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Τροπολογία 87
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα προορίζεται να 
εξυπηρετεί τον άνθρωπο. Οι αρχές και οι 
κανόνες για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τα 
αφορούν πρέπει, ανεξάρτητα από την 
ιθαγένεια ή τον τόπο διαμονής των 
φυσικών προσώπων, να σέβονται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες 
τους, και συγκεκριμένα το δικαίωμά τους 
στην προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν. 
Η επεξεργασία πρέπει να συμβάλει στην 
επίτευξη ενός χώρου ελευθερίας, 
ασφάλειας και δικαιοσύνης και 
οικονομικής ένωσης, στην οικονομική και 
κοινωνική πρόοδο, στην ενίσχυση και στη 
σύγκλιση των οικονομιών στην 
εσωτερική αγορά και στην ευημερία των 
φυσικών προσώπων.

(2) Η επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα προορίζεται να 
εξυπηρετεί τον άνθρωπο. Οι αρχές και οι 
κανόνες για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τα 
αφορούν πρέπει, ανεξάρτητα από την 
ιθαγένεια ή τον τόπο διαμονής των 
φυσικών προσώπων, να σέβονται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες 
τους, και συγκεκριμένα το δικαίωμά τους 
στην προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν. 
Κατά την επεξεργασία και μεταφορά 
δεδομένων εντός της εσωτερικής αγοράς 
θα πρέπει να γίνεται σεβαστό το δικαίωμα 
προστασίας της ιδιωτικής ζωής και 
προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, όπως αυτό ορίζεται στο 
άρθρο 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων και στο άρθρο 16.2 της 
ΣΛΕΕ. Η επεξεργασία και διαβίβαση 
δεδομένων στο πλαίσιο της ενιαίας 
αγοράς πρέπει να περιορίζονται από το 
δικαίωμα στην προστασία που προβλέπει 
το άρθρο 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων.

Or. el

Τροπολογία 88
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η οικονομική και κοινωνική
ολοκλήρωση, η οποία προέκυψε από τη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, έχει ως 
αποτέλεσμα σημαντική αύξηση των 
διασυνοριακών ροών. Η ανταλλαγή 
δεδομένων μεταξύ οικονομικών και 
κοινωνικών, δημόσιων και ιδιωτικών, 
παραγόντων σε ολόκληρη την Ένωση 
αυξήθηκε. Οι εθνικές αρχές των κρατών 
μελών καλούνται από το δίκαιο της 
Ένωσης να συνεργάζονται και να 
ανταλλάσσουν δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα προκειμένου να μπορούν να 
εκτελούν τις υποχρεώσεις τους ή να 
ασκούν καθήκοντα για λογαριασμό αρχής 
άλλου κράτους μέλους.

(4) Η διαδικασία οικονομικής και 
κοινωνικής ολοκλήρωση, η οποία 
προέκυψε από τη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς, έχει ως αποτέλεσμα 
σημαντική αύξηση των διασυνοριακών 
ροών. Η ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ 
οικονομικών και κοινωνικών, δημόσιων 
και ιδιωτικών, παραγόντων σε ολόκληρη 
την Ένωση αυξήθηκε. Οι εθνικές αρχές 
των κρατών μελών καλούνται από το 
δίκαιο της Ένωσης να συνεργάζονται και 
να ανταλλάσσουν δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα προκειμένου να μπορούν να 
εκτελούν τις υποχρεώσεις τους ή να 
ασκούν καθήκοντα για λογαριασμό αρχής 
άλλου κράτους μέλους.

Or. el

Τροπολογία 89
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Οι εξελίξεις αυτές απαιτούν την 
οικοδόμηση ενός ισχυρού και πιο 
συνεκτικού πλαισίου προστασίας των 
δεδομένων στην Ένωση, υποστηριζόμενου 
από αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας, 
δεδομένης της σημασίας να δημιουργηθεί 
η αναγκαία εμπιστοσύνη που θα επιτρέψει 
στην ψηφιακή οικονομία να αναπτυχθεί 
στο σύνολο της εσωτερικής αγοράς. Τα 
φυσικά πρόσωπα πρέπει να έχουν τον 
έλεγχο των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που τα αφορούν, ενώ πρέπει να 
ενισχυθούν η ασφάλεια δικαίου και η 
πρακτική ασφάλεια για τα φυσικά 
πρόσωπα, τους οικονομικούς παράγοντες 
και τις δημόσιες αρχές.

(6) Οι εξελίξεις αυτές απαιτούν την 
οικοδόμηση ενός ισχυρού και πιο 
συνεκτικού πλαισίου προστασίας των 
δεδομένων στην Ένωση, υποστηριζόμενου 
από αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας 
προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, δεδομένης της σημασίας να 
δημιουργηθεί η αναγκαία εμπιστοσύνη που 
θα επιτρέψει στην ψηφιακή οικονομία να 
αναπτυχθεί στο σύνολο της εσωτερικής 
αγοράς. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να 
έχουν τον έλεγχο των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν, 
ενώ πρέπει να ενισχυθούν η ασφάλεια 
δικαίου και η πρακτική ασφάλεια για τα 
φυσικά πρόσωπα, τους οικονομικούς 
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παράγοντες και τις δημόσιες αρχές.

Or. el

Τροπολογία 90
Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6a) Πρέπει να διασφαλιστεί μια 
ικανοποιητική ισορροπία μεταξύ της 
προστασίας της ιδιωτικής ζωής και του 
σεβασμού της ενιαίας αγοράς. Οι κανόνες 
προστασίας δεδομένων δεν πρέπει να 
υπονομεύουν την ανταγωνιστικότητα, την 
καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες.

Or. en

Τροπολογία 91
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Ενώ οι στόχοι και οι αρχές της οδηγίας 
95/46/ΕΚ παραμένουν έγκυροι, η οδηγία 
δεν κατάφερε να αποτρέψει τον 
κατακερματισμό στον τρόπο με τον οποίο 
εφαρμόζεται η προστασία των δεδομένων 
σε ολόκληρη την Ένωση, την ανασφάλεια 
δικαίου και τη διαδεδομένη στο κοινό 
αντίληψη ότι υπάρχουν σημαντικοί 
κίνδυνοι για την προστασία των φυσικών 
προσώπων, οι οποίοι συνδέονται 
ειδικότερα με την επιγραμμική 
δραστηριότητα. Αν το επίπεδο προστασίας 
των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των 
φυσικών προσώπων -και ειδικότερα του 

(7) Ενώ οι στόχοι και οι αρχές της οδηγίας 
95/46/ΕΚ παραμένουν έγκυροι, η οδηγία 
δεν κατάφερε να αποτρέψει τον 
κατακερματισμό στον τρόπο με τον οποίο 
εφαρμόζεται η προστασία των δεδομένων 
σε ολόκληρη την Ένωση, την ανασφάλεια 
δικαίου και τη διαδεδομένη στο κοινό 
αντίληψη ότι υπάρχουν σημαντικοί 
κίνδυνοι για την προστασία των φυσικών 
προσώπων, οι οποίοι συνδέονται 
ειδικότερα με την επιγραμμική 
δραστηριότητα. Αν το επίπεδο προστασίας 
των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των 
φυσικών προσώπων -και ειδικότερα του 
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δικαιώματος προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα – που 
αναγνωρίζεται στα κράτη μέλη όσον 
αφορά την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα είναι διαφορετικό, 
αυτό ενδέχεται να εμποδίζει την ελεύθερη 
ροή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
σε ολόκληρη την Ένωση. Επομένως, οι 
διαφορές αυτές μπορεί να συνιστούν 
εμπόδιο για την άσκηση οικονομικών 
δραστηριοτήτων στο επίπεδο της 
Ένωσης, να στρεβλώνουν τον 
ανταγωνισμό και να εμποδίζουν τις αρχές 
στην εκτέλεση των υποχρεώσεών τους, 
όπως αυτές απορρέουν από το δίκαιο της 
Ένωσης. Αυτή η διαφορά ως προς τα 
επίπεδα προστασίας οφείλεται στην 
ύπαρξη αποκλίσεων κατά την εκτέλεση 
και εφαρμογή της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

δικαιώματος προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα – που 
αναγνωρίζεται στα κράτη μέλη όσον 
αφορά την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα είναι διαφορετικό, 
αυτό ενδέχεται να αποτελεί πρόβλημα 
στην επαρκή προστασία των δεδομένων 
των πολιτών και να καταπατεί κατ' 
επέκταση τα δικαιώματα τους. Ως εκ 
τούτου προτείνετε οδηγία, ώστε να 
διασφαλίζει αποτελεσματικότερα την 
τήρηση της αρχής της επικουρικότητας 
και συμβάλλει στην καλύτερη προστασία 
των δεδομένων, σε κράτη μέλη που το 
επίπεδο προστασίας είναι υψηλότερο.

