
δεν διαμένουν στην Ένωση από υπεύθυνο 
επεξεργασίας ή εκτελούντα την 
επεξεργασία εγκαταστημένο στην Ένωση, 
μέσω των οικονομικών δραστηριοτήτων 
τους σε τρίτη χώρα ή τρίτες χώρες.
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Or. en

Τροπολογία 27
Stephen Hughes, Evelyn Regner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται 
στην επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα προσώπων που 
δεν διαμένουν στην Ένωση από υπεύθυνο 
επεξεργασίας ή εκτελούντα την 
επεξεργασία εγκαταστημένο στην Ένωση, 
μέσω των οικονομικών δραστηριοτήτων 
τους σε τρίτη χώρα ή τρίτες χώρες.

Or. en

Τροπολογία 28
Olle Ludvigsson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για 
την επίτευξη του έννομου συμφέροντος 
που επιδιώκει ο υπεύθυνος της 
επεξεργασίας, υπό τον όρο ότι δεν 
προέχουν το συμφέρον ή τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και οι ελευθερίες του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα που χρήζουν προστασίας, ιδίως 
εάν το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα είναι παιδί. Αυτό δεν 
εφαρμόζεται στην επεξεργασία που 
διενεργείται από δημόσιες αρχές κατά την 
άσκηση των καθηκόντων τους.

στ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για 
την επίτευξη του έννομου συμφέροντος 
που επιδιώκει ο υπεύθυνος της 
επεξεργασίας ή ο τρίτος/οι τρίτοι στους 
οποίους τα δεδομένα ανακοινώνονται, 
υπό τον όρο ότι δεν προέχουν το συμφέρον 
ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι 
ελευθερίες του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα που χρήζουν 
προστασίας, ιδίως εάν το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα είναι 
παιδί. Αυτό δεν εφαρμόζεται στην 
επεξεργασία που διενεργείται από 
δημόσιες αρχές κατά την άσκηση των 
καθηκόντων τους.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Για να λειτουργεί σωστά το σύστημα συλλογικών διαπραγματεύσεων, τα συνδικάτα πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν την τήρηση των συλλογικών συμβάσεων. Σήμερα αυτό 
γίνεται στο πλαίσιο του άρθρου 7, στοιχείο στ) της οδηγίας 95/46/ΕΚ. Το άρθρο 7, στοιχείο στ), 
αναγνωρίζει το έννομο συμφέρον τρίτου να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Ο 
εργοδότης θεωρείται συνήθως ο υπεύθυνος επεξεργασίας και το συνδικάτο ο τρίτος.

Τροπολογία 29
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) η επεξεργασία είναι άμεσα αναγκαία 
για τη σχέση απασχόλησης του 
εργαζομένου και τα δεδομένα συνδέονται 
με τη διαχείριση δικαιωμάτων και 
υποχρεώσεων των μερών της σχέσης ή με 
τα οφέλη που παρέχει ο υπεύθυνος 
ελέγχου στον εργαζόμενο, η δε 
επεξεργασία προκύπτει και από την 
ιδιαίτερη φύση του εξεταζόμενου έργου. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο εργοδότης πρέπει να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του εργαζομένου όταν 
η επεξεργασία είναι άμεσα αναγκαία για τη σχέση απασχόλησης του εργαζομένου.  Η ανάγκη 
για επεξεργασία μπορεί να προέρχεται από αρχές, καταναλωτές, εργασιακό περιβάλλον ή 
διοίκηση προσωπικού.  Η επεξεργασία πρέπει να είναι αναγκαία για τη σχέση απασχόλησης του 
εργαζομένου και τα δεδομένα να συνδέονται με τη διαχείριση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων 
των μερών της σχέσης ή με τα οφέλη που παρέχει ο υπεύθυνος ελέγχου στον εργαζόμενο, ή η 
ανάγκη επεξεργασίας να προκύπτει από την ιδιαίτερη φύση του εξεταζόμενου έργου. 

Τροπολογία 30
Stephen Hughes, Evelyn Regner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται 
εις βάρος του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται σε πειθαρχικές ακροάσεις ή 
για την κατάρτιση μαύρης λίστας, τον 
έλεγχο ή τον αποκλεισμό του από 
μελλοντική απασχόληση.

Or. en

Τροπολογία 31
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν ο σκοπός της περαιτέρω 
επεξεργασίας δεν είναι συμβατός με 
εκείνον για τον οποίο συλλέχθηκαν τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, η 
επεξεργασία πρέπει να βασίζεται 
τουλάχιστον σε έναν από τους λόγους που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία 
α) έως ε). Αυτό ισχύει ειδικότερα σε 
οποιαδήποτε αλλαγή όρων και γενικών 
προϋποθέσεων μιας σύμβασης.

4. Εάν ο σκοπός της περαιτέρω 
επεξεργασίας δεν είναι συμβατός με 
εκείνον για τον οποίο συλλέχθηκαν τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, η 
επεξεργασία πρέπει να βασίζεται 
τουλάχιστον σε έναν από τους λόγους που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία 
α) έως στ α). Αυτό ισχύει ειδικότερα σε 
οποιαδήποτε αλλαγή όρων και γενικών 
προϋποθέσεων μιας σύμβασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει λόγος που να δικαιολογεί τον περιορισμό της νομικής βάσης για περαιτέρω 
επεξεργασία μόνο στα στοιχεία α) έως ε) της παραγράφου 1. Εάν η περαιτέρω επεξεργασία δεν 
είναι συμβατή με εκείνην για την οποία συλλέχθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, η 
επεξεργασία πρέπει να βασίζεται νομικά τουλάχιστον σε έναν από τους λόγους που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 στοιχεία α) έως στ).

Τροπολογία 32
Sari Essayah
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω
προσδιορισμό των προϋποθέσεων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο 
στ) σε διάφορους τομείς και καταστάσεις 
επεξεργασίας, μεταξύ άλλων σε σχέση με 
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που αφορούν παιδιά.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις για τη νομιμότητα της επεξεργασίας διαμορφώνουν τον πυρήνα των κανόνων 
προστασίας δεδομένων.  Καθώς οι διατάξεις για κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις πρέπει να 
περιορίζονται σε μη ουσιώδη στοιχεία, η παράγραφος 5 του κανονισμού πρέπει να διαγραφεί.

Τροπολογία 33
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να αποσύρει τη 
συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή. Η 
απόσυρση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη 
νομιμότητα της επεξεργασίας που 
βασίσθηκε στη συγκατάθεση προ της 
απόσυρσής της.

3. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να αποσύρει τη 
συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή. Η 
απόσυρση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη 
νομιμότητα της επεξεργασίας που 
βασίσθηκε στη συγκατάθεση προ της 
απόσυρσής της ούτε επηρεάζει τη 
νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων 
που βασίσθηκε σε άλλους λόγους που 
αναφέρονται στο άρθρο 6, παράγραφος 1.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να καταστεί σαφές ότι, αν το πρόσωπο που αφορούν τα δεδομένα αποσύρει τη 
συγκατάθεσή του, ο υπεύθυνος ελέγχου έχει την δυνατότητα να βασίσει την εξακολούθηση της 
επεξεργασίας δεδομένων σε εναλλακτικό σκεπτικό επεξεργασίας, αν πληρούνται οι σχετικοί 
όροι.

Τροπολογία 34
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η συγκατάθεση δεν παρέχει νομική 
βάση για την επεξεργασία, εάν υπάρχει 
σημαντική ανισορροπία μεταξύ της θέσης 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα και του υπευθύνου 
επεξεργασίας.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απαγόρευση του να βασίζεται η επεξεργασία στη συγκατάθεση, εάν υπάρχει σημαντική 
ανισορροπία μεταξύ της θέσης του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και του 
υπευθύνου επεξεργασίας, είναι υπεραπλουστευτική. Η διάταξη υπονομεύει επίσης την ελευθερία 
βούλησης του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και τη δυνατότητά του να 
αποφασίζει σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων. Αντί της 
προτεινόμενης διάταξης η νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων πρέπει να διασφαλίζει ότι το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα έχει την επιλογή να αποφασίσει αυτοβούλως αν 
θα συγκατατεθεί στην επεξεργασία των δεδομένων του ή όχι.

Τροπολογία 35
Ole Christensen, Evelyn Regner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η συγκατάθεση δεν παρέχει νομική 
βάση για την επεξεργασία, εάν υπάρχει 

4. Η συγκατάθεση δεν παρέχει νομική 
βάση για την επεξεργασία, εάν υπάρχει 
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σημαντική ανισορροπία μεταξύ της θέσης 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα και του υπευθύνου επεξεργασίας.

σημαντική ανισορροπία μεταξύ της θέσης 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα και του υπευθύνου επεξεργασίας. 
Τούτο δεν θίγει το δικαίωμα του 
εργοδότη να υποβάλλει σε επεξεργασία 
δεδομένα βάσει της συγκατάθεσης του 
εργαζομένου ούτε σε σχέση με το 
δικαίωμα των δημόσιων αρχών να 
υποβάλλουν σε επεξεργασία δεδομένα 
βάσει της συγκατάθεσης του πολίτη.

Or. en

Τροπολογία 36
Philippe De Backer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η συγκατάθεση δεν παρέχει νομική 
βάση για την επεξεργασία, εάν υπάρχει 
σημαντική ανισορροπία μεταξύ της θέσης 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα και του υπευθύνου επεξεργασίας.

4. Η συγκατάθεση δεν παρέχει νομική 
βάση για την επεξεργασία, εάν υπάρχει 
σημαντική ανισορροπία μεταξύ της θέσης 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα και του υπευθύνου επεξεργασίας. 
Δεν υφίσταται σημαντική ανισορροπία, 
όταν η επεξεργασία δεδομένων 
προορίζεται σαφώς να έχει νομικά ή 
οικονομικά ευνοϊκές συνέπειες για το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα, ιδίως στο πλαίσιο της 
απασχόλησης ή στην προστασία του από 
κινδύνους.

Or. en

Τροπολογία 37
Martin Kastler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η παράγραφος 4 δεν ισχύει όταν η 
επεξεργασία δεδομένων, σύμφωνα με το 
άρθρο 82, διεξάγεται στο πλαίσιο της 
απασχόλησης και  αποσκοπεί στο νομικό 
ή οικονομικό συμφέρον του εργαζομένου.

Or. de

Τροπολογία 38
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Ο εργαζόμενος δεν έχει άλλη επιλογή 
από τη συγκατάθεση στην επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όταν 
αυτά έχουν μικρή γι’ αυτόν σημασία. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο εργοδότης μπορεί να επεξεργάζεται μόνο δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του εργαζομένου 
τα οποία είναι άμεσα αναγκαία για τη σχέση απασχόλησης. Η συγκατάθεση του εργαζομένου 
δεν μπορεί κατά κανόνα να δικαιολογεί επεξεργασία. Μπορεί όμως να υπάρχουν δεδομένα με 
μικρή σημασία για τον εργαζόμενο και καταστάσεις όπου η διαδικασία είναι προς το συμφέρον 
του εργαζομένου. Επομένως η συγκατάθεση θα μπορούσε να δικαιολογεί την επεξεργασία αλλά 
μόνο όταν η επεξεργασία δεδομένων έχει μικρή σημασία για τον εργαζόμενο.

Τροπολογία 39
Stephen Hughes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Απαγορεύεται η επεξεργασία δεδομένων 1. Απαγορεύεται η επεξεργασία δεδομένων 
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προσωπικού χαρακτήρα τα οποία 
αποκαλύπτουν φυλετική ή εθνοτική 
καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, θρησκεία 
ή πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε 
συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η 
επεξεργασία γενετικών δεδομένων ή 
δεδομένων που αφορούν την υγεία ή τη 
σεξουαλική ζωή ή ποινικές καταδίκες ή 
σχετικά μέτρα ασφάλειας.

προσωπικού χαρακτήρα τα οποία 
αποκαλύπτουν φυλετική ή εθνοτική 
καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, θρησκεία 
ή πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε 
συνδικαλιστική οργάνωση και τη 
συνδικαλιστική δράση, καθώς και η 
επεξεργασία γενετικών δεδομένων ή 
δεδομένων που αφορούν την υγεία ή τη 
σεξουαλική ζωή ή ποινικές καταδίκες ή 
σχετικά μέτρα ασφάλειας. Ειδικότερα, 
αυτό περιλαμβάνει εγγυήσεις για την 
απαγόρευση της κατάρτισης μαύρης 
λίστας εργαζομένων, παραδείγματος χάρη 
σε σχέση με τη συνδικαλιστική τους 
δράση ή ρόλους αντιπροσώπων σε 
θέματα υγείας και ασφάλειας.