Or. el

Τροπολογία 92
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Για τη διασφάλιση συνεκτικής και 
υψηλού επιπέδου προστασίας των φυσικών 
προσώπων και την άρση των εμποδίων 
στις ροές δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, το επίπεδο προστασίας των 
δικαιωμάτων και των ελευθεριών των 
φυσικών προσώπων σε σχέση με την 
επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων 
πρέπει να είναι ισοδύναμο σε όλα τα κράτη 
μέλη. Πρέπει να διασφαλίζεται συνεκτική 
και ομοιόμορφη εφαρμογή των κανόνων 
για την προστασία των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και των ελευθεριών των 
φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 

(8) Για τη διασφάλιση συνεκτικής και 
υψηλού επιπέδου προστασίας των φυσικών 
προσώπων και την άρση των εμποδίων 
στις ροές δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, το επίπεδο προστασίας των 
δικαιωμάτων και των ελευθεριών των 
φυσικών προσώπων σε σχέση με την 
επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων 
πρέπει να είναι ισοδύναμο σε όλα τα κράτη 
μέλη. Πρέπει να διασφαλίζεται συνεκτική 
και ομοιόμορφη εφαρμογή των κανόνων 
για την προστασία των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και των ελευθεριών των 
φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σε ολόκληρη την Ένωση. Η 
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χαρακτήρα σε ολόκληρη την Ένωση. εναρμόνισή δε, θα πρέπει να επιτρέπει 
στα κράτη μέλη να θεσπίζουν, στο εθνικό 
τους δίκαιο διατάξεις, αποτρέποντας το 
όποιο ενδεχόμενο υποβάθμισης του 
επιπέδου προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα σε κράτη μέλη 
όπου η νομοθεσία προβλέπει πιο αυστηρή 
προστασία.

Or. el

Τροπολογία 93
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Για τη διασφάλιση συνεκτικού 
επιπέδου προστασίας για τα φυσικά 
πρόσωπα σε ολόκληρη την Ένωση και 
την αποφυγή αποκλίσεων που εμποδίζουν 
την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
στην εσωτερική αγορά, απαιτείται 
κανονισμός ο οποίος θα κατοχυρώνει την 
ασφάλεια δικαίου και τη διαφάνεια για 
τους οικονομικούς παράγοντες, 
συμπεριλαμβανομένων των πολύ μικρών, 
των μικρών και των μεσαίων 
επιχειρήσεων, και θα προβλέπει το ίδιο 
επίπεδο δικαστικά απαιτητών δικαιωμάτων 
για τα φυσικά πρόσωπα σε όλα τα κράτη 
μέλη και το ίδιο επίπεδο υποχρεώσεων και 
ευθυνών για τους υπευθύνους 
επεξεργασίας και τους εκτελούντες την 
επεξεργασία, ώστε να διασφαλίζεται 
συνεκτική παρακολούθηση της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, καθώς και ισοδύναμες 
κυρώσεις σε όλα τα κράτη μέλη και 
αποτελεσματική συνεργασία των αρχών 
ελέγχου των διάφορων κρατών μελών. Για 
να ληφθεί υπόψη η ειδική κατάσταση των 
πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων 
επιχειρήσεων, ο παρών κανονισμός

(11) Καθότι υπάρχει ο κίνδυνος η 
προστασία των προσωπικών δεδομένων 
να υποσκελιστεί από την ελεύθερη 
κυκλοφορία δεδομένων, επομένως, 
υπάρχει κίνδυνος ανισορροπίας μεταξύ 
των στόχων του θεμελιώδους 
δικαιώματος στην προστασία των 
δεδομένων και των στόχων της ενιαίας 
αγοράς σε βάρος του πρώτου, και με 
γνώμονα ότι τα Κράτη Μέλη πρέπει να 
διατηρήσουν το δικαίωμα να θέτουν 
αυστηρότερα πλαίσια προστασίας των 
προσωπικών δεδομένων από την νέα 
νομοθεσία, καθώς και στοχεύοντας στην 
διασφάλιση αναβαθμισμένου επιπέδου 
προστασίας για τα φυσικά πρόσωπα σε 
ολόκληρη την Ένωση, απαιτείται νέα 
οδηγία η οποία θα κατοχυρώνει την 
ασφάλεια δικαίου και τη διαφάνεια για 
τους οικονομικούς παράγοντες, 
συμπεριλαμβανομένων των πολύ μικρών, 
των μικρών και των μεσαίων 
επιχειρήσεων, και θα προβλέπει το ίδιο 
επίπεδο δικαστικά απαιτητών δικαιωμάτων 
για τα φυσικά πρόσωπα σε όλα τα κράτη 
μέλη και το ίδιο επίπεδο υποχρεώσεων και 
ευθυνών για τους υπευθύνους 
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περιλαμβάνει διάφορες παρεκκλίσεις. 
Επιπλέον, τα θεσμικά όργανα και οι 
οργανισμοί της Ένωσης, τα κράτη μέλη 
και οι αρχές ελέγχου των κρατών μελών 
παροτρύνονται να λαμβάνουν υπόψη τις 
ειδικές ανάγκες των πολύ μικρών, των 
μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων 
κατά την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού. Η έννοια των πολύ μικρών, 
των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων 
πρέπει να βασίζεται στη σύσταση της 
Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, της 6ης Μαΐου 
2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ 
μικρών, των μικρών και των μεσαίων 
επιχειρήσεων.

επεξεργασίας και τους εκτελούντες την 
επεξεργασία, ώστε να διασφαλίζεται 
συνεκτική παρακολούθηση της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, καθώς και ισοδύναμες 
κυρώσεις σε όλα τα κράτη μέλη και 
αποτελεσματική συνεργασία των αρχών 
ελέγχου των διάφορων κρατών μελών. Για 
να ληφθεί υπόψη η ειδική κατάσταση των 
πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων 
επιχειρήσεων, η παρούσα οδηγία
περιλαμβάνει διάφορες παρεκκλίσεις. 
Επιπλέον, τα θεσμικά όργανα και οι 
οργανισμοί της Ένωσης, τα κράτη μέλη 
και οι αρχές ελέγχου των κρατών μελών 
παροτρύνονται να λαμβάνουν υπόψη τις 
ειδικές ανάγκες των πολύ μικρών, των 
μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων 
κατά την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού. Η έννοια των πολύ μικρών, 
των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων 
πρέπει να βασίζεται στη σύσταση της 
Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, της 6ης Μαΐου 
2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ 
μικρών, των μικρών και των μεσαίων 
επιχειρήσεων.

Or. el

Τροπολογία 94
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Για τη διασφάλιση συνεκτικού 
επιπέδου προστασίας για τα φυσικά 
πρόσωπα σε ολόκληρη την Ένωση και την 
αποφυγή αποκλίσεων που εμποδίζουν την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων στην 
εσωτερική αγορά, απαιτείται κανονισμός ο 
οποίος θα κατοχυρώνει την ασφάλεια 
δικαίου και τη διαφάνεια για τους 
οικονομικούς παράγοντες, 

(11) Για τη διασφάλιση συνεκτικού 
επιπέδου προστασίας για τα φυσικά 
πρόσωπα σε ολόκληρη την Ένωση και την 
αποφυγή αποκλίσεων που εμποδίζουν την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων στην 
εσωτερική αγορά, απαιτείται κανονισμός ο 
οποίος θα κατοχυρώνει την ασφάλεια 
δικαίου και τη διαφάνεια για τους 
οικονομικούς παράγοντες, 
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συμπεριλαμβανομένων των πολύ μικρών, 
των μικρών και των μεσαίων 
επιχειρήσεων, και θα προβλέπει το ίδιο 
επίπεδο δικαστικά απαιτητών δικαιωμάτων 
για τα φυσικά πρόσωπα σε όλα τα κράτη 
μέλη και το ίδιο επίπεδο υποχρεώσεων και 
ευθυνών για τους υπευθύνους 
επεξεργασίας και τους εκτελούντες την 
επεξεργασία, ώστε να διασφαλίζεται 
συνεκτική παρακολούθηση της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, καθώς και ισοδύναμες 
κυρώσεις σε όλα τα κράτη μέλη και 
αποτελεσματική συνεργασία των αρχών 
ελέγχου των διάφορων κρατών μελών. Για 
να ληφθεί υπόψη η ειδική κατάσταση των 
πολύ μικρών, των μικρών και των 
μεσαίων επιχειρήσεων, ο παρών 
κανονισμός περιλαμβάνει διάφορες 
παρεκκλίσεις. Επιπλέον, τα θεσμικά 
όργανα και οι οργανισμοί της Ένωσης, τα 
κράτη μέλη και οι αρχές ελέγχου των 
κρατών μελών παροτρύνονται να 
λαμβάνουν υπόψη τις ειδικές ανάγκες των 
πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων 
επιχειρήσεων κατά την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού. Η έννοια των πολύ 
μικρών, των μικρών και των μεσαίων 
επιχειρήσεων πρέπει να βασίζεται στη 
σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, της 
6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό 
των πολύ μικρών, των μικρών και των 
μεσαίων επιχειρήσεων.

συμπεριλαμβανομένων των πολύ μικρών, 
των μικρών και των μεσαίων 
επιχειρήσεων, και θα προβλέπει το ίδιο 
επίπεδο δικαστικά απαιτητών δικαιωμάτων 
για τα φυσικά πρόσωπα σε όλα τα κράτη 
μέλη και το ίδιο επίπεδο υποχρεώσεων και 
ευθυνών για τους υπευθύνους 
επεξεργασίας και τους εκτελούντες την 
επεξεργασία, ώστε να διασφαλίζεται 
συνεκτική παρακολούθηση της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, καθώς και ισοδύναμες 
κυρώσεις σε όλα τα κράτη μέλη και 
αποτελεσματική συνεργασία των αρχών 
ελέγχου των διάφορων κρατών μελών. 
Επιπλέον, τα θεσμικά όργανα και οι 
οργανισμοί της Ένωσης, τα κράτη μέλη 
και οι αρχές ελέγχου των κρατών μελών 
παροτρύνονται να λαμβάνουν υπόψη τις 
ειδικές ανάγκες των πολύ μικρών, των 
μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων 
κατά την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού. Η έννοια των πολύ μικρών, 
των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων 
πρέπει να βασίζεται στη σύσταση της 
Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, της 6ης Μαΐου 
2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ 
μικρών, των μικρών και των μεσαίων 
επιχειρήσεων.

Or. en

Τροπολογία 95
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo, Pablo Arias 
Echeverría

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Ο παρών κανονισμός δεν πρέπει να (15) Ο παρών κανονισμός δεν πρέπει να 
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εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από φυσικό 
πρόσωπο, τα οποία δεδομένα είναι 
αποκλειστικά προσωπικά ή οικιακά, όπως 
η αλληλογραφία και η τήρηση 
διευθύνσεων, και χωρίς κανένα 
κερδοσκοπικό συμφέρον και, επομένως, 
χωρίς καμία σύνδεση με επαγγελματική ή 
εμπορική δραστηριότητα. Η εξαίρεση δεν 
πρέπει να εφαρμόζεται ούτε σε υπευθύνους 
επεξεργασίας ή εκτελούντες την 
επεξεργασία οι οποίοι παρέχουν τα μέσα 
για την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα για τέτοιες 
προσωπικές ή οικιακές δραστηριότητες.

εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από φυσικό 
πρόσωπο, τα οποία δεδομένα είναι 
αποκλειστικά προσωπικά ή οικιακά, όπως 
η αλληλογραφία και η τήρηση 
διευθύνσεων, και χωρίς κανένα 
κερδοσκοπικό συμφέρον και, επομένως, 
χωρίς καμία σύνδεση με επαγγελματική ή 
εμπορική δραστηριότητα και εφόσον δεν 
προκύπτει ότι τα εν λόγω δεδομένα 
καθίστανται προσβάσιμα σε 
απροσδιόριστο αριθμό ατόμων. Η 
εξαίρεση δεν πρέπει να εφαρμόζεται ούτε 
σε υπευθύνους επεξεργασίας ή 
εκτελούντες την επεξεργασία οι οποίοι 
παρέχουν τα μέσα για την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για 
τέτοιες προσωπικές ή οικιακές 
δραστηριότητες.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καταστεί ακριβέστερο το πεδίο εφαρμογής αυτής της εξαίρεσης, κυρίως λόγω της 
άνθησης των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης που καθιστούν δυνατή τη διάδοση 
πληροφοριών σε εκατοντάδες άτομα. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (υποθέσεις C-101/01 και C-
73/07) συνιστά ως κριτήριο εφαρμογής της εξαίρεσης αυτής τη δυνατότητα πρόσβασης «από 
απροσδιόριστο αριθμό προσώπων». Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) 
είναι της ίδιας άποψης.

Τροπολογία 96
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Για τον καθορισμό του κατά πόσον 
μια διαδικασία επεξεργασίας μπορεί να 
θεωρηθεί ότι «παρακολουθεί τη 
συμπεριφορά» πρόσωπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, πρέπει να 
εξακριβωθεί το κατά πόσον τα φυσικά 
πρόσωπα παρακολουθούνται στο 

διαγράφεται
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Διαδίκτυο με τεχνικές επεξεργασίας 
δεδομένων οι οποίες συνίστανται στη 
διαμόρφωση του «προφίλ» ενός φυσικού 
προσώπου, ιδίως με σκοπό να ληφθούν 
αποφάσεις που το αφορούν ή να 
αναλυθούν ή να προβλεφθούν οι 
προσωπικές προτιμήσεις, οι 
συμπεριφορές και οι στάσεις του.

Or. el

Τροπολογία 97
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21α) Τρανή απόδειξη ότι 
«παρακολουθείται η συμπεριφορά» των 
φυσικών πρόσωπων με σκοπό να 
αναλυθούν ή να προβλεφθούν προσωπικές 
προτιμήσεις, συμπεριφορές, συνήθειες 
και στάσεις τους, αποτελούν οι μηχανές 
αναζήτησης που αντλούν μέρος των 
εσόδων τους από τη στοχευμένη 
διαφήμιση εκμεταλλευόμενες τη συλλογή 
προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών 
τους ή την ανάλυση του προφίλ τους και 
θα πρέπει να εμπίπτουν ρητώς στο πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας. Το ίδιο θα πρέπει 
να ισχύει και για τα κοινωνικά δίκτυα και 
τους ιστοτόπους εξυπηρετητών που 
προσφέρουν χώρο και, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, λογισμικό αποθήκευσης, 
που επίσης, θα μπορούσαν να συλλέγουν 
δεδομένα των χρηστών τους για 
εμπορικούς σκοπούς.