Or. en

Τροπολογία 40
Jean Lambert

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Απαγορεύεται η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα τα οποία 
αποκαλύπτουν φυλετική ή εθνοτική 
καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, θρησκεία 
ή πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε 
συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η 
επεξεργασία γενετικών δεδομένων ή 
δεδομένων που αφορούν την υγεία ή τη 
σεξουαλική ζωή ή ποινικές καταδίκες ή 
σχετικά μέτρα ασφάλειας.

1. Απαγορεύεται η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα τα οποία 
αποκαλύπτουν φυλετική ή εθνοτική 
καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, θρησκεία 
ή πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε 
συνδικαλιστική οργάνωση και τη 
συνδικαλιστική δράση, καθώς και η 
επεξεργασία γενετικών δεδομένων ή 
δεδομένων που αφορούν την υγεία ή τη 
σεξουαλική ζωή ή ποινικές καταδίκες ή 
σχετικά μέτρα ασφάλειας.

Or. en

Τροπολογία 41
Stephen Hughes, Evelyn Regner
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα δεν χορηγούνται από το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει το 
συγκεκριμένο πρόσωπο, πέραν των 
πληροφοριών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, σχετικά με την πηγή από την 
οποία προέρχονται τα εν λόγω δεδομένα.

3. Εάν τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα δεν χορηγούνται από το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει το 
συγκεκριμένο πρόσωπο, πέραν των 
πληροφοριών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, σχετικά με την πηγή από την 
οποία προέρχονται τα εν λόγω δεδομένα. 
Το ίδιο ισχύει και για δεδομένα που έχουν 
αντληθεί παρανόμως από τρίτον και 
έχουν διαβιβαστεί στον υπεύθυνο 
επεξεργασίας.

Or. en

Τροπολογία 42
Stephen Hughes, Evelyn Regner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τα δεδομένα δεν χορηγούνται από το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται και η 
παροχή των εν λόγω πληροφοριών 
αποδεικνύεται ανέφικτη ή συνεπάγεται 
δυσανάλογη προσπάθεια· ή

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 43
Ole Christensen, Evelyn Regner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 6 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
παρόντος κανονισμού για τα δεδομένα, 
ιδίως όσον αφορά την προστασία της 
ιδιωτικής ζωής ήδη από τον σχεδιασμό, 
οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 6 του 
παρόντος άρθρου δεν θίγουν το δικαίωμα 
των δημόσιων αρχών να αποθηκεύουν 
δεδομένα ως τεκμηρίωση για μια 
συγκεκριμένη υπόθεση.

Or. en

Τροπολογία 44
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις περί 
προηγούμενης έγκρισης από την αρχή 
ελέγχου ή προηγούμενης διαβούλευσης με 
την αρχή ελέγχου δυνάμει του άρθρου 34 
παράγραφοι 1 και 2·

δ) συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις περί 
προηγούμενης κοινοποίησης από την αρχή 
ελέγχου ή προηγούμενης διαβούλευσης με 
την αρχή ελέγχου δυνάμει του άρθρου 34 
παράγραφοι 1 και 2·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διαδικασίες που απαιτούν προηγούμενη έγκριση είναι δαπανηρές και χρονοβόρες για τον 
υπεύθυνο ελέγχου, η δε προστιθέμενη αξία τους σε σχέση με ένα σύστημα προηγούμενων 
κοινοποιήσεων είναι συζητήσιμη από την άποψη της προστασίας δεδομένων. Το σύστημα 
προηγούμενων κοινοποιήσεων, το οποίο δίνει στην εποπτεύουσα αρχή τη δυνατότητα να 
αντιδρά και να δρα, είναι αρκετό και εξασφαλίζει επίσης μια φιλική προς τον χρήστη προστασία 
δεδομένων.

Τροπολογία 45
Sari Essayah
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας εφαρμόζει 
μηχανισμούς οι οποίοι διασφαλίζουν τον 
έλεγχο της αποτελεσματικότητας των 
μέτρων που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2. Ο εν λόγω έλεγχος 
διενεργείται από ανεξάρτητους 
εσωτερικούς ή εξωτερικούς ελεγκτές, 
εφόσον κάτι τέτοιο συνιστά αναλογικό 
μέτρο.

3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας εφαρμόζει 
μηχανισμούς οι οποίοι διασφαλίζουν τον 
έλεγχο της αποτελεσματικότητας των 
μέτρων που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι εξαιρετικά δύσκολο να κρίνεται πότε τηρείται η απαίτηση για αναλογικότητα, η δε 
απαίτση αυτή μπορεί να οδηγήσει άνιση μεταχείριση των υπευθύνων ελέγχου λόγω 
διαφορετικών ερμηνειών. Για την αποτελεσματική προστασία δεδομένων αρκεί ο υπεύθυνος 
ελέγχου να εφαρμόζει μηχανισμούς για να εξακριβώνει την αποτελεσματικότητα των 
λαμβανόμενων μέτρων, πράγμα που προβλέπεται στην πρόταση 1. 

Τροπολογία 46
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον προσδιορισμό τυχόν 
περαιτέρω κριτηρίων και απαιτήσεων 
σχετικά με τα προβλεπόμενα στην 
παράγραφο 1 κατάλληλα μέτρα, πέραν 
των ήδη προβλεπομένων στην 
παράγραφο 2, των προβλεπόμενων στην 
παράγραφο 3 προϋποθέσεων και 
μηχανισμών ελέγχου και των 
προβλεπόμενων στην παράγραφο 3 
κριτηρίων αναλογικότητας, καθώς επίσης 
για την εξέταση ειδικών μέτρων για τις 

διαγράφεται
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πολύ μικρές, τις μικρές και τις μεσαίες 
επιχειρήσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει ανάγκη κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων από αυτή την άποψη.

Τροπολογία 47
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει 
τεχνικά πρότυπα για τις απαιτήσεις που 
προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2. 
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 87 
παράγραφος 2.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει ανάγκη κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων από αυτή την άποψη.

Τροπολογία 48
Ole Christensen, Evelyn Regner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 4 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) δημόσια αρχή όταν ασχολείται με 
δεδομένα άλλα από τα ευαίσθητα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, 
σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφος 1.
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Or. en

Τροπολογία 49
Evelyn Regner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) μια επιχείρηση ή έναν οργανισμό που 
απασχολεί λιγότερα από 250 άτομα και
επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα μόνον ως δραστηριότητα 
παρεπόμενη στις κύριες δραστηριότητές 
της.

β) μία επιχείρηση ή έναν οργανισμό που 
επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα για λιγότερα από 20 άτομα.

Or. de

Τροπολογία 50
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) μια επιχείρηση ή έναν οργανισμό που 
απασχολεί λιγότερα από 250 άτομα και
επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα μόνον ως δραστηριότητα 
παρεπόμενη στις κύριες δραστηριότητές 
της.

β) μια επιχείρηση ή έναν οργανισμό που 
επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα μόνον ως δραστηριότητα 
παρεπόμενη στις κύριες δραστηριότητές 
της.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το όριο των 250 απασχολουμένων αδικεί τους εργοδότες, ισοδυναμεί με διακρίσεις εις βάρος 
μεγάλων επιχειρήσεων και δεν χρειάζεται καθόλου για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού. 
Ο αριθμός εργαζομένων δεν συνδέεται με την ποσότητα ή τον τύπο δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που διατηρεί ένας οργανισμός. Ένας μικρός οργανισμός με λίγους μόνο υπαλλήλους 
μπορεί να ελέγχει τεράστια ποσότητα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και αντιστρόφως.  
Πέραν τούτου το όριο δεν ερμηνεύεται εύκολα από κάθε άποψη.
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Τροπολογία 51
Liisa Jaakonsaari

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) μια επιχείρηση ή έναν οργανισμό που 
απασχολεί λιγότερα από 250 άτομα και 
επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα μόνον ως δραστηριότητα 
παρεπόμενη στις κύριες δραστηριότητές 
της.

β) μια επιχείρηση ή έναν οργανισμό που 
επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα μόνον ως δραστηριότητα 
παρεπόμενη στις κύριες δραστηριότητές 
της.

Or. en

Τροπολογία 52
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο 4 – τμήμα 3 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ 
ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΓΚΡΙΣΗ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ 
ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Or. en

Τροπολογία 53
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι 
δημόσια αρχή ή δημόσιος φορέας και εάν 
η επεξεργασία απορρέει από νομική 

5. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι 
δημόσια αρχή ή δημόσιος φορέας και εάν 
η επεξεργασία απορρέει από νομική 
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υποχρέωση δυνάμει του άρθρου 6 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) η οποία 
προβλέπει κανόνες και διαδικασίες για τις 
πράξεις επεξεργασίας και ρυθμίζεται από 
το δίκαιο της Ένωσης, οι παράγραφοι 1 
έως 4 δεν εφαρμόζονται, εκτός εάν τα 
κράτη μέλη θεωρούν απαραίτητη τη 
διενέργεια της εν λόγω εκτίμησης πριν από 
τις δραστηριότητες επεξεργασίας.

υποχρέωση δυνάμει του άρθρου 6 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) η οποία 
προβλέπει κανόνες και διαδικασίες για τις 
πράξεις επεξεργασίας και ρυθμίζεται από 
το δίκαιο της Ένωσης ή την εθνική 
νομοθεσία, οι παράγραφοι 1 έως 4 δεν 
εφαρμόζονται, εκτός εάν τα κράτη μέλη 
θεωρούν απαραίτητη τη διενέργεια της εν 
λόγω εκτίμησης πριν από τις 
δραστηριότητες επεξεργασίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι δημόσιες αρχές ή οργανισμοί δεν διακρίνουν μεταξύ υποχρεώσεων βάσει ενωσιακής ή άλλης 
νομοθεσίας. Το μεγαλύτερο μέρος της επεξεργασίας που διενεργούν οι αρχές διενεργείται βάσει 
νόμιμων υποχρεώσεων. Από την άποψη των τοπικών αρχών, για παράδειγμα, θα ήταν δύσκολο 
να διακρίνουν μεταξύ επεξεργασίας που βασίζεται στην ενωσιακή νομοθεσία από επεξεργασία 
που βασίζεται σε καθαρά εθνική νομοθεσία. Σε ορισμένες περιστάσεις η διαδικασία μπορεί να 
είναι αποτέλεσμα και ενωσιακών και εθνικών νομικών απαιτήσεων.

Τροπολογία 54
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
προϋποθέσεων σχετικά με τις πράξεις 
επεξεργασίας που μπορεί να ενέχουν τους 
συγκεκριμένους κινδύνους που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, 
καθώς και των απαιτήσεων για την 
εκτίμηση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 3, συμπεριλαμβανομένων των 
προϋποθέσεων για επεκτασιμότητα, 
επαλήθευση και δυνατότητα ελέγχου. Στο 
πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή εξετάζει ειδικά 
μέτρα για τις πολύ μικρές, τις μικρές και 
τις μεσαίες επιχειρήσεις.

διαγράφεται
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Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει ανάγκη κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων από αυτή την άποψη.

Τροπολογία 55
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή μπορεί να προσδιορίζει 
πρότυπα και διαδικασίες για την 
εκτέλεση, την επαλήθευση και τον έλεγχο 
της εκτίμησης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 3. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 87 παράγραφος 2.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 56
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Προηγούμενη έγκριση και προηγούμενη 
διαβούλευση

Προηγούμενη κοινοποίηση και 
προηγούμενη διαβούλευση

Or. en

Τροπολογία 57
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία, ανάλογα με την 
περίπτωση, εξασφαλίζουν έγκριση από την 
αρχή ελέγχου πριν από την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
προκειμένου να διασφαλίζεται η 
συμμόρφωση της σχεδιαζόμενης 
επεξεργασίας προς τον παρόντα κανονισμό 
και, ιδίως, να μετριάζονται οι σχετικοί 
κίνδυνοι για τα πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα, όταν ένας 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή εκτελών την 
επεξεργασία θεσπίζει συμβατικές ρήτρες, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 42 
παράγραφος 2 στοιχείο δ), ή δεν παρέχει 
κατάλληλες εγγυήσεις σε νομικά 
δεσμευτική πράξη, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 42 παράγραφος 5, για τη διαβίβαση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε 
τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό.

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία, ανάλογα με την 
περίπτωση, προβαίνουν σε κοινοποίηση 
προς την αρχή ελέγχου πριν από την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα προκειμένου να διασφαλίζεται 
η συμμόρφωση της σχεδιαζόμενης 
επεξεργασίας προς τον παρόντα κανονισμό 
και, ιδίως, να μετριάζονται οι σχετικοί 
κίνδυνοι για τα πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα, όταν ένας 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή εκτελών την 
επεξεργασία θεσπίζει συμβατικές ρήτρες, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 42 
παράγραφος 2 στοιχείο δ), ή δεν παρέχει 
κατάλληλες εγγυήσεις σε νομικά 
δεσμευτική πράξη, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 42 παράγραφος 5, για τη διαβίβαση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε 
τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διαδικασίες που απαιτούν προηγούμενη έγκριση είναι δαπανηρές και χρονοβόρες για τον 
υπεύθυνο ελέγχου, η δε προστιθέμενη αξία τους σε σχέση με ένα σύστημα προηγούμενων 
κοινοποιήσεων είναι συζητήσιμη από την άποψη της προστασίας δεδομένων. Το σύστημα 
προηγούμενων κοινοποιήσεων, το οποίο δίνει στην εποπτεύουσα αρχή τη δυνατότητα να 
αντιδρά και να δρα, είναι αρκετό και εξασφαλίζει επίσης μια φιλική προς τον χρήστη προστασία 
δεδομένων.

Τροπολογία 58
Evelyn Regner, Ole Christensen, Jutta Steinruck

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο 
εκτελών την επεξεργασία ορίζουν 
υπεύθυνο προστασίας δεδομένων σε κάθε 

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο 
εκτελών την επεξεργασία ορίζουν, με τη 
συγκατάθεση των εκπροσώπων του 
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περίπτωση στην οποία: κλάδου, υπεύθυνο προστασίας δεδομένων 
σε κάθε περίπτωση στην οποία:

Or. de

Τροπολογία 59
Jean Lambert

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 - παράγραφος 1 - στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η επεξεργασία διενεργείται από δημόσια 
αρχή ή φορέα· or

α) η επεξεργασία διενεργείται από δημόσια 
αρχή ή φορέα ή εξ ονόματός τους· or

Or. en

Τροπολογία 60
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η επεξεργασία διενεργείται από 
επιχείρηση η οποία απασχολεί 
τουλάχιστον 250 άτομα, ή

β) η επεξεργασία διενεργείται από 
επιχείρηση η οποία επεξεργάζεται 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
περισσότερων από 20 προσώπων, ή

Or. de

Τροπολογία 61
Jean Lambert

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η επεξεργασία διενεργείται από β) η επεξεργασία διενεργείται από νομικό 
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επιχείρηση η οποία απασχολεί 
τουλάχιστον 250 άτομα· or

πρόσωπο και αφορά ετησίως 
περισσότερα από 100 πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα· or

Or. en

Τροπολογία 62
Nadja Hirsch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η επεξεργασία διενεργείται από
επιχείρηση η οποία απασχολεί 
τουλάχιστον 250 άτομα, ή

β) η επεξεργασία διενεργείται από νομικό 
πρόσωπο και αφορά ετησίως 
περισσότερα από 250 πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα.

Or. de

Τροπολογία 63
Jean Lambert

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) τα δεδομένα προς επεξεργασία έχουν 
ιδιαίτερα ευαίσθητο χαρακτήρα π.χ. 
ιατρικά· ή

Or. en

Τροπολογία 64
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στην περίπτωση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο β), ένας όμιλος 
επιχειρήσεων μπορεί να διορίσει έναν 
μοναδικό υπεύθυνο προστασίας 
δεδομένων.

2. Ένας όμιλος οργανισμών  που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) 
και β), μπορεί να διορίσει έναν μοναδικό 
υπεύθυνο προστασίας δεδομένων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι δημόσιες αρχές δρουν σήμερα ως οιονεί επιχειρήσεις σε πολλούς τομείς. Ο κανονισμός δεν 
πρέπει να απαγορεύει τη δυνατότητα να διορίζεται ένας μοναδικός υπεύθυνος προστασίας 
δεδομένων για όμιλο που αποτελείται από οντότητες και του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Τροπολογία 65
Jean Lambert

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στην περίπτωση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο β), ένας όμιλος 
επιχειρήσεων μπορεί να διορίσει έναν 
μοναδικό υπεύθυνο προστασίας 
δεδομένων.

2. Στην περίπτωση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο β), ένας όμιλος 
επιχειρήσεων μπορεί να διορίσει έναν 
μοναδικό υπεύθυνο προστασίας 
δεδομένων, όταν ισχύει για μία και μόνο 
περιοχή δικαιοδοσίας.

Or. en

Τροπολογία 66
Evelyn Regner, Ole Christensen, Jutta Steinruck

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν οι επιχειρήσεις αυτού του ομίλου 
βρίσκονται σε περισσότερα από ένα 
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κράτη μέλη, ορίζεται υπεύθυνος 
προστασίας δεδομένων σε καθένα από 
αυτά τα κράτη μέλη, στο οποίο ισχύουν οι 
όροι της παραγράφου 1.

Or. de

Τροπολογία 67
Evelyn Regner, Ole Christensen, Jutta Steinruck

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία ορίζουν τον υπεύθυνο 
προστασίας δεδομένων βάσει 
επαγγελματικών προσόντων και ιδίως 
πείρας στο δίκαιο και στις πρακτικές 
προστασίας των δεδομένων και ικανότητας 
εκπλήρωσης των καθηκόντων που 
αναφέρονται στο άρθρο 37. Το αναγκαίο 
επίπεδο πείρας καθορίζεται ειδικότερα 
ανάλογα με την επεξεργασία δεδομένων 
που διενεργείται και από την προστασία 
την οποία απαιτούν τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που 
επεξεργάζονται ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
ή ο εκτελών την επεξεργασία.

5. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία ορίζουν, με τη 
συγκατάθεση των εκπροσώπων του 
κλάδου, τον υπεύθυνο προστασίας 
δεδομένων βάσει επαγγελματικών 
προσόντων και ιδίως πείρας στο δίκαιο και 
στις πρακτικές προστασίας των δεδομένων 
και ικανότητας εκπλήρωσης των 
καθηκόντων που αναφέρονται στο άρθρο 
37. Το αναγκαίο επίπεδο πείρας 
καθορίζεται ειδικότερα ανάλογα με την 
επεξεργασία δεδομένων που διενεργείται 
και από την προστασία την οποία απαιτούν 
τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
επεξεργάζονται ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
ή ο εκτελών την επεξεργασία. Ο 
υπεύθυνος προστασία δεδομένων έχει τη 
δυνατότητα να μετεκπαιδεύεται τακτικά 
στον τομέα δραστηριοτήτων του, ενώ το 
σχετικό κόστος το αναλαμβάνει ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή/και ο εκτελών 
την επεξεργασία.

Or. de

Τροπολογία 68
Sari Essayah
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία ορίζουν υπεύθυνο 
προστασίας των δεδομένων για διάστημα 
τουλάχιστον δύο ετών. Ο υπεύθυνος 
προστασίας δεδομένων μπορεί να 
διορισθεί εκ νέου για περαιτέρω θητείες. 
Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο 
υπεύθυνος προστασίας δεδομένων μπορεί 
να απομακρυνθεί από τη θέση του μόνον 
εάν δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις 
που απαιτούνται για την άσκηση των 
καθηκόντων του.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάταξη δεν είναι σύμφωνη με την αρχή της επικουρικότητας. Πρέπει να εναπόκεινται στα 
κράτη μέλη οι αποφάσεις επί τέτοιων λεπτομερειών.

Τροπολογία 69
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 86 για τον 
περαιτέρω προσδιορισμό των κριτηρίων 
και των απαιτήσεων σχετικά με τις 
βασικές δραστηριότητες του υπευθύνου 
επεξεργασίας ή του εκτελούντος την 
επεξεργασία που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο γ), καθώς και των 
κριτηρίων σχετικά με τα επαγγελματικά 
προσόντα του υπευθύνου προστασίας 
δεδομένων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 5.

διαγράφεται
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Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει ανάγκη κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων από αυτή την άποψη.

Τροπολογία 70
Liisa Jaakonsaari

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 86 για τον 
περαιτέρω προσδιορισμό των κριτηρίων 
και των απαιτήσεων σχετικά με τις 
βασικές δραστηριότητες του υπευθύνου 
επεξεργασίας ή του εκτελούντος την 
επεξεργασία που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο γ), καθώς και των 
κριτηρίων σχετικά με τα επαγγελματικά 
προσόντα του υπευθύνου προστασίας 
δεδομένων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 5.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 71
Evelyn Regner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) έχουν συνταχθεί με τη συγκατάθεση 
των εκπροσώπων του κλάδου και του 
υπευθύνου προστασίας δεδομένων στον 
αντίστοιχο τόπο εγκατάστασης·

Or. de
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Τροπολογία 72
Stephen Hughes, Evelyn Regner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε πρόσωπο το οποίο υπέστη ζημία 
ως αποτέλεσμα παράνομης πράξης 
επεξεργασίας ή πράξης ασυμβίβαστης 
προς τον παρόντα κανονισμό δικαιούται 
αποζημίωσης από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την 
επεξεργασία για τη ζημία που υπέστη.

1. Κάθε πρόσωπο το οποίο υπέστη υλική ή 
άυλη ζημία ως αποτέλεσμα παράνομης 
πράξης επεξεργασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης 
μαύρης λίστας, ή πράξης ασυμβίβαστης 
προς τον παρόντα κανονισμό δικαιούται 
αποζημίωσης από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την 
επεξεργασία για τη ζημία που υπέστη 
καθώς και για οποιαδήποτε 
συναισθηματική ζημία.

Or. en

Τροπολογία 73
Stephen Hughes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 78 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν διατάξεις 
σχετικά με την επιβολή ποινών 
αποτελεσματικού και αποτρεπτικού 
χαρακτήρα για την αποτροπή 
οποιασδήποτε κατάχρησης του 
θεμελιώδους δικαιώματος στην 
προστασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, όπως κατοχυρώνεται στον 
Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων νομικών 
διατάξεων που διώκουν ως ποινικό 
αδίκημα τη χρήση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα για την 
κατάρτιση μαύρης λίστας εργαζομένων, 
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τον έλεγχό τους ή τον αποκλεισμό τους 
από μελλοντική απασχόληση.

Or. en

Τροπολογία 74
Stephen Hughes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 78 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
πρόσωπα και εταιρείες που 
συλλαμβάνονται να συμμετέχουν στην 
κατάρτιση μαύρης λίστας θα εξαιρούνται 
από την είσπραξη ενωσιακών 
επιδοτήσεων και χρηματοδότησης και 
από τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς 
υποβολής προσφορών για άλλες 
συμβάσεις δημόσιου έργου σε επίπεδο 
ενωσιακό, εθνικό ή δημόσιων αρχών, 
μέχρι να αποδειχθεί ότι έχουν 
ολοκληρωθεί όλες οι νόμιμες διαδικασίες, 
έχουν καταβληθεί στο ακέραιο όλες οι 
σχετικές αποζημιώσεις στα τυχόν θύματα  
και υπάρχουν αξιόπιστες αποδείξεις ότι 
αυτή η εγκληματική νοοτροπία έχει 
εξαλειφθεί από τον οργανισμό.

Or. en

Τροπολογία 75
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) μια επιχείρηση ή ένας οργανισμός που 
απασχολεί λιγότερα από 250 άτομα
επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού 

β) μια επιχείρηση ή έναν οργανισμό που 
επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα μόνον ως δραστηριότητα 



PE500.581v01-00 42/77 AM\919880EL.doc

EL

χαρακτήρα μόνον ως δραστηριότητα 
παρεπόμενη στις κύριες δραστηριότητές 
της.

παρεπόμενη στις κύριες δραστηριότητές 
της.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το όριο των 250 απασχολουμένων αδικεί τους εργοδότες, ισοδυναμεί με διακρίσεις εις βάρος 
μεγάλων επιχειρήσεων και δεν χρειάζεται καθόλου για την επίτευξη του σκοπού του παρόντος 
άρθρου. Πέραν τούτου το όριο δεν ερμηνεύεται εύκολα από κάθε άποψη.

Τροπολογία 76
Liisa Jaakonsaari

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) μια επιχείρηση ή ένας οργανισμός που 
απασχολεί λιγότερα από 250 άτομα
επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα μόνον ως δραστηριότητα 
παρεπόμενη στις κύριες δραστηριότητές 
της.