Or. el

Τροπολογία 98
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23α) Ακολουθώντας την αρχή της 
προστασίας δεδομένων εξ ορισμού, οι 
επιγραμμικές υπηρεσίες και τα 
επιγραμμικά προϊόντα πρέπει αρχικά να 
ρυθμίζονται στο μέγιστο επίπεδο 
προστασίας στοιχείων και δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα χωρίς να 
απαιτείται οποιαδήποτε ενέργεια από το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα.

Or. en

Τροπολογία 99
Rafał Trzaskowski

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Όταν χρησιμοποιούν επιγραμμικές 
υπηρεσίες, τα φυσικά πρόσωπα μπορεί να 
συνδέονται με επιγραμμικά αναγνωριστικά 
ταυτότητας, τα οποία παρέχονται από τις 
συσκευές, τις εφαρμογές, τα εργαλεία και 
τα πρωτόκολλά τους, όπως διευθύνσεις 
πρωτοκόλλου Ίντερνετ ή αναγνωριστικά 
cookies. Αυτά μπορεί να αφήνουν ίχνη τα 
οποία, σε συνδυασμό με μοναδικά 
αναγνωριστικά ταυτότητας και άλλες 
πληροφορίες που λαμβάνουν οι 
εξυπηρετητές, μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία 
προφίλ των φυσικών προσώπων και την 
αναγνώριση της ταυτότητάς τους. 
Επομένως, αναγνωριστικοί αριθμοί, 
δεδομένα θέσης, επιγραμμικά 
αναγνωριστικά ταυτότητας ή άλλοι ειδικοί 
τέτοιοι παράγοντες δεν είναι υποχρεωτικό 

(24) Όταν χρησιμοποιούν επιγραμμικές 
υπηρεσίες, τα φυσικά πρόσωπα μπορεί να 
συνδέονται με επιγραμμικά αναγνωριστικά 
ταυτότητας, τα οποία παρέχονται από τις 
συσκευές, τις εφαρμογές, τα εργαλεία και 
τα πρωτόκολλά τους, όπως διευθύνσεις 
πρωτοκόλλου Ίντερνετ ή αναγνωριστικά 
cookies. Αυτά μπορεί να αφήνουν ίχνη τα 
οποία, σε συνδυασμό με μοναδικά 
αναγνωριστικά ταυτότητας και άλλες 
πληροφορίες που λαμβάνουν οι 
εξυπηρετητές, μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία 
προφίλ των φυσικών προσώπων και την 
αναγνώριση της ταυτότητάς τους. 
Επομένως, αναγνωριστικοί αριθμοί, 
δεδομένα θέσης, επιγραμμικά 
αναγνωριστικά ταυτότητας ή άλλοι ειδικοί 
τέτοιοι παράγοντες δεν είναι υποχρεωτικό 
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να θεωρούνται σε κάθε περίπτωση 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

να θεωρούνται σε κάθε περίπτωση 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, αλλά 
θεωρούνται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα όταν υποβάλλονται σε 
επεξεργασία με σκοπό την αποστολή 
συγκεκριμένου περιεχομένου σε κάποιο 
φυσικό πρόσωπο ή το διαχωρισμό του εν 
λόγω φυσικού προσώπου για 
οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινιστεί πότε τα εν λόγω αναγνωριστικά ταυτότητας πρέπει να θεωρούνται 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και αυτό μπορεί σίγουρα να εξεταστεί διερευνώντας τις 
προθέσεις των οντοτήτων επεξεργασίας τους.

Τροπολογία 100
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Όταν χρησιμοποιούν επιγραμμικές 
υπηρεσίες, τα φυσικά πρόσωπα μπορεί να 
συνδέονται με επιγραμμικά αναγνωριστικά 
ταυτότητας, τα οποία παρέχονται από τις 
συσκευές, τις εφαρμογές, τα εργαλεία και 
τα πρωτόκολλά τους, όπως διευθύνσεις 
πρωτοκόλλου Ίντερνετ ή αναγνωριστικά 
cookies. Αυτά μπορεί να αφήνουν ίχνη τα 
οποία, σε συνδυασμό με μοναδικά 
αναγνωριστικά ταυτότητας και άλλες 
πληροφορίες που λαμβάνουν οι 
εξυπηρετητές, μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία 
προφίλ των φυσικών προσώπων και την 
αναγνώριση της ταυτότητάς τους. 
Επομένως, αναγνωριστικοί αριθμοί, 
δεδομένα θέσης, επιγραμμικά 
αναγνωριστικά ταυτότητας ή άλλοι ειδικοί 
τέτοιοι παράγοντες δεν είναι υποχρεωτικό
να θεωρούνται σε κάθε περίπτωση 

(24) Όταν χρησιμοποιούν επιγραμμικές 
υπηρεσίες, τα φυσικά πρόσωπα μπορεί να 
συνδέονται με επιγραμμικά αναγνωριστικά 
ταυτότητας, τα οποία παρέχονται από τις 
συσκευές, τις εφαρμογές, τα εργαλεία και 
τα πρωτόκολλά τους, όπως διευθύνσεις 
πρωτοκόλλου Ίντερνετ ή αναγνωριστικά 
cookies. Αυτά μπορεί να αφήνουν ίχνη τα 
οποία, σε συνδυασμό με μοναδικά 
αναγνωριστικά ταυτότητας και άλλες 
πληροφορίες που λαμβάνουν οι 
εξυπηρετητές, μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία 
προφίλ των φυσικών προσώπων και την 
αναγνώριση της ταυτότητάς τους. 
Επομένως, αναγνωριστικοί αριθμοί, 
δεδομένα θέσης, επιγραμμικά 
αναγνωριστικά ταυτότητας ή άλλοι ειδικοί 
παράγοντες πρέπει καταρχήν να 
θεωρούνται σε κάθε περίπτωση δεδομένα 



PE500.411v01-00 14/247 AM\917991EL.doc

EL

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. προσωπικού χαρακτήρα.

Or. en

Τροπολογία 101
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Όταν χρησιμοποιούν επιγραμμικές 
υπηρεσίες, τα φυσικά πρόσωπα μπορεί να 
συνδέονται με επιγραμμικά αναγνωριστικά 
ταυτότητας, τα οποία παρέχονται από τις 
συσκευές, τις εφαρμογές, τα εργαλεία και 
τα πρωτόκολλά τους, όπως διευθύνσεις 
πρωτοκόλλου Ίντερνετ ή αναγνωριστικά 
cookies. Αυτά μπορεί να αφήνουν ίχνη τα 
οποία, σε συνδυασμό με μοναδικά 
αναγνωριστικά ταυτότητας και άλλες 
πληροφορίες που λαμβάνουν οι 
εξυπηρετητές, μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία 
προφίλ των φυσικών προσώπων και την 
αναγνώριση της ταυτότητάς τους. 
Επομένως, αναγνωριστικοί αριθμοί, 
δεδομένα θέσης, επιγραμμικά 
αναγνωριστικά ταυτότητας ή άλλοι ειδικοί 
τέτοιοι παράγοντες δεν είναι υποχρεωτικό 
να θεωρούνται σε κάθε περίπτωση
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