β) μια επιχείρηση ή έναν οργανισμό που 
επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα μόνον ως δραστηριότητα 
παρεπόμενη στις κύριες δραστηριότητές 
της.

Or. en

Τροπολογία 77
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 81 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) λόγους δημόσιου συμφέροντος στον 
τομέα της δημόσιας υγείας, όπως η 
προστασία κατά σοβαρών διασυνοριακών 
απειλών της υγείας ή η διασφάλιση 
υψηλών προτύπων ποιότητας και 
ασφάλειας, μεταξύ άλλων, για 
φαρμακευτικά προϊόντα ή ιατρικές 

β) λόγους δημόσιου συμφέροντος στον 
τομέα της δημόσιας υγείας, όπως η 
προστασία κατά σοβαρών διασυνοριακών 
απειλών της υγείας ή η διασφάλιση 
υψηλών προτύπων ποιότητας και 
ασφάλειας, μεταξύ άλλων, για 
φαρμακευτικά προϊόντα ή ιατρικές 
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συσκευές· ή συσκευές·

Or. en

Τροπολογία 78
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 81 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) άλλους λόγους δημόσιου συμφέροντος 
σε τομείς όπως η κοινωνική προστασία, 
ιδίως με σκοπό να διασφαλίζεται η 
ποιότητα και η αποδοτικότητα ως προς το 
κόστος των διαδικασιών που 
χρησιμοποιούνται για τον διακανονισμό 
απαιτήσεων σχετικά με παροχές και 
υπηρεσίες στο σύστημα ασφάλισης υγείας.

γ) άλλους λόγους δημόσιου συμφέροντος 
σε τομείς όπως η κοινωνική προστασία, 
ιδίως με σκοπό να διασφαλίζεται η 
ποιότητα και η αποδοτικότητα ως προς το 
κόστος των διαδικασιών που 
χρησιμοποιούνται για τον διακανονισμό 
απαιτήσεων σχετικά με παροχές και 
υπηρεσίες στο σύστημα ασφάλισης υγείας· 
ή

Or. en

Τροπολογία 79
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 81 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) καταβολή επιδομάτων ασθενείας ή 
άλλων συγκρίσιμων επιδομάτων σχετικών 
με την υγεία, σε περίπτωση 
δικαιολογημένης απουσίας ή αν 
απαιτείται επεξεργασία για την ενίσχυση 
άλλων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων 
που συνδέονται με τη σύμβαση 
απασχόλησης.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να μπορούν να ρυθμίζουν σε εθνικό επίπεδο την επεξεργασία δεδομένων 
σχετικά με την καταβολή επιδομάτων ασθενείας ή άλλων συγκρίσιμων επιδομάτων σχετικών με 
την υγεία ή να εξακριβώνουν αν είναι δικαιολογημένη η απουσία ή αν απαιτείται επεξεργασία 
για την ενίσχυση άλλων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που συνδέονται με τη σύμβαση 
απασχόλησης.

Τροπολογία 80
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 81 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό άλλων λόγων δημόσιου 
συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας 
υγείας όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 
στοιχείο β) καθώς και των κριτηρίων και 
των απαιτήσεων σχετικά με την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα για τους σκοπούς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1.

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό άλλων λόγων δημόσιου 
συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας
υγείας όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 
στοιχείο β).

Or. en

Τροπολογία 81
Olle Ludvigsson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Επεξεργασία στο πλαίσιο της 
απασχόλησης

Επεξεργασία στην αγορά εργασίας

Or. en
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Τροπολογία 82
Jean Lambert
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επεξεργασία στο πλαίσιο της 
απασχόλησης

Ελάχιστα πρότυπα για την επεξεργασία 
δεδομένων στο πλαίσιο της απασχόλησης

Or. en

Τροπολογία 83
Nadja Hirsch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εντός των ορίων του παρόντος 
κανονισμού, τα κράτη μέλη μπορούν να 
θεσπίζουν διά νόμου ειδικούς κανόνες που 
ρυθμίζουν την επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα εργαζομένων στο 
πλαίσιο της απασχόλησης, ιδίως για 
σκοπούς πρόσληψης, εκτέλεσης της 
σύμβασης απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης των 
υποχρεώσεων που προβλέπονται από τον 
νόμο ή από συλλογικές συμβάσεις, 
διαχείρισης, προγραμματισμού και 
οργάνωσης της εργασίας, υγείας και 
ασφάλειας στην εργασία, και για σκοπούς 
άσκησης και απόλαυσης, σε ατομική ή 
συλλογική βάση, δικαιωμάτων και 
παροχών που σχετίζονται με την 
απασχόληση, και για σκοπούς καταγγελίας 
της σχέσης απασχόλησης.

1. Στο πλαίσιο των ρυθμίσεων του 
παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη 
μπορούν να θεσπίζουν μέσω νομικών 
διατάξεων ειδικούς κανόνες που 
ρυθμίζουν την επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα εργαζομένων στο 
πλαίσιο της απασχόλησης, ιδίως για 
σκοπούς πρόσληψης και αίτησης για 
πρόσληψη εντός του ομίλου 
επιχειρήσεων, εκτέλεσης της σύμβασης 
απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της 
εκτέλεσης των υποχρεώσεων που 
προβλέπονται από τον νόμο και από 
συλλογικές συμβάσεις, των συλλογικών 
συμβάσεων, διαχείρισης, 
προγραμματισμού και οργάνωσης της 
εργασίας, υγείας και ασφάλειας στην 
εργασία, και για σκοπούς άσκησης και 
απόλαυσης, σε ατομική ή συλλογική βάση, 
δικαιωμάτων και παροχών που σχετίζονται 
με την απασχόληση, και για σκοπούς 
καταγγελίας της σχέσης απασχόλησης.

Δεν επιτρέπεται να χαμηλώνει το επίπεδο 
προστασίας του παρόντος κανονισμού,  
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ιδίως όταν συμφωνούνται ρυθμίσεις μέσω 
συμβάσεων μεταξύ των εκπροσώπων των 
εργαζομένων και της διοικήσεως της 
επιχείρησης ή της ελέγχουσας 
επιχείρησης ενός ομίλου επιχειρήσεων.
Δεν θίγεται το δικαίωμα των κρατών 
μελών να προβλέπουν ευνοϊκότερες για 
τον εργαζόμενο διατάξεις όσον αφορά την 
επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο 
πλαίσιο της απασχόλησης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Μπορεί να υπάρχει απόκλιση των επιχειρησιακών συμφωνιών και εις βάρος των εργαζομένων, 
όταν η συμφωνία διατηρείται στο πλαίσιο της ρυθμιστικής αρμοδιότητας των επιχειρησιακών 
εταίρων και λαμβάνονται υπόψη οι αρχές σχετικά με την προστασία της προσωπικότητας του 
εργαζομένου στο πλαίσιο  της απασχόλησης.

Τροπολογία 84
Ole Christensen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εντός των ορίων του παρόντος 
κανονισμού, τα κράτη μέλη μπορούν να 
θεσπίζουν διά νόμου ειδικούς κανόνες που 
ρυθμίζουν την επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα εργαζομένων στο 
πλαίσιο της απασχόλησης, ιδίως για 
σκοπούς πρόσληψης, εκτέλεσης της 
σύμβασης απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης των 
υποχρεώσεων που προβλέπονται από τον 
νόμο ή από συλλογικές συμβάσεις, 
διαχείρισης, προγραμματισμού και 
οργάνωσης της εργασίας, υγείας και 
ασφάλειας στην εργασία, και για σκοπούς 
άσκησης και απόλαυσης, σε ατομική ή 
συλλογική βάση, δικαιωμάτων και 
παροχών που σχετίζονται με την 
απασχόληση, και για σκοπούς καταγγελίας 

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν 
μέσω νομικών διατάξεων ειδικούς 
κανόνες που ρυθμίζουν την επεξεργασία
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
εργαζομένων στο πλαίσιο της 
απασχόλησης, ιδίως για σκοπούς 
πρόσληψης, εκτέλεσης της σύμβασης 
απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων της 
εκτέλεσης των υποχρεώσεων που 
προβλέπονται από τον νόμο ή από 
συλλογικές συμβάσεις, συλλογικών 
συμβάσεων, διαχείρισης, 
προγραμματισμού και οργάνωσης της 
εργασίας, υγείας και ασφάλειας στην 
εργασία, και για σκοπούς άσκησης και 
απόλαυσης, σε ατομική ή συλλογική βάση, 
δικαιωμάτων και παροχών που σχετίζονται 
με την απασχόληση, και για σκοπούς 
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της σχέσης απασχόλησης. καταγγελίας της σχέσης απασχόλησης.

Το επίπεδο προστασίας του παρόντος 
κανονισμού δεν πρέπει να υποβαθμίζεται, 
ιδίως όταν θεσπίζονται ρυθμίσεις μέσω 
συμφωνιών μεταξύ των εκπροσώπων των 
εργαζομένων και της διοικήσεως της 
επιχείρησης ή της επιχείρησης που 
δεσπόζει σε έναν όμιλο επιχειρήσεων. 
Παραμένει άθικτο το δικαίωμα των 
κρατών μελών -ή των κοινωνικών 
εταίρων μέσω συλλογικών συμβάσεων-
να παρέχουν στους εργαζομένους 
ευνοϊκότερους όρους προστασίας όσον 
αφορά την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της 
απασχόλησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να διαφυλαχθεί η ελευθερία των συλλογικών διαπραγματεύσεων, δεν πρέπει να εισάγει ο 
κανονισμός περιορισμούς, γι’ αυτό η φράση «Εντός των ορίων του παρόντος κανονισμού» 
πρέπει να διαγραφεί. Πέραν τούτου πρέπει να είναι δυνατόν να έχουν τα μέρη των συλλογικών 
συμβάσεων, όπως ακριβώς τα κράτη μέλη, το δικαίωμα να εγκρίνουν διατάξεις ευνοϊκότερες 
για τους εργαζομένους.

Τροπολογία 85
Martin Kastler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εντός των ορίων του παρόντος 
κανονισμού, τα κράτη μέλη μπορούν να 
θεσπίζουν διά νόμου ειδικούς κανόνες που 
ρυθμίζουν την επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα εργαζομένων στο 
πλαίσιο της απασχόλησης, ιδίως για 
σκοπούς πρόσληψης, εκτέλεσης της 
σύμβασης απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης των 
υποχρεώσεων που προβλέπονται από τον 

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν 
μέσω νομικών διατάξεων ειδικούς 
κανόνες που ρυθμίζουν την επεξεργασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
εργαζομένων στο πλαίσιο της 
απασχόλησης για σκοπούς πρόσληψης, 
εκτέλεσης της σύμβασης απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένων της εκτέλεσης των 
υποχρεώσεων που προβλέπονται από τον 
νόμο ή από συλλογικές συμβάσεις, των 
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νόμο ή από συλλογικές συμβάσεις, 
διαχείρισης, προγραμματισμού και 
οργάνωσης της εργασίας, υγείας και 
ασφάλειας στην εργασία, και για σκοπούς 
άσκησης και απόλαυσης, σε ατομική ή 
συλλογική βάση, δικαιωμάτων και 
παροχών που σχετίζονται με την 
απασχόληση, και για σκοπούς καταγγελίας 
της σχέσης απασχόλησης.

συλλογικών συμβάσεων, της διαχείρισης, 
του προγραμματισμού και οργάνωσης της 
εργασίας, υγείας και ασφάλειας στην 
εργασία, και για σκοπούς άσκησης και 
απόλαυσης, σε ατομική ή συλλογική βάση, 
δικαιωμάτων και παροχών που σχετίζονται 
με την απασχόληση, και για σκοπούς 
καταγγελίας της σχέσης απασχόλησης.

Το επίπεδο προστασίας, ιδίως στις 
συλλογικές συμβάσεις, δεν είναι επ’ 
ουδενί χαμηλότερο από το αυτό που 
προβλέπει ο παρών κανονισμός.
Δεν θίγεται το δικαίωμα των κρατών 
μελών να προβλέπουν ευνοϊκότερες για 
τον εργαζόμενο διατάξεις όσον αφορά την 
επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο 
πλαίσιο της απασχόλησης.

Or. de

Τροπολογία 86
Evelyn Regner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εντός των ορίων του παρόντος 
κανονισμού, τα κράτη μέλη μπορούν να 
θεσπίζουν διά νόμου ειδικούς κανόνες που 
ρυθμίζουν την επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα εργαζομένων στο 
πλαίσιο της απασχόλησης, ιδίως για 
σκοπούς πρόσληψης, εκτέλεσης της 
σύμβασης απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης των 
υποχρεώσεων που προβλέπονται από τον 
νόμο ή από συλλογικές συμβάσεις, 
διαχείρισης, προγραμματισμού και 
οργάνωσης της εργασίας, υγείας και 
ασφάλειας στην εργασία, και για σκοπούς 
άσκησης και απόλαυσης, σε ατομική ή 
συλλογική βάση, δικαιωμάτων και 

1. Δυνάμει του ελάχιστου προτύπου που 
ορίζει ο παρών κανονισμός, τα κράτη 
μέλη μπορούν να θεσπίζουν διά νόμου ή 
διά συλλογικών συμβάσεων ειδικούς 
κανόνες που ρυθμίζουν την επεξεργασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
εργαζομένων στο πλαίσιο της 
απασχόλησης, ιδίως για σκοπούς 
πρόσληψης, εκτέλεσης της σύμβασης 
απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της 
εκτέλεσης των υποχρεώσεων που 
προβλέπονται από τον νόμο ή από 
συλλογικές συμβάσεις, διαχείρισης, 
προγραμματισμού και οργάνωσης της 
εργασίας, υγείας και ασφάλειας στην 
εργασία, και για σκοπούς άσκησης και 
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παροχών που σχετίζονται με την 
απασχόληση, και για σκοπούς καταγγελίας 
της σχέσης απασχόλησης.

απόλαυσης, σε ατομική ή συλλογική βάση, 
δικαιωμάτων και παροχών που σχετίζονται 
με την απασχόληση, και για σκοπούς 
καταγγελίας της σχέσης απασχόλησης.

Or. de

Τροπολογία 87
Traian Ungureanu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εντός των ορίων του παρόντος 
κανονισμού, τα κράτη μέλη μπορούν να 
θεσπίζουν διά νόμου ειδικούς κανόνες που 
ρυθμίζουν την επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα εργαζομένων στο 
πλαίσιο της απασχόλησης, ιδίως για 
σκοπούς πρόσληψης, εκτέλεσης της 
σύμβασης απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης των 
υποχρεώσεων που προβλέπονται από τον 
νόμο ή από συλλογικές συμβάσεις, 
διαχείρισης, προγραμματισμού και 
οργάνωσης της εργασίας, υγείας και 
ασφάλειας στην εργασία, και για σκοπούς 
άσκησης και απόλαυσης, σε ατομική ή 
συλλογική βάση, δικαιωμάτων και 
παροχών που σχετίζονται με την 
απασχόληση, και για σκοπούς καταγγελίας 
της σχέσης απασχόλησης.

1. Εντός των ορίων του παρόντος 
κανονισμού και λαμβάνοντας υπόψη την 
αρχή της αναλογικότητας, τα κράτη μέλη 
μπορούν να θεσπίζουν ειδικές νομοθετικές 
διατάξεις που ρυθμίζουν την επεξεργασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
εργαζομένων στο πλαίσιο της 
απασχόλησης, ιδίως για σκοπούς 
πρόσληψης, εκτέλεσης της σύμβασης 
απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της 
εκτέλεσης των υποχρεώσεων που 
προβλέπονται από τον νόμο ή από 
συλλογικές συμβάσεις, διαχείρισης, 
προγραμματισμού και οργάνωσης της 
εργασίας, υγείας και ασφάλειας στην 
εργασία, και για σκοπούς άσκησης και 
απόλαυσης, σε ατομική ή συλλογική βάση, 
δικαιωμάτων και παροχών που σχετίζονται 
με την απασχόληση, και για σκοπούς 
καταγγελίας της σχέσης απασχόλησης.

Or. en

Τροπολογία 88
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εντός των ορίων του παρόντος 
κανονισμού, τα κράτη μέλη μπορούν να 
θεσπίζουν διά νόμου ειδικούς κανόνες που 
ρυθμίζουν την επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα εργαζομένων στο 
πλαίσιο της απασχόλησης, ιδίως για 
σκοπούς πρόσληψης, εκτέλεσης της 
σύμβασης απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης των 
υποχρεώσεων που προβλέπονται από τον 
νόμο ή από συλλογικές συμβάσεις, 
διαχείρισης, προγραμματισμού και 
οργάνωσης της εργασίας, υγείας και 
ασφάλειας στην εργασία, και για σκοπούς 
άσκησης και απόλαυσης, σε ατομική ή 
συλλογική βάση, δικαιωμάτων και 
παροχών που σχετίζονται με την 
απασχόληση, και για σκοπούς καταγγελίας 
της σχέσης απασχόλησης.

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν 
μέσω νομικών διατάξεων ειδικούς 
κανόνες που ρυθμίζουν την επεξεργασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
εργαζομένων στο πλαίσιο της 
απασχόλησης, ιδίως για σκοπούς 
πρόσληψης, εκτέλεσης της σύμβασης 
απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της 
εκτέλεσης των υποχρεώσεων που 
προβλέπονται από τον νόμο ή από 
συλλογικές συμβάσεις, διαχείρισης, 
προγραμματισμού και οργάνωσης της 
εργασίας, υγείας και ασφάλειας στην 
εργασία, και για σκοπούς άσκησης και 
απόλαυσης, σε ατομική ή συλλογική βάση, 
δικαιωμάτων και παροχών που σχετίζονται 
με την απασχόληση, και για σκοπούς 
καταγγελίας της σχέσης απασχόλησης.

Or. en

Τροπολογία 89
Stephen Hughes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εντός των ορίων του παρόντος 
κανονισμού, τα κράτη μέλη μπορούν να
θεσπίζουν διά νόμου ειδικούς κανόνες που 
ρυθμίζουν την επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα εργαζομένων στο 
πλαίσιο της απασχόλησης, ιδίως για 
σκοπούς πρόσληψης, εκτέλεσης της 
σύμβασης απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης των 
υποχρεώσεων που προβλέπονται από τον 
νόμο ή από συλλογικές συμβάσεις,
διαχείρισης, προγραμματισμού και 
οργάνωσης της εργασίας, υγείας και 

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν διά νόμου και 
μέσω της πρακτικής ειδικούς κανόνες που 
ρυθμίζουν την επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα εργαζομένων στο 
πλαίσιο της απασχόλησης, ιδίως, μεταξύ 
άλλων, για σκοπούς πρόσληψης ή
εκτέλεσης της σύμβασης απασχόλησης. 
Αυτό περιλαμβάνει μέτρα που 
απαγόρευσης ως παράνομης της 
συντάξεως μαύρης λίστας εργαζομένων,
την εκτέλεση των υποχρεώσεων που 
προβλέπονται από τον νόμο ή από 
συλλογικές συμβάσεις, διαχείριση, 
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ασφάλειας στην εργασία, και για σκοπούς 
άσκησης και απόλαυσης, σε ατομική ή 
συλλογική βάση, δικαιωμάτων και 
παροχών που σχετίζονται με την 
απασχόληση, και για σκοπούς καταγγελίας 
της σχέσης απασχόλησης.

προγραμματισμό και οργάνωση της 
εργασίας, υγείας και ασφάλειας στην 
εργασία, και για σκοπούς άσκησης και 
απόλαυσης, σε ατομική ή συλλογική βάση, 
δικαιωμάτων και παροχών που σχετίζονται 
με την απασχόληση, και για σκοπούς 
καταγγελίας της σχέσης απασχόλησης.

Or. en

Τροπολογία 90
Olle Ludvigsson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εντός των ορίων του παρόντος 
κανονισμού, τα κράτη μέλη μπορούν να 
θεσπίζουν διά νόμου ειδικούς κανόνες που 
ρυθμίζουν την επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα εργαζομένων στο 
πλαίσιο της απασχόλησης, ιδίως για 
σκοπούς πρόσληψης, εκτέλεσης της 
σύμβασης απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης των 
υποχρεώσεων που προβλέπονται από τον 
νόμο ή από συλλογικές συμβάσεις, 
διαχείρισης, προγραμματισμού και 
οργάνωσης της εργασίας, υγείας και 
ασφάλειας στην εργασία, και για σκοπούς 
άσκησης και απόλαυσης, σε ατομική ή 
συλλογική βάση, δικαιωμάτων και 
παροχών που σχετίζονται με την 
απασχόληση, και για σκοπούς καταγγελίας
της σχέσης απασχόλησης.

1. Τα κράτη μέλη μπορούν, σύμφωνα με 
το εθνικό δίκαιο και πρακτικές, να 
θεσπίζουν ειδικούς κανόνες που ρυθμίζουν 
την επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα εργαζομένων στην 
αγορά εργασίας, ιδίως και μεταξύ άλλων,
για σκοπούς πρόσληψης, εκτέλεσης της 
σύμβασης απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης των 
υποχρεώσεων που προβλέπονται από τον 
νόμο ή από συλλογικές συμβάσεις, 
διαχείρισης, προγραμματισμού και 
οργάνωσης της εργασίας, υγείας και 
ασφάλειας στην εργασία, και για σκοπούς 
άσκησης και απόλαυσης, σε ατομική ή 
συλλογική βάση, δικαιωμάτων και 
παροχών που σχετίζονται με την 
απασχόληση, και για σκοπούς καταγγελίας 
της σχέσης απασχόλησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να λειτουργεί σωστά το σύστημα συλλογικών διαπραγματεύσεων, τα συνδικάτα πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν την τήρηση των συλλογικών συμβάσεων. Σήμερα αυτό 
γίνεται στο πλαίσιο του άρθρου 7, στοιχείο στ) της οδηγίας 95/46/ΕΚ. Το άρθρο 7, στοιχείο στ), 
αναγνωρίζει το έννομο συμφέρον τρίτου να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Ο 
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εργοδότης θεωρείται συνήθως ο υπεύθυνος επεξεργασίας και το συνδικάτο ο τρίτος.

Τροπολογία 91
Jean Lambert

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εντός των ορίων του παρόντος 
κανονισμού, τα κράτη μέλη μπορούν να 
θεσπίζουν διά νόμου ειδικούς κανόνες που 
ρυθμίζουν την επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα εργαζομένων στο 
πλαίσιο της απασχόλησης, ιδίως για 
σκοπούς πρόσληψης, εκτέλεσης της 
σύμβασης απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης των 
υποχρεώσεων που προβλέπονται από τον 
νόμο ή από συλλογικές συμβάσεις, 
διαχείρισης, προγραμματισμού και 
οργάνωσης της εργασίας, υγείας και 
ασφάλειας στην εργασία, και για σκοπούς 
άσκησης και απόλαυσης, σε ατομική ή 
συλλογική βάση, δικαιωμάτων και 
παροχών που σχετίζονται με την 
απασχόληση, και για σκοπούς καταγγελίας 
της σχέσης απασχόλησης.

1. Με βάση τους κανόνες που θεσπίζει ο 
παρών κανονισμός, τα κράτη μέλη 
μπορούν να θεσπίζουν διά νόμου ειδικούς 
κανόνες που ρυθμίζουν την επεξεργασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
εργαζομένων όσον αφορά το πλαίσιο της 
απασχόλησης, ιδίως για σκοπούς 
πρόσληψης, εκτέλεσης της σύμβασης 
απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της 
εκτέλεσης των υποχρεώσεων που 
προβλέπονται από τον νόμο ή από 
συλλογικές συμβάσεις, διαχείρισης, 
προγραμματισμού και οργάνωσης της 
εργασίας, υγείας και ασφάλειας στην 
εργασία, και για σκοπούς άσκησης και 
απόλαυσης, σε ατομική ή συλλογική βάση, 
δικαιωμάτων και παροχών που σχετίζονται 
με την απασχόληση, και για σκοπούς 
καταγγελίας της σχέσης απασχόλησης.