(24) Όταν χρησιμοποιούν επιγραμμικές 
υπηρεσίες, τα φυσικά πρόσωπα μπορεί να 
συνδέονται με επιγραμμικά αναγνωριστικά 
ταυτότητας, τα οποία παρέχονται από τις 
συσκευές, τις εφαρμογές, τα εργαλεία και 
τα πρωτόκολλά τους, όπως διευθύνσεις 
πρωτοκόλλου Ίντερνετ ή αναγνωριστικά 
cookies. Αυτά μπορεί να αφήνουν ίχνη τα 
οποία, σε συνδυασμό με μοναδικά 
αναγνωριστικά ταυτότητας και άλλες 
πληροφορίες που λαμβάνουν οι 
εξυπηρετητές, μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία 
προφίλ των φυσικών προσώπων και την 
αναγνώριση της ταυτότητάς τους. 
Επομένως, πρέπει να εξετάζεται κατά 
περίπτωση και ανάλογα με τις εξελίξεις 
της τεχνολογίας εάν αναγνωριστικοί 
αριθμοί, δεδομένα θέσης, επιγραμμικά 
αναγνωριστικά ταυτότητας ή άλλοι ειδικοί 
τέτοιοι παράγοντες είναι υποχρεωτικό να 
θεωρούνται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σε μια συγκυρία συνεχούς αύξησης της προσφοράς νέων επιγραμμικών υπηρεσιών και διαρκούς 
τεχνολογικής εξέλιξης, πρέπει να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα των πολιτών. Συνεπώς, φαίνεται απαραίτητη η εξέταση κατά 
περίπτωση.
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Τροπολογία 102
Morten Løkkegaard

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Η συγκατάθεση πρέπει να παρέχεται 
ρητώς με κάθε προσήκουσα μέθοδο η 
οποία παρέχει ελεύθερη, ρητή και εν 
πλήρει επιγνώσει δήλωση της βούλησης 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα, μέσω δήλωσης ή σαφούς 
θετικής ενέργειας από το συγκεκριμένο 
πρόσωπο, διασφαλίζοντας ότι τα φυσικά 
πρόσωπα γνωρίζουν ότι παρέχουν τη 
συγκατάθεσή τους στην επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
μεταξύ άλλων σημειώνοντας ένα πλαίσιο 
όταν επισκέπτονται έναν δικτυακό τόπο ή 
με κάθε άλλη δήλωση ή συμπεριφορά η 
οποία υποδεικνύει σαφώς στο πλαίσιο 
αυτό την αποδοχή από το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα της 
προτεινόμενης επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το 
αφορούν. Επομένως, η σιωπή ή η 
παράλειψη ενέργειας δε συνιστά 
συγκατάθεση. Η συγκατάθεση πρέπει να 
καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων 
επεξεργασίας που διενεργείται για τον ίδιο 
ή τους ίδιους σκοπούς. Εάν η συγκατάθεση 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα πρόκειται να δοθεί σε συνέχεια 
ηλεκτρονικού αιτήματος, το αίτημα πρέπει 
να είναι σαφές, περιεκτικό και να μην 
διαταράσσει αδικαιολόγητα τη χρήση της 
υπηρεσίας για την οποία παρέχεται η 
συγκατάθεση.

(25) Η συγκατάθεση πρέπει να παρέχεται 
με κάθε προσήκουσα μέθοδο η οποία 
παρέχει ελεύθερη, ρητή και εν πλήρει 
επιγνώσει δήλωση της βούλησης του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα, μέσω δήλωσης ή σαφούς 
θετικής ενέργειας από το συγκεκριμένο 
πρόσωπο, διασφαλίζοντας ότι τα φυσικά 
πρόσωπα γνωρίζουν ότι παρέχουν τη 
συγκατάθεσή τους στην επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
μεταξύ άλλων σημειώνοντας ένα πλαίσιο 
όταν επισκέπτονται έναν δικτυακό τόπο ή 
με κάθε άλλη δήλωση ή συμπεριφορά η 
οποία υποδεικνύει σαφώς στο πλαίσιο 
αυτό την αποδοχή από το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα της 
προτεινόμενης επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το 
αφορούν. Επομένως, η σιωπή ή η 
παράλειψη ενέργειας δεν συνιστά 
συγκατάθεση. Η συγκατάθεση πρέπει να 
καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων 
επεξεργασίας που διενεργείται για τον ίδιο 
ή τους ίδιους σκοπούς. Εάν η συγκατάθεση 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα πρόκειται να δοθεί σε συνέχεια 
ηλεκτρονικού αιτήματος, το αίτημα πρέπει 
να είναι σαφές, περιεκτικό και να μην 
διαταράσσει αδικαιολόγητα τη χρήση της 
υπηρεσίας για την οποία παρέχεται η 
συγκατάθεση.

Or. en

Τροπολογία 103
Matteo Salvini
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Η συγκατάθεση πρέπει να παρέχεται 
ρητώς με κάθε προσήκουσα μέθοδο η 
οποία παρέχει ελεύθερη, ρητή και εν 
πλήρει επιγνώσει δήλωση της βούλησης 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα, μέσω δήλωσης ή σαφούς 
θετικής ενέργειας από το συγκεκριμένο 
πρόσωπο, διασφαλίζοντας ότι τα φυσικά 
πρόσωπα γνωρίζουν ότι παρέχουν τη 
συγκατάθεσή τους στην επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
μεταξύ άλλων σημειώνοντας ένα πλαίσιο 
όταν επισκέπτονται έναν δικτυακό τόπο ή 
με κάθε άλλη δήλωση ή συμπεριφορά η 
οποία υποδεικνύει σαφώς στο πλαίσιο 
αυτό την αποδοχή από το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα της 
προτεινόμενης επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
το αφορούν. Επομένως, η σιωπή ή η 
παράλειψη ενέργειας δε συνιστά 
συγκατάθεση. Η συγκατάθεση πρέπει να 
καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων 
επεξεργασίας που διενεργείται για τον ίδιο 
ή τους ίδιους σκοπούς. Εάν η
συγκατάθεση του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα πρόκειται να 
δοθεί σε συνέχεια ηλεκτρονικού 
αιτήματος, το αίτημα πρέπει να είναι 
σαφές, περιεκτικό και να μην διαταράσσει 
αδικαιολόγητα τη χρήση της υπηρεσίας για 
την οποία παρέχεται η συγκατάθεση.

(25) Η συγκατάθεση πρέπει να παρέχεται 
με κάθε προσήκουσα μέθοδο η οποία 
παρέχει ελεύθερη, ρητή και εν πλήρει 
επιγνώσει δήλωση της βούλησης του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα. Η συγκατάθεση μπορεί να 
παρασχεθεί μέσω δήλωσης ή σαφούς 
θετικής ενέργειας από το συγκεκριμένο 
πρόσωπο, διασφαλίζοντας ότι τα φυσικά 
πρόσωπα γνωρίζουν ότι παρέχουν τη 
συγκατάθεσή τους στην επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
μεταξύ άλλων σημειώνοντας ένα πλαίσιο 
όταν επισκέπτονται έναν δικτυακό τόπο ή 
με κάθε άλλη δήλωση ή συμπεριφορά, 
όπως η επιλογή προεπιλεγμένων 
ρυθμίσεων, η οποία υποδεικνύει σαφώς 
στο συγκεκριμένο πλαίσιο τη συμφωνία 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα. Η σιωπή ή η παράλειψη 
ενέργειας δεν συνιστά συγκατάθεση. Κάθε 
ηλεκτρονικό αίτημα παροχής 
συγκατάθεσης πρέπει να είναι σαφές, 
περιεκτικό και να μην διαταράσσει ή 
επιβαρύνει αδικαιολόγητα το πρόσωπο 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και 
τη χρήση της υπηρεσίας για την οποία 
παρέχεται η συγκατάθεση, και θα πρέπει 
επίσης να διευκολύνει την 
πραγματοποίηση σαφούς επιλογής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συγκατάθεση δεν θα πρέπει να αποτελεί το πρωταρχικό μέσο διασφάλισης της «νομιμότητας» 
της επεξεργασίας. Οι απαιτήσεις παροχής συγκατάθεσης και οι περιορισμοί όσον αφορά την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να είναι ανάλογοι του βαθμού 
ευαισθησίας των δεδομένων και τυχόν αξιολογημένων κινδύνων για την προστασία των 
δεδομένων και την ιδιωτική ζωή των φυσικών προσώπων που προκύπτουν από τη χρήση των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
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Τροπολογία 104
Malcolm Harbour