Or. en

Τροπολογία 92
Nadja Hirsch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Με την επιφύλαξη των λοιπών 
διατάξεων του παρόντος κανονισμού, οι 
διατάξεις των κρατών μελών, οι οποίες 
αναφέρονται στο άρθρο 82 παράγραφος
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1, περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα 
ακόλουθα ελάχιστα πρότυπα:
α) Η επεξεργασία δεδομένων 
εργαζομένου εν αγνοία του εργαζομένου 
δεν επιτρέπεται. Κατά παρέκκλιση από 
την πρόταση 1, τα κράτη μέλη μπορούν 
να προβλέπουν διά νόμου, ο οποίος 
προβλέπει τις δέουσες προθεσμίες με τη 
λήξη των οποίων διαγράφονται τα 
δεδομένα, το ενδεχόμενο να επιτρέπεται 
κάτι τέτοιο, εφόσον τεκμηριώνεται η 
υποψία ότι ο εργαζόμενος έχει διαπράξει 
αξιόποινη πράξη ή άλλη βαριά παράβαση 
καθήκοντος στο πλαίσιο της εργασιακής 
σχέσης, εφόσον είναι αναγκαία μια έρευνα 
για να διαλευκανθεί το ζήτημα και 
εφόσον ο τρόπος και ο βαθμός της 
έρευνας δεν είναι δυσανάλογοι με τον 
σκοπό. Η ιδιωτική σφαίρα και ο 
ιδιωτικός βίος των εργαζομένων 
διαφυλάσσονται ανά πάσα στιγμή. Η 
έρευνα εναπόκειται στις αρμόδιες αρχές.
β) Απαγορεύεται η ανοικτή οπτικο-
ηλεκτρονική και/ή ακουστικο-
ηλεκτρονική παρακολούθηση των μερών 
της επιχείρησης στα οποία δεν έχει 
πρόσβαση το κοινό και τα οποία 
εξυπηρετούν κατ’ εξοχήν τους 
υπαλλήλους για προσωπικές ανάγκες, 
ιδίως σε τουαλέτες, αποδυτήρια, 
εντευκτήρια και κοιτώνες. Η κρυφή 
παρακολούθηση απαγορεύεται σε κάθε 
περίπτωση.
γ) Αν επιχειρήσεις ή αρχές στο πλαίσιο 
ιατρικών εξετάσεων ή/και δοκιμών 
καταλληλότητας διερευνούν ή 
επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα, εξηγούν εκ των προτέρων 
στον υποψήφιο ή στον εργαζόμενο για 
ποιο σκοπό χρησιμοποιούνται αυτά τα 
δεδομένα και διασφαλίζουν ότι εν 
συνεχεία θα τους κοινοποιηθούν μαζί με 
τα αποτελέσματα και επιπλέον θα τους 
δοθεί σχετική ερμηνεία, αν το ζητήσουν. 
Απαγορεύεται κατηγορηματικά η 
συγκέντρωση δεδομένων με σκοπό 
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γενετικές δοκιμές και αναλύσεις.
δ) Το αν και σε ποιο βαθμό η χρήση 
τηλεφώνων, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 
Διαδικτύου και άλλων 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 
επιτρέπεται και για ιδιωτικούς σκοπούς 
μπορεί να ρυθμίζεται μέσω συλλογικής 
συμβάσεως. Αν δεν υπάρχει η 
δυνατότητα ρύθμισης μέσω συλλογικής 
συμβάσεως, ο εργοδότης συνάπτει επ’ 
αυτού με τον εργαζόμενο σχετική 
συμφωνία. Εφόσον επιτρέπεται ιδιωτική 
χρήση, επιτρέπεται η επεξεργασία των 
αντίστοιχων δεδομένων κίνησης ιδίως 
χάριν της ασφάλειας δεδομένων, για τη 
διασφάλιση της νόμιμης χρήσης 
τηλεπικοινωνιακών δικτύων και 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και για 
την κατάρτιση λογαριασμών. Κατά 
παρέκκλιση από την πρόταση 3, τα κράτη 
μέλη μπορούν να προβλέπουν διά νόμου, 
ο οποίος προβλέπει τις δέουσες 
προθεσμίες με τη λήξη των οποίων 
διαγράφονται τα δεδομένα, το ενδεχόμενο 
να επιτρέπεται κάτι τέτοιο, εφόσον 
τεκμηριώνεται η υποψία ότι ο 
εργαζόμενος έχει διαπράξει αξιόποινη 
πράξη ή άλλη βαριά παράβαση 
καθήκοντος στο πλαίσιο της εργασιακής 
σχέσης, εφόσον είναι αναγκαία μια έρευνα 
για να διαλευκανθεί το ζήτημα και 
εφόσον ο τρόπος και ο βαθμός της 
έρευνας δεν είναι δυσανάλογοι με τον 
σκοπό. Η ιδιωτική σφαίρα και ο 
ιδιωτικός βίος των εργαζομένων 
διαφυλάσσονται ανά πάσα στιγμή. Η 
έρευνα εναπόκειται στις αρμόδιες αρχές.
ε) Δεν επιτρέπεται η καταγραφή 
εργαζομένων, ιδίως μελών συνδικάτων, 
σε μαύρη λίστα.

Or. de

Τροπολογία 93
Martin Kastler
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Με την επιφύλαξη των λοιπών 
διατάξεων του παρόντος κανονισμού, οι 
διατάξεις των κρατών μελών, οι οποίες 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, 
περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα 
ελάχιστα πρότυπα:
- Η επεξεργασία δεδομένων εργαζομένου 
εν αγνοία του εργαζομένου δεν 
επιτρέπεται. Κατά παρέκκλιση από την 
πρόταση 1, τα κράτη μέλη μπορούν να 
προβλέπουν διά νόμου, ο οποίος 
προβλέπει τις δέουσες προθεσμίες με τη 
λήξη των οποίων διαγράφονται τα 
δεδομένα, το ενδεχόμενο να επιτρέπεται 
κάτι τέτοιο, εφόσον τεκμηριώνεται η 
υποψία ότι ο εργαζόμενος έχει διαπράξει 
αξιόποινη πράξη στο πλαίσιο της 
εργασιακής σχέσης, είναι αναγκαία μια 
έρευνα για να διαλευκανθεί το ζήτημα και 
ο τρόπος και ο βαθμός της έρευνας δεν 
είναι δυσανάλογοι με τον σκοπό. Η 
ιδιωτική σφαίρα και ο ιδιωτικός βίος των 
εργαζομένων διαφυλάσσονται ανά πάσα 
στιγμή.
- Απαγορεύεται η οπτικο-ηλεκτρονική και 
ακουστικο-ηλεκτρονική παρακολούθηση 
σε μέρη της επιχείρησης στα οποία δεν 
έχει πρόσβαση το κοινό και τα οποία 
εξυπηρετούν κατ’ εξοχήν τους 
υπαλλήλους για προσωπικές ανάγκες, 
ιδίως σε τουαλέτες, αποδυτήρια, 
εντευκτήρια και κοιτώνες. Κατά τ’ άλλα 
η οπτικο-ηλεκτρονική και/ή ανοικτή 
ακουστικο-ηλεκτρονική παρακολούθηση 
σε μέρη της επιχείρησης στα οποία δεν 
έχει πρόσβαση το κοινό επιτρέπεται, όταν 
γνωστοποιείται, είναι αναγκαία για την 
επίτευξη του έννομου συμφέροντος που 
επιδιώκει ο υπεύθυνος της επεξεργασίας 
και διαφυλάσσονται τα συμφέροντα και 
τα δικαιώματα των προσώπων τα οποία 
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αφορούν τα δεδομένα.
- Αν επιχειρήσεις ή αρχές στο πλαίσιο 
ιατρικών εξετάσεων ή/και δοκιμών 
καταλληλότητας διερευνούν ή 
επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα, γνωστοποιούν και εξηγούν εκ 
των προτέρων στον υποψήφιο ή στον 
εργαζόμενο για ποιο σκοπό 
χρησιμοποιούνται αυτά τα δεδομένα, 
κοινοποιούν δε καθώς και εξηγούν τα 
αποτελέσματα ενδεχόμενων εξετάσεων ή 
δοκιμών καταλληλότητας. Απαγορεύεται 
η συγκέντρωση δεδομένων με σκοπό 
γενετικές δοκιμές και αναλύσεις. Η 
συγκέντρωση και επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο 
ιατρικών εξετάσεων ή δοκιμών 
καταλληλότητας πρέπει να είναι 
απαραίτητη για τη διαμόρφωση της 
σχέσης απασχόλησης.
- Η χρήση τηλεφώνων, ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, Διαδικτύου και άλλων 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών για 
ιδιωτικούς σκοπούς μπορεί να ρυθμίζεται 
μέσω συλλογικής συμβάσεως. Αν δεν 
υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης μέσω 
συλλογικής συμβάσεως, ο εργοδότης 
μπορεί να συνάπτει επ’ αυτού με τον 
εργαζόμενο σχετική συμφωνία. Εφόσον 
επιτρέπεται ιδιωτική χρήση, επιτρέπεται 
η επεξεργασία των αντίστοιχων 
δεδομένων κίνησης αποκλειστικά χάριν 
της ασφάλειας δεδομένων, για τη 
διασφάλιση της νόμιμης χρήσης 
τηλεπικοινωνιακών δικτύων και 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και για 
την κατάρτιση λογαριασμών. Κατά 
παρέκκλιση από την πρόταση 3, τα κράτη 
μέλη μπορούν να προβλέπουν διά νόμου, 
ο οποίος προβλέπει τις δέουσες 
προθεσμίες με τη λήξη των οποίων 
διαγράφονται τα δεδομένα, το ενδεχόμενο 
να επιτρέπεται κάτι τέτοιο, εφόσον 
τεκμηριώνεται η υποψία ότι ο 
εργαζόμενος έχει διαπράξει αξιόποινη 
πράξη στο πλαίσιο της εργασιακής 
σχέσης, είναι αναγκαία μια έρευνα για να 



AM\919880EL.doc 57/77 PE500.581v01-00

EL

διαλευκανθεί το ζήτημα και ο τρόπος και 
ο βαθμός της έρευνας δεν είναι 
δυσανάλογοι με τον σκοπό. Ο ιδιωτικός 
βίος των εργαζομένων διαφυλάσσονται 
ανά πάσα στιγμή.

Or. de

Τροπολογία 94
Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Με την επιφύλαξη των λοιπών 
διατάξεων του παρόντος κανονισμού, οι 
διατάξεις των κρατών μελών, οι οποίες 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, 
αντικατοπτρίζουν τα ακόλουθα ελάχιστα 
πρότυπα:
α) Τα δεδομένα υποβάλλονται σε σύννομη 
και θεμιτή επεξεργασία, αποκτώνται δε 
μόνο για συγκεκριμένους και νόμιμους 
σκοπούς· Επεξεργασία είναι επιτρεπτή 
μόνο για δεδομένα που είναι αναγκαία για 
την εκτέλεση μιας σύμβασης ή τη 
συμμετοχή σε σύμβαση της οποίας είναι 
μέρος το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα ή για τη 
συμμόρφωση με οποιαδήποτε νομική 
υποχρέωση στην οποία υπόκειται ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων 
ή για να προστατευθούν τα ζωτικά 
συμφέροντα του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται ή για τη διεύθυνση της 
δικαιοσύνης ή για σκοπούς έννομων 
συμφερόντων τους οποίους επιδιώκει ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας, εφόσον η εν 
λόγω επεξεργασία δεν θίγει τα 
δικαιώματα και τις ελευθερίες ή τα 
έννομα συμφέροντα του προσώπου στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα·  τα 
δεδομένα είναι επαρκή, αναλογικά και δεν 
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διατηρούνται περισσότερο απ’ ό,τι είναι 
αναγκαίο για τους σκοπούς για τους 
οποίους έτυχαν επεξεργασίας.
β) Όταν ο υπεύθυνος επεξεργασίας των 
δεδομένων προτίθεται να επεξεργαστεί 
ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα, ισχύουν επιπλέον 
προϋποθέσεις: η ιδιωτική σφαίρα και ο 
ιδιωτικός βίος του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα 
διαφυλάσσονται ανά πάσα στιγμή· η 
επεξεργασία απαιτείται για σκοπούς 
συμμόρφωσης με τη νομοθεσία περί 
απασχολήσεως ή όταν είναι αναγκαία για 
τη θέσπιση, άσκηση ή υπεράσπιση 
νομικών δικαιωμάτων.
γ) Στα πρόσωπα τα οποία αφορούν τα 
δεδομένα παρέχεται ενημέρωση σχετικά 
με τους σκοπούς της επεξεργασίας, η 
οποία περιλαμβάνει τις ακόλουθες 
πληροφορίες: λεπτομερή στοιχεία που 
αφορούν τον υπεύθυνο επεξεργασίας των 
δεδομένων· τους σκοπούς της 
επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένων 
λεπτομερειών σχετικών με οποιονδήποτε 
αποδέκτη των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και τους σκοπούς του· 
δ) Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας των 
δεδομένων λαμβάνουν επαρκή τεχνικά 
και οργανωτικά μέτρα για τη διαφύλαξη 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
που επεξεργάζονται από την καταστροφή, 
την απώλεια, την πρόσβαση σε αυτά μη 
εξουσιοδοτημένων τρίτων ή τη 
δημοσιοποίηση·