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Η συγκατάθεση πρέπει να παρέχεται 
ρητώς με κάθε προσήκουσα μέθοδο η 
οποία παρέχει ελεύθερη, ρητή και εν 
πλήρει επιγνώσει δήλωση της βούλησης 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα, μέσω δήλωσης ή σαφούς 
θετικής ενέργειας από το συγκεκριμένο 
πρόσωπο, διασφαλίζοντας ότι τα φυσικά 
πρόσωπα γνωρίζουν ότι παρέχουν τη 
συγκατάθεσή τους στην επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
μεταξύ άλλων σημειώνοντας ένα πλαίσιο 
όταν επισκέπτονται έναν δικτυακό τόπο ή 
με κάθε άλλη δήλωση ή συμπεριφορά η 
οποία υποδεικνύει σαφώς στο πλαίσιο 
αυτό την αποδοχή από το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα της 
προτεινόμενης επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το 
αφορούν. Επομένως, η σιωπή ή η 
παράλειψη ενέργειας δε συνιστά
συγκατάθεση. Η συγκατάθεση πρέπει να 
καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων 
επεξεργασίας που διενεργείται για τον ίδιο 
ή τους ίδιους σκοπούς. Εάν η συγκατάθεση 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα πρόκειται να δοθεί σε συνέχεια 
ηλεκτρονικού αιτήματος, το αίτημα πρέπει 
να είναι σαφές, περιεκτικό και να μην 
διαταράσσει αδικαιολόγητα τη χρήση της 
υπηρεσίας για την οποία παρέχεται η 
συγκατάθεση.

(25) Η συγκατάθεση πρέπει να παρέχεται 
ρητώς με κάθε προσήκουσα μέθοδο η 
οποία παρέχει ελεύθερη, ρητή και εν 
πλήρει επιγνώσει δήλωση της βούλησης 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα, μέσω δήλωσης ή σαφούς 
θετικής ενέργειας από το συγκεκριμένο 
πρόσωπο, διασφαλίζοντας ότι τα φυσικά 
πρόσωπα γνωρίζουν ότι παρέχουν τη 
συγκατάθεσή τους στην επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
μεταξύ άλλων σημειώνοντας ένα πλαίσιο 
όταν επισκέπτονται έναν δικτυακό τόπο ή 
με κάθε άλλη δήλωση ή συμπεριφορά η 
οποία υποδεικνύει σαφώς στο πλαίσιο 
αυτό την αποδοχή από το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα της 
προτεινόμενης επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το 
αφορούν. Αυτό παρότι δίδεται η 
δυνατότητα έκφρασης συγκατάθεσης 
στην επεξεργασία σύμφωνα με την οδηγία 
2002/58/ΕΚ χρησιμοποιώντας τις 
κατάλληλες ρυθμίσεις φυλλομετρητή ή 
άλλης εφαρμογής. Η συγκατάθεση πρέπει 
να καλύπτει το σύνολο των 
δραστηριοτήτων επεξεργασίας που 
διενεργείται για τον ίδιο ή τους ίδιους 
σκοπούς. Εάν η συγκατάθεση του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα πρόκειται να δοθεί σε συνέχεια 
ηλεκτρονικού αιτήματος, το αίτημα πρέπει 
να είναι σαφές, περιεκτικό και να μην 
διαταράσσει αδικαιολόγητα τη χρήση της 
υπηρεσίας για την οποία παρέχεται η 
συγκατάθεση.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός δεν θα πρέπει να ενθαρρύνει την επιβολή υπερβολικά περιοριστικών απαιτήσεων 
συγκατάθεσης. Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στη διασφάλιση της συνεχιζόμενης χρήσης 
της σιωπηρής συγκατάθεσης και επεξεργασίας σύμφωνα με την οδηγία 2002/58/ΕΚ 
χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις φυλλομετρητή ή άλλης εφαρμογής. (πβ. αιτιολογική 
σκέψη 66 της οδηγίας 136/2009/ΕΚ).

Τροπολογία 105
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Η συγκατάθεση πρέπει να παρέχεται 
ρητώς με κάθε προσήκουσα μέθοδο η 
οποία παρέχει ελεύθερη, ρητή και εν 
πλήρει επιγνώσει δήλωση της βούλησης 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα, μέσω δήλωσης ή σαφούς 
θετικής ενέργειας από το συγκεκριμένο 
πρόσωπο, διασφαλίζοντας ότι τα φυσικά 
πρόσωπα γνωρίζουν ότι παρέχουν τη 
συγκατάθεσή τους στην επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
μεταξύ άλλων σημειώνοντας ένα πλαίσιο 
όταν επισκέπτονται έναν δικτυακό τόπο ή 
με κάθε άλλη δήλωση ή συμπεριφορά η 
οποία υποδεικνύει σαφώς στο πλαίσιο 
αυτό την αποδοχή από το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα της 
προτεινόμενης επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το 
αφορούν. Επομένως, η σιωπή ή η 
παράλειψη ενέργειας δε συνιστά 
συγκατάθεση. Η συγκατάθεση πρέπει να 
καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων 
επεξεργασίας που διενεργείται για τον ίδιο 
ή τους ίδιους σκοπούς. Εάν η συγκατάθεση 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα πρόκειται να δοθεί σε συνέχεια 
ηλεκτρονικού αιτήματος, το αίτημα πρέπει 
να είναι σαφές, περιεκτικό και να μην 
διαταράσσει αδικαιολόγητα τη χρήση της 

(25) Η συγκατάθεση πρέπει να παρέχεται 
ρητώς με κάθε προσήκουσα μέθοδο η 
οποία παρέχει ελεύθερη, ρητή και εν 
πλήρει επιγνώσει δήλωση της βούλησης 
του ενήλικα προσώπου όπως περιγράφετε 
ρητώς στην Σύμβαση της Νέας Υόρκης,
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, μέσω 
δήλωσης ή σαφούς θετικής ενέργειας από 
το συγκεκριμένο πρόσωπο, 
διασφαλίζοντας ότι τα φυσικά πρόσωπα 
γνωρίζουν ότι παρέχουν τη συγκατάθεσή 
τους στην επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων 
σημειώνοντας ένα πλαίσιο όταν 
επισκέπτονται έναν δικτυακό τόπο ή με 
κάθε άλλη δήλωση ή συμπεριφορά η οποία 
υποδεικνύει σαφώς στο πλαίσιο αυτό την 
αποδοχή από το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα της 
προτεινόμενης επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το 
αφορούν. Επομένως, η σιωπή ή η 
παράλειψη ενέργειας δε συνιστά 
συγκατάθεση. Η συγκατάθεση πρέπει να 
καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων 
επεξεργασίας που διενεργείται για τον ίδιο 
ή τους ίδιους σκοπούς. Εάν η συγκατάθεση 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα πρόκειται να δοθεί σε συνέχεια 
ηλεκτρονικού αιτήματος, το αίτημα πρέπει 



AM\917991EL.doc 19/247 PE500.411v01-00

EL

υπηρεσίας για την οποία παρέχεται η 
συγκατάθεση.