Or. en

Τροπολογία 95
Minodora Cliveti

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι νομικές διατάξεις των κρατών 
μελών, οι οποίες αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, περιλαμβάνουν τα 
ακόλουθα ελάχιστα πρότυπα:
α) Τα δεδομένα υποβάλλονται σε σύννομη 
και θεμιτή επεξεργασία και μόνο για 
λόγους που συνδέονται άμεσα με την 
απασχόληση του εργαζομένου. Αν τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
πρόκειται να τύχουν επεξεργασίας για 
σκοπούς άλλους από αυτούς για τους 
οποίους συγκεντρώθηκαν, ο εργοδότης 
διασφαλίζει ότι δεν χρησιμοποιούνται 
κατά τρόπο ασύμβατο με τον αρχικό τους 
προορισμό, πρέπει δε να λάβει τα 
αναγκαία μέτρα για να αποφύγει τυχόν 
παρερμηνείες που μπορεί να προκαλέσει 
η αλλαγή πλαισίου. Ο εργοδότης δεν 
συγκεντρώνει δεδομένα που αφορούν τη 
σεξουαλική ζωή, τις πολιτικές, τις 
θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις του 
καθώς και ποινικές καταδίκες.
β) Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
συγκεντρώνονται σε σχέση με τεχνικά ή 
οργανωτικά μέτρα για την κατοχύρωση 
της ασφάλειας και πρέπουσας λειτουργίας 
αυτοματοποιημένων συστημάτων
πληροφόρησης δεν χρησιμοποιούνται για 
τον έλεγχο της συμπεριφοράς των 
εργαζομένων. Τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που συγκεντρώνονται από την 
ηλεκτρονική παρακολούθηση δεν είναι οι 
μοναδικοί παράγοντες για την αξιολόγηση 
της απόδοσης των εργαζομένων.

Or. en

Τροπολογία 96
Evelyn Regner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Στο πλαίσιο της απασχόλησης δεν  
επιτρέπεται η επεξεργασία ή χρήση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με 
σκοπό τη μόνιμη παρακολούθηση των 
εργαζομένων ή την κατάρτιση προφίλ 
εργαζομένων (κεφάλαιο ΙΙΙ τμήμα 4) ή τη 
σύνταξη και διαβίβαση μαύρης λίστας 
εργαζομένων ή τον έλεγχο επιδόσεων και 
συμπεριφοράς ή την προετοιμασία 
απόλυσης λόγω ασθενείας·    ομοίως 
διαφυλάσσονται σε αυτό το πλαίσιο τα 
δεδομένα υποψηφίων.

Or. de

Τροπολογία 97
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Κατά την έγκριση νομικών διατάξεων 
που αφορούν την παράγραφο 1, τα κράτη 
μέλη μπορεί να προβλέπουν εξαιρέσεις ή 
παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού για την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στο πλαίσιο της 
απασχόλησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα συστήματα αγοράς εργασίας και τα συστήματα εργασιακών σχέσεων των κρατών μελών 
είναι διαφορετικά. Σε ορισμένα κράτη μέλη η νομοθεσία έχει χρησιμοποιηθεί κατά παράδοση 
ευρέως για τη ρύθμιση των σχέσεων απασχόλησης και εργασιακού βίου, ενώ σε άλλα οι 
κανόνες που διέπουν τις σχέσεις απασχόλησης και τον εργασιακό βίο έχουν συμφωνηθεί από 
κοινού εκ μέρους των κοινωνικών εταίρων μέσω συλλογικών συμβάσεων.
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Τροπολογία 98
Paul Murphy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη που προτίθενται να 
προβούν στη ρύθμιση της επεξεργασίας 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
εργαζομένων στο πλαίσιο της 
απασχόλησης μεριμνούν για τη 
συμμετοχή συνδικάτων και εκπροσώπων 
των εργαζομένων σε όλα τα στάδια 
σχεδιασμού και εφαρμογής των νέων 
διατάξεων και ρυθμίσεων. Κάθε νέα 
διάταξη και ρύθμιση προβλέπει 
ευνοϊκότερες συνθήκες για τα 
δικαιώματα των εργαζομένων.

Or. en

Τροπολογία 99
Stephen Hughes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Με την επιφύλαξη των λοιπών 
διατάξεων του παρόντος κανονισμού, οι 
νομικές διατάξεις των κρατών μελών 
περιλαμβάνουν:
α) μέτρα για την απαγόρευση της κρυφής 
παρακολούθησης και ελέγχου 
δραστηριοτήτων στον χώρο εργασίας με 
τη χρήση τεχνολογίας όπως ο εντοπισμός 
με ραδιοσυχνότητες·
β)διατάξεις για την ποινική δίωξη της 
χρήσης δεδομένων για τη σύνταξη 
μαύρης λίστας, τον έλεγχο ή τον 
αποκλεισμό εργαζομένων από την 
απασχόληση, πράγμα που συνιστά 
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παραβίαση των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και έχει καταστρεπτικό 
αντίκτυπο όχι μόνο στον εργαζόμενο αλλά 
και στο ευρύτερο οικογενειακό του 
περιβάλλον, όταν του αρνούνται την 
πρόσβαση στην απασχόληση, άρα και στο 
οικογενειακό εισόδημα·
γ) μέτρα για να διασφαλίζεται ότι 
οποιοδήποτε πρόσωπο ή επιχείρηση 
συλλαμβάνεται να συμμετέχει στην 
κατάρτιση μαύρης λίστας θα 
αντιμετωπίσει βαριές ποινές. Τούτο 
περιλαμβάνει την εξαίρεση από την 
είσπραξη ενωσιακών επιδοτήσεων και 
χρηματοδότησης και από τη συμμετοχή 
σε διαγωνισμούς υποβολής προσφορών 
για άλλες συμβάσεις δημόσιου έργου σε 
επίπεδο ενωσιακό, εθνικό ή δημόσιων 
αρχών, μέχρι να αποδειχθεί ότι έχουν 
ολοκληρωθεί όλες οι νόμιμες διαδικασίες, 
έχουν καταβληθεί στο ακέραιο όλες οι 
σχετικές αποζημιώσεις στα τυχόν θύματα 
της μαύρης λίστας και υπάρχουν 
αξιόπιστες αποδείξεις ότι αυτή η 
εγκληματική νοοτροπία έχει εξαλειφθεί 
από τον οργανισμό.

Or. en

Τροπολογία 100
Ole Christensen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Απαγορεύεται η ανοικτή οπτικο-
ηλεκτρονική και ακουστικο-ηλεκτρονική 
παρακολούθηση των μερών της 
επιχείρησης στα οποία δεν έχει πρόσβαση 
το κοινό και τα οποία εξυπηρετούν κατ’ 
εξοχήν τους υπαλλήλους για προσωπικές 
ανάγκες, ιδίως σε τουαλέτες, αποδυτήρια, 
εντευκτήρια και κοιτώνες. Η κρυφή 
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παρακολούθηση απαγορεύεται σε κάθε 
περίπτωση. Οποιαδήποτε 
παρακολούθηση σε δημόσιους χώρους 
σηματοδοτείται με ορατό μέσο δήλωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι δεν επιτρέπεται καμία μορφή παρακολούθησης στους 
αναφερθέντες χώρους και ότι η παρακολούθηση των δημόσιων χώρων σε μια επιχείρηση 
γίνεται μόνο υπό την προϋπόθεση ότι καθίσταται σαφής με κάποιο ορατό μέσο δήλωσης.

Τροπολογία 101
Elisabeth Morin-Chartier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα μέτρα που λαμβάνονται πρέπει να 
είναι αναλογικά προς τον επιδιωκόμενο 
στόχο.  Στο πλαίσιο της απασχόλησης, 
αυτά τα μέτρα πρέπει να έχουν άμεση και 
αναγκαία σχέση με την προτεινόμενη 
θέση ή με την αξιολόγηση των 
επαγγελματικών δεξιοτήτων. Σε κάθε 
περίπτωση, ο εργαζόμενος ενημερώνεται 
για τις χρησιμοποιούμενες μεθόδους 
καθώς και για τον εμπιστευτικό 
χαρακτήρα των δεδομένων.

Or. fr

Τροπολογία 102
Jean Lambert

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Ο σκοπός της επεξεργασίας τέτοιων 
δεδομένων συνδέεται άμεσα με τον λόγο 
για τον οποίο συγκεντρώθηκαν και 



PE500.581v01-00 64/77 AM\919880EL.doc

EL

παραμένει στο πλαίσιο της απασχόλησης.  
Δεν επιτρέπονται η κατάρτιση προφίλ ή η 
χρήση για δευτερογενείς σκοπούς.

Or. en

Τροπολογία 103
Minodora Cliveti

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Σε συμφωνία με την εθνική νομοθεσία 
ή πρακτική και, όπου δει, σε συμφωνία με 
σχετικές συλλογικές συμβάσεις, οι 
εργοδότες ενημερώνουν πλήρως ή 
διαβουλεύονται με τους υπαλλήλους τους 
ή τους εκπροσώπους αυτών εκ των 
προτέρων σχετικά με την εισαγωγή ή 
αναπροσαρμογή αυτοματοποιημένων 
συστημάτων για τη συγκέντρωση ή 
χρήση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα των εργαζομένων.

Or. en

Τροπολογία 104
Evelyn Regner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων 
ενημέρωσης και συμμετοχής στη λήψη 
αποφάσεων, από το εθνικό εργατικό 
δίκαιο απορρέουν τα ακόλουθα 
δικαιώματα των εκπροσώπων του 
επαγγελματικού κλάδου και των 
ευρωπαϊκών συμβουλίων επιχειρήσεων:
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α) δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη 
απόφασης για τον διορισμό του 
υπευθύνου προστασίας δεδομένων στην 
επιχείρηση (άρθρο 35 κ. εξ.),
β) δικαίωμα τακτικής διαβούλευσης και 
ενημέρωσης εκ μέρους του υπευθύνου 
προστασίας δεδομένων στην επιχείρηση, 
γ) δικαίωμα εκπροσώπησης των 
εργαζομένων τους οποίους αφορούν τα 
δεδομένα ενώπιον τακτικού εθνικού 
δικαστηρίου (άρθρο 73) καθώς και 
δυνατότητα ομαδικής αγωγής (άρθρο 75),
δ) δικαίωμα άποψης στη διαμόρφωση 
δεσμευτικών εσωτερικών κανόνων της 
επιχείρησης (άρθρο 43).

Or. de

Τροπολογία 105
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Τα κράτη μέλη μπορεί επίσης να 
προβλέπουν ότι τα θέματα που 
αναφέρονται στο άρθρο 82, παράγραφος 
1, μπορεί να προσδιορίζονται επίσης 
μέσω συλλογικών συμφωνιών που 
τυγχάνουν διαπραγματεύσεως και 
συνάπτονται σε εθνικό επίπεδο από τους 
κοινωνικούς εταίρους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει αρμοδιότητα της ΕΕ όσον αφορά τα συστήματα αγοράς εργασίας των κρατών 
μελών και τα συστήματα σχέσεων μεταξύ των κλάδων. Για να γίνουν σεβαστές οι διαφορές 
μεταξύ των συστημάτων των κρατών μελών, ο παρών κανονισμός δεν πρέπει να εμποδίζει τα 
κράτη μέλη να διαθέτουν και να εφαρμόζουν διατάξεις σχετικά με την προστασία δεδομένων 
στο πλαίσιο της απασχόλησης μέσω της εθνικής νομοθεσίας ή, σε κράτη μέλη όπου έχουν 
συμφωνηθεί τέτοιες διατάξεις από τους εντόπιους κοινωνικούς εταίρους, μέσω συλλογικών 
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συμβάσεων.

Τροπολογία 106
Nadja Hirsch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Συμπληρωματικά προς τις διατάξεις 
του κεφαλαίου ΙV, μέρος 4, για τον 
υπεύθυνο προστασίας δεδομένων ισχύει 
καθεστώς ιδιαίτερης προστασίας κατά 
της απολύσεως καθώς και απαγόρευση 
δυσμενών διακρίσεων. Αρχές και 
επιχειρήσεις πρέπει εκτός αυτού να 
διασφαλίσουν ότι, σύμφωνα με το άρθρο 
36, παράγραφος 2, ο υπεύθυνος 
προστασίας δεδομένων ασκεί τις 
δραστηριότητές του με πλήρη 
ανεξαρτησία.

Or. de

Τροπολογία 107
Martin Kastler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Συμπληρωματικά προς τις διατάξεις 
του κεφαλαίου ΙV, για τον υπεύθυνο 
προστασίας δεδομένων ισχύει 
απαγόρευση δυσμενών διακρίσεων.

Or. de

Τροπολογία 108
Jean Lambert
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Δεδομένα που αφορούν θέματα υγείας 
μπορεί να χρησιμοποιούνται μόνο στο 
πλαίσιο της απόδοσης κατά την εργασία.

Or. en

Τροπολογία 109
Evelyn Regner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1γ. Τα κράτη μέλη εκδίδουν κατάλληλες 
διατάξεις και πραγματοποιούν ελέγχους 
που δεν επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να 
καταγράφουν συγκεκριμένους 
εργαζομένους σε μαύρες λίστες λόγω των 
πολιτικών τους πεποιθήσεων, της 
ένταξής τους ή των δραστηριοτήτων τους 
σε ένα συνδικάτο, οι οποίες μαύρες λίστες 
διαβιβάζονται σε άλλες επιχειρήσεις, με 
σκοπό δυσμενείς διακρίσεις εις βάρος 
αυτών των εργαζομένων· τα κράτη μέλη 
εγκρίνουν αποτελεσματικές κυρώσεις για 
τις επιχειρήσεις που συντάσσουν τέτοιες 
μαύρες λίστες. τις διαβιβάζουν, τις 
δέχονται ή τις ζητούν από άλλη 
επιχείρηση.

Or. de

Τροπολογία 110
Martin Kastler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 1 γ (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1γ. Επιτρέπεται η ανταλλαγή 
προσωπικών δεδομένων εργαζομένου 
μεταξύ νομικώς αυτόνομων επιχειρήσεων 
εντός ομίλου επιχειρήσεων, εφόσον 
εξυπηρετεί επιχειρησιακό συμφέρον, 
συμβάλλει σε δικαιολογημένες 
διοικητικές διαδικασίες και δεν 
αντιβαίνει στα αξιοπροστάτευτα 
συμφέροντα του προσώπου το οποίο 
αφορούν. Ομοίως επιτρέπεται η 
διαβίβαση, εφόσον χρειάζεται κάτι τέτοιο 
ο παραλήπτης για την εκτέλεση των 
καθηκόντων του και ο παραλήπτης βάσει 
των κανόνων του επαγγελματικού κλάδου 
του δεσμεύεται από την τήρηση του 
απορρήτου. Είναι δυνατός ο υπολογισμός 
μισθού από φοροτεχνικό ή, σε περίπτωση 
που εκκρεμεί διαφορά εργατικού δικαίου, 
η διαβίβαση προσωπικού φακέλου σε 
δικηγόρο ή ιατρικών εγγράφων σε 
εμπειρογνώμονα. Σε περίπτωση που τα 
δεδομένα του εργαζομένου διαβιβάζονται 
σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό, 
εφαρμόζεται το κεφάλαιο V.

Or. de

Τροπολογία 111
Nadja Hirsch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1γ. Επιτρέπεται η ανταλλαγή και 
επεξεργασία προσωπικών δεδομένων 
εργαζομένου μεταξύ νομικώς αυτόνομων 
επιχειρήσεων εντός ομίλου επιχειρήσεων, 
εφόσον εξυπηρετεί επιχειρησιακό 
συμφέρον, συμβάλλει σε δικαιολογημένες 
εργασιακές ή διοικητικές διαδικασίες και 
δεν αντιβαίνει στα αξιοπροστάτευτα 
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συμφέροντα του προσώπου το οποίο 
αφορούν. Σε περίπτωση που τα δεδομένα 
του εργαζομένου διαβιβάζονται σε τρίτη 
χώρα και/ή σε διεθνή οργανισμό, 
εφαρμόζεται το κεφάλαιο V.

Or. de

Τροπολογία 112
Jean Lambert

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1γ. Πέρα από τις διατάξεις του κεφαλαίου 
ΙV, τμήμα 4, ο υπεύθυνος προστασίας 
δεδομένων έχει δικαίωμα σε σχετική 
εκπαίδευση που θα χρηματοδοτηθεί από 
την εταιρεία και τίθεται στη διάθεσή του 
ο αναγκαίος χρόνος για να εκτελεί 
σχετικά καθήκοντα, όταν αυτά έρχονται 
να προστεθούν στα γενικά του 
καθήκοντα. Πραγματοποιείται 
διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή Επιχείρησης και τις εθνικές 
αντίστοιχες σχετικά με τον διορισμό του 
υπευθύνου προστασίας δεδομένων και 
στις επιτροπές αυτές χορηγείται το 
διαρκές δικαίωμα διαβούλευσης·

Or. en

Τροπολογία 113
Evelyn Regner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 1 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1δ. Το άρθρο 7 παράγραφος 4 δεν ισχύει, 
όταν η επεξεργασία δεδομένων 
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αποσκοπεί κυρίως στο νομικό ή 
οικονομικό συμφέρον του εργαζομένου.

Or. de

Τροπολογία 114
Martin Kastler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 1 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1δ. Η συγκατάθεση του εργαζομένου για 
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα δεν παρέχει νομική βάση, εάν 
υπάρχει σημαντική ανισορροπία μεταξύ 
της θέσης του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα και αυτού που 
τα ελέγχει και όταν αυτή η ανισορροπία 
καθιστά αμφίβολο το ότι η συγκατάθεση 
δόθηκε με ελεύθερη βούληση.

Or. de

Τροπολογία 115
Nadja Hirsch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 1 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1δ. Το άρθρο 7 παράγραφος 4 δεν ισχύει 
όταν η επεξεργασία δεδομένων 
αποσκοπεί στο νομικό ή οικονομικό 
συμφέρον του εργαζομένου.

Or. de

Τροπολογία 116
Jean Lambert
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 1 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1δ. Η επεξεργασία των δεδομένων από 
αιτήσεις προσλήψεως τυγχάνουν 
επεξεργασίας ως δεδομένα εργαζομένων 
με την επιφύλαξη της προστασίας 
δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 117
Jean Lambert

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 1 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1ε. Με την επιφύλαξη των λοιπών 
διατάξεων του παρόντος κανονισμού, οι 
νομικές διατάξεις των κρατών μελών 
περιλαμβάνουν:
- κανόνες για την ποινική δίωξη της 
χρήσης δεδομένων για τη σύνταξη 
μαύρης λίστας, τον έλεγχο ή τον 
αποκλεισμό εργαζομένων από την 
απασχόληση
- μέτρα για να διασφαλίζεται ότι 
οποιοδήποτε πρόσωπο ή επιχείρηση 
συλλαμβάνεται να συμμετέχει στην 
κατάρτιση μαύρης λίστας θα 
αντιμετωπίσει βαριές ποινές.

Or. en

Τροπολογία 118
Olle Ludvigsson
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στην 
Επιτροπή τις διατάξεις που θεσπίζει στο 
δίκαιό του δυνάμει της παραγράφου 1, το 
αργότερο έως την ημερομηνία που 
καθορίζεται στο άρθρο 91 παράγραφος 2 
και, χωρίς καθυστέρηση, κάθε 
επακόλουθη τροποποίησή τους.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 119
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στην 
Επιτροπή τις διατάξεις που θεσπίζει στο 
δίκαιό του δυνάμει της παραγράφου 1, το 
αργότερο έως την ημερομηνία που 
καθορίζεται στο άρθρο 91 παράγραφος 2 
και, χωρίς καθυστέρηση, κάθε επακόλουθη 
τροποποίησή τους.

2. Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στην 
Επιτροπή τις νομικές διατάξεις που 
θεσπίζει δυνάμει των παραγράφων 1 και 
1α, το αργότερο έως την ημερομηνία που 
καθορίζεται στο άρθρο 91 παράγραφος 2 
και, χωρίς καθυστέρηση, κάθε επακόλουθη 
τροποποίησή τους.

Or. en

Τροπολογία 120
Traian Ungureanu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στην 
Επιτροπή τις διατάξεις που θεσπίζει στο 
δίκαιό του δυνάμει της παραγράφου 1, το 

2. Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στην 
Επιτροπή τις διατάξεις που θεσπίζει στο 
δίκαιό του δυνάμει της παραγράφου 1 και 
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αργότερο έως την ημερομηνία που 
καθορίζεται στο άρθρο 91 παράγραφος 2 
και, χωρίς καθυστέρηση, κάθε επακόλουθη 
τροποποίησή τους.

σε συνδυασμό με την αρχή της 
επικουρικότητας, το αργότερο έως την 
ημερομηνία που καθορίζεται στο άρθρο 91 
παράγραφος 2 και, χωρίς καθυστέρηση, 
κάθε επακόλουθη τροποποίησή τους.

Or. en

Τροπολογία 121
Traian Ungureanu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Για την αποδοτικότητα του πλαισίου 
απασχόλησης, δίνονται στους εργοδότες 
εντός των κρατών μελών ελάχιστα 
κριτήρια για τη χρήση της προστασίας 
δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 122
Traian Ungureanu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Για να διασφαλιστεί ένα διαφανές 
διασυνοριακό πλαίσιο απασχόλησης, όταν 
εξετάζεται η μεταφορά προσωπικών 
δεδομένων σε τρίτες χώρες ή σε διεθνή 
οργανισμό, εφαρμόζονται τα κριτήρια 
που περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο 5·

Or. en
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Τροπολογία 123
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
απαιτήσεων σχετικά με τις εγγυήσεις 
σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα για τους 
σκοπούς που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 124
Evelyn Regner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
απαιτήσεων σχετικά με τις εγγυήσεις 
σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα για τους 
σκοπούς που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 125
Olle Ludvigsson
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
απαιτήσεων σχετικά με τις εγγυήσεις 
σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα για τους 
σκοπούς που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1.

3. Ο παρών κανονισμός αναγνωρίζει τον 
ρόλο των κοινωνικών εταίρων. Στις 
χώρες στις οποίες εναπόκειται στα μέρη 
της αγοράς εργασίας να καθορίζουν τις 
αποδοχές και τους λοιπούς όρους
εργασίας μέσω συλλογικών συμβάσεων, 
κατά την εφαρμογή του άρθρου 6 
παράγραφος 1 στοιχείο στ), λαμβάνονται 
υπόψη οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα 
των κοινωνικών εταίρων βάσει των 
συλλογικών συμβάσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να λειτουργεί σωστά το σύστημα συλλογικών διαπραγματεύσεων, τα συνδικάτα πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν την τήρηση των συλλογικών συμβάσεων. Σήμερα αυτό 
γίνεται στο πλαίσιο του άρθρου 7, στοιχείο στ) της οδηγίας 95/46/ΕΚ. Το άρθρο 7, στοιχείο στ), 
αναγνωρίζει το έννομο συμφέρον τρίτου να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα. Ο εργοδότης 
θεωρείται συνήθως ο υπεύθυνος επεξεργασίας και το συνδικάτο ο τρίτος.

Τροπολογία 126
Nadja Hirsch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
απαιτήσεων σχετικά με τις εγγυήσεις 
σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 αποκλειστικά για τον 
περαιτέρω προσδιορισμό των κριτηρίων 
και των απαιτήσεων για τη διασφάλιση 
των τελευταίων τεχνικών προτύπων και 
προτύπων τεχνικής ασφάλειας σχετικά με 
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα για τους σκοπούς που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 4. 
Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να λαμβάνεται 
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υπόψη το κόστος εφαρμογής, οι κίνδυνοι 
που απορρέουν από την επεξεργασία 
καθώς και η εκάστοτε ανάγκη 
προστασίας των δεδομένων.

Or. de

Τροπολογία 127
Traian Ungureanu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
απαιτήσεων σχετικά με τις εγγυήσεις
σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 αποκλειστικά για τον 
περαιτέρω προσδιορισμό των κριτηρίων 
και των απαιτήσεων που εγγυώνται τα πιο 
εξελιγμένα τεχνικά πρότυπα και πρότυπα 
τεχνικής ασφάλειας σχετικά με την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα για τους σκοπούς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Or. en

Τροπολογία 128
Nadja Hirsch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Με πρόταση της Επιτροπής το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο αναθεωρούν το άρθρο 82 του 
παρόντος κανονισμού το αργότερο 2 έτη 
μετά την ημερομηνία που αναφέρεται στο 
άρθρο 91 παράγραφος 2. Λαμβάνουν 
απόφαση σχετικά με αυτή την πρόταση 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 
294 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. de