να είναι σαφές, περιεκτικό και να μην 
διαταράσσει αδικαιολόγητα τη χρήση της 
υπηρεσίας για την οποία παρέχεται η 
συγκατάθεση.

Or. el

Τροπολογία 106
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Η συγκατάθεση πρέπει να παρέχεται 
ρητώς με κάθε προσήκουσα μέθοδο η 
οποία παρέχει ελεύθερη, ρητή και εν 
πλήρει επιγνώσει δήλωση της βούλησης 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα, μέσω δήλωσης ή σαφούς 
θετικής ενέργειας από το συγκεκριμένο 
πρόσωπο, διασφαλίζοντας ότι τα φυσικά 
πρόσωπα γνωρίζουν ότι παρέχουν τη 
συγκατάθεσή τους στην επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
μεταξύ άλλων σημειώνοντας ένα πλαίσιο 
όταν επισκέπτονται έναν δικτυακό τόπο ή 
με κάθε άλλη δήλωση ή συμπεριφορά η 
οποία υποδεικνύει σαφώς στο πλαίσιο 
αυτό την αποδοχή από το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα της 
προτεινόμενης επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το 
αφορούν. Επομένως, η σιωπή ή η 
παράλειψη ενέργειας δε συνιστά 
συγκατάθεση. Η συγκατάθεση πρέπει να 
καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων 
επεξεργασίας που διενεργείται για τον ίδιο 
ή τους ίδιους σκοπούς. Εάν η συγκατάθεση 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα
δεδομένα πρόκειται να δοθεί σε συνέχεια 
ηλεκτρονικού αιτήματος, το αίτημα πρέπει 
να είναι σαφές, περιεκτικό και να μην 
διαταράσσει αδικαιολόγητα τη χρήση της 
υπηρεσίας για την οποία παρέχεται η 

(25) Η συγκατάθεση πρέπει να παρέχεται 
ρητώς με κάθε προσήκουσα στο 
χρησιμοποιούμενο μέσο ενημέρωσης
μέθοδο η οποία παρέχει ελεύθερη, ρητή 
και εν πλήρει επιγνώσει δήλωση της 
βούλησης του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, μέσω δήλωσης 
ή σαφούς θετικής ενέργειας από το 
συγκεκριμένο πρόσωπο, διασφαλίζοντας 
ότι τα φυσικά πρόσωπα γνωρίζουν ότι 
παρέχουν τη συγκατάθεσή τους στην 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, μεταξύ άλλων σημειώνοντας 
ένα πλαίσιο όταν επισκέπτονται έναν 
δικτυακό τόπο ή με κάθε άλλη δήλωση ή 
συμπεριφορά η οποία υποδεικνύει σαφώς 
στο πλαίσιο αυτό την αποδοχή από το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα της προτεινόμενης επεξεργασίας 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
που το αφορούν. Επομένως, η σιωπή ή η 
παράλειψη ενέργειας δε συνιστά 
συγκατάθεση. Η συγκατάθεση πρέπει να
καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων 
επεξεργασίας που διενεργείται για τον ίδιο 
ή τους ίδιους σκοπούς. Εάν η συγκατάθεση 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα πρόκειται να δοθεί σε συνέχεια 
ηλεκτρονικού αιτήματος, το αίτημα πρέπει 
να είναι σαφές, περιεκτικό και να μην 
διαταράσσει αδικαιολόγητα τη χρήση της 
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συγκατάθεση. υπηρεσίας για την οποία παρέχεται η 
συγκατάθεση.

Or. fr

Τροπολογία 107
Malcolm Harbour

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Η κύρια εγκατάσταση ενός υπευθύνου 
επεξεργασίας στην Ένωση πρέπει να 
καθορίζεται σύμφωνα με αντικειμενικά 
κριτήρια, και πρέπει να σημαίνει την 
ουσιαστική και πραγματική άσκηση 
δραστηριοτήτων διαχείρισης οι οποίες 
καθορίζουν τις κύριες αποφάσεις ως προς 
τους σκοπούς, τις προϋποθέσεις και τα 
μέσα της επεξεργασίας μέσω σταθερής 
ρύθμισης. Το κριτήριο αυτό δεν πρέπει να 
εξαρτάται από το κατά πόσον η 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα πραγματοποιείται πράγματι 
στον συγκεκριμένο τόπο· η ύπαρξη και η 
χρήση τεχνικών μέσων και τεχνολογιών 
για την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα ή δραστηριοτήτων 
επεξεργασίας δεν αποτελούν αφ’ εαυτές 
τέτοια κύρια εγκατάσταση και, επομένως, 
δεν είναι καθοριστικά κριτήρια της κύριας 
εγκατάστασης. Η κύρια εγκατάσταση του 
εκτελούντος την επεξεργασία πρέπει να 
είναι ο τόπος της κεντρικής διοίκησής του 
στην Ένωση.

(27) Η κύρια εγκατάσταση ενός υπευθύνου 
επεξεργασίας στην Ένωση, 
συμπεριλαμβανομένου ενός υπεύθυνου 
επεξεργασίας που συνιστά παράλληλα 
εκτελούντα την επεξεργασία, πρέπει να 
καθορίζεται σύμφωνα με αντικειμενικά 
κριτήρια, και πρέπει να σημαίνει την 
ουσιαστική και πραγματική άσκηση 
δραστηριοτήτων διαχείρισης οι οποίες 
καθορίζουν τις κύριες αποφάσεις ως προς 
τους σκοπούς, τις προϋποθέσεις και τα 
μέσα της επεξεργασίας μέσω σταθερής 
ρύθμισης. Το κριτήριο αυτό δεν πρέπει να 
εξαρτάται από το κατά πόσον η 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα πραγματοποιείται πράγματι 
στον συγκεκριμένο τόπο· η ύπαρξη και η 
χρήση τεχνικών μέσων και τεχνολογιών 
για την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα ή δραστηριοτήτων 
επεξεργασίας δεν αποτελούν αφ’ εαυτές 
τέτοια κύρια εγκατάσταση και, επομένως, 
δεν είναι καθοριστικά κριτήρια της κύριας 
εγκατάστασης. Η κύρια εγκατάσταση του 
εκτελούντος την επεξεργασία που δεν 
συνιστά παράλληλα υπεύθυνο 
επεξεργασίας πρέπει να είναι ο τόπος της 
κεντρικής διοίκησής του στην Ένωση.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση όπου ένας υπεύθυνος επεξεργασίας συνιστά παράλληλα τον εκτελούντα την 
επεξεργασία, δεν έχει ιδιαίτερο νόημα η εφαρμογή διαφορετικών ελέγχων για να προσδιοριστεί 
ποια ρυθμιστική αρχή έχει εξουσία όσον αφορά την οργάνωση. Η παρούσα τροπολογία 
διασφαλίζει ότι οι εν λόγω υπεύθυνοι επεξεργασίας είναι σε θέση να επωφελούνται στο έπακρο 
από την υπηρεσία μίας στάσης.

Τροπολογία 108
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Η κύρια εγκατάσταση ενός υπευθύνου 
επεξεργασίας στην Ένωση πρέπει να 
καθορίζεται σύμφωνα με αντικειμενικά 
κριτήρια, και πρέπει να σημαίνει την 
ουσιαστική και πραγματική άσκηση 
δραστηριοτήτων διαχείρισης οι οποίες 
καθορίζουν τις κύριες αποφάσεις ως προς 
τους σκοπούς, τις προϋποθέσεις και τα 
μέσα της επεξεργασίας μέσω σταθερής 
ρύθμισης. Το κριτήριο αυτό δεν πρέπει να 
εξαρτάται από το κατά πόσον η 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα πραγματοποιείται πράγματι 
στον συγκεκριμένο τόπο· η ύπαρξη και η 
χρήση τεχνικών μέσων και τεχνολογιών 
για την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα ή δραστηριοτήτων 
επεξεργασίας δεν αποτελούν αφ’ εαυτές 
τέτοια κύρια εγκατάσταση και, επομένως, 
δεν είναι καθοριστικά κριτήρια της κύριας 
εγκατάστασης. Η κύρια εγκατάσταση του 
εκτελούντος την επεξεργασία πρέπει να 
είναι ο τόπος της κεντρικής διοίκησής του 
στην Ένωση.

(27) Η κύρια εγκατάσταση ενός υπευθύνου 
επεξεργασίας στην Ένωση πρέπει να 
καθορίζεται σύμφωνα με αντικειμενικά 
κριτήρια, και πρέπει να σημαίνει την 
ουσιαστική και πραγματική άσκηση 
δραστηριοτήτων διαχείρισης οι οποίες 
καθορίζουν τις κύριες αποφάσεις ως προς 
τους σκοπούς, τις προϋποθέσεις και τα 
μέσα της επεξεργασίας μέσω σταθερής 
ρύθμισης. Το κριτήριο αυτό δεν πρέπει να 
εξαρτάται από το κατά πόσον η 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα πραγματοποιείται πράγματι 
στον συγκεκριμένο τόπο· η ύπαρξη και η 
χρήση τεχνικών μέσων και τεχνολογιών 
για την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα ή δραστηριοτήτων 
επεξεργασίας δεν αποτελούν αφ’ εαυτές 
τέτοια κύρια εγκατάσταση και, επομένως, 
δεν είναι καθοριστικά κριτήρια της κύριας 
εγκατάστασης. Ως κύρια εγκατάσταση 
του υπευθύνου επεξεργασίας νοείται ο 
εντός της ΕΕ τόπος όπου αποφασίζεται η 
πολιτική για την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
λαμβανομένης υπόψη της δεσπόζουσας 
επιρροής της εν λόγω εγκατάστασης επί 
των άλλων, κυρίως στην περίπτωση 
ομίλου επιχειρήσεων, στην εφαρμογή των 
κανόνων των σχετικών με την προστασία 
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δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή 
συναφών κανόνων για την προστασία 
δεδομένων. Η κύρια εγκατάσταση του 
εκτελούντος την επεξεργασία πρέπει να 
είναι ο τόπος της κεντρικής διοίκησής του 
στην Ένωση.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τόσο οι εθνικές αρχές ελέγχου όσο και ο ΕΕΠΔ ζητούν να καθιερωθεί ένας ακριβέστερος 
ορισμός για την κύρια εγκατάσταση, κυρίως όσον αφορά την περίπτωση ομίλων επιχειρήσεων 
με δραστηριότητες σε πλείονα κράτη μέλη. Η έννοια αυτή είναι ουσιώδης για τον καθορισμό της 
αρμόδιας αρχής.

Τροπολογία 109
Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
παιδιών απαιτούν ειδική προστασία, καθώς 
τα παιδιά μπορεί να έχουν μικρότερη 
επίγνωση των κινδύνων, των συνεπειών, 
των εγγυήσεων και των δικαιωμάτων τους 
σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. Για τον 
καθορισμό του πότε ένα φυσικό πρόσωπο 
είναι παιδί, ο παρών κανονισμός πρέπει να 
υιοθετήσει τον ορισμό που προβλέπεται 
στη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα 
δικαιώματα του παιδιού.

(29) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
παιδιών απαιτούν ειδική προστασία, καθώς 
τα παιδιά μπορεί να έχουν μικρότερη 
επίγνωση των κινδύνων, των συνεπειών, 
των εγγυήσεων και των δικαιωμάτων τους 
σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και συνιστούν 
ευάλωτους καταναλωτές. Για τον 
καθορισμό του πότε ένα φυσικό πρόσωπο 
είναι παιδί, ο παρών κανονισμός πρέπει να 
υιοθετήσει τον ορισμό που προβλέπεται 
στη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα 
δικαιώματα του παιδιού. Ειδικότερα, 
πρέπει να χρησιμοποιείται προσιτή 
γλώσσα για τα παιδιά ώστε να 
διασφαλίζεται το δικαίωμα της 
συγκατάθεσης παιδιών ηλικίας άνω των 
13 ετών.

Or. en
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Τροπολογία 110
Emma McClarkin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Κάθε επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να είναι 
σύννομη, θεμιτή και διαφανής σε σχέση με 
τα φυσικά πρόσωπα τα οποία αφορά. 
Ειδικότερα, οι συγκεκριμένοι σκοποί για 
τους οποίους υποβάλλονται σε 
επεξεργασία πρέπει να είναι σαφείς και 
νόμιμοι και να καθορίζονται κατά τον 
χρόνο συλλογής των δεδομένων. Τα 
δεδομένα πρέπει να είναι κατάλληλα, 
συναφή και να περιορίζονται στα ελάχιστα 
αναγκαία για τους σκοπούς για τους 
οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία· 
αυτό απαιτεί ειδικότερα να διασφαλίζεται 
ότι τα δεδομένα που συλλέγονται δεν είναι 
υπερβολικά και ότι το διάστημα 
αποθήκευσης των δεδομένων περιορίζεται 
στο ελάχιστο δυνατόν. Τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να 
υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνον εάν ο 
σκοπός της επεξεργασίας δεν μπορεί να 
επιτευχθεί με άλλα μέσα. Πρέπει να 
λαμβάνεται κάθε εύλογο μέτρο ώστε να 
διασφαλίζεται ότι δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα τα οποία δεν είναι ορθά 
διορθώνονται ή διαγράφονται. Για τη 
διασφάλιση του ότι τα δεδομένα δεν 
διατηρούνται περισσότερο από όσο είναι 
αναγκαίο, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
πρέπει να ορίζει προθεσμίες για τη 
διαγραφή τους ή για την περιοδική 
επανεξέτασή τους.

(30) Κάθε επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να είναι 
σύννομη, θεμιτή και διαφανής σε σχέση με 
τα φυσικά πρόσωπα τα οποία αφορά. 
Ειδικότερα, οι συγκεκριμένοι σκοποί για 
τους οποίους υποβάλλονται σε 
επεξεργασία πρέπει να είναι σαφείς και 
νόμιμοι και να καθορίζονται κατά τον 
χρόνο συλλογής των δεδομένων. Τα 
δεδομένα πρέπει να είναι κατάλληλα, 
συναφή και να περιορίζονται στα ελάχιστα 
αναγκαία για τους σκοπούς για τους 
οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία· 
αυτό απαιτεί να διασφαλίζεται ότι τα 
δεδομένα που συλλέγονται δεν είναι 
υπερβολικά και ότι το διάστημα 
αποθήκευσης των δεδομένων δεν 
υπερβαίνει το διάστημα που απαιτείται 
για τους σκοπούς της επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει 
να υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνον 
εάν ο σκοπός της επεξεργασίας δεν μπορεί 
να επιτευχθεί με άλλα μέσα. Πρέπει να 
λαμβάνεται κάθε εύλογο μέτρο ώστε να 
διασφαλίζεται ότι δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα τα οποία δεν είναι ορθά 
διορθώνονται ή διαγράφονται. Για τη 
διασφάλιση του ότι τα δεδομένα δεν 
διατηρούνται περισσότερο από όσο είναι 
αναγκαίο, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
πρέπει να ορίζει προθεσμίες για τη 
διαγραφή τους ή για την περιοδική 
επανεξέτασή τους. Κατά την αξιολόγηση 
των ελάχιστων δεδομένων που 
απαιτούνται για τους σκοπούς της 
επεξεργασίας των δεδομένων, πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη οι υποχρεώσεις που 
απορρέουν από άλλες νομοθετικές 
πράξεις οι οποίες απαιτούν την 
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επεξεργασία σφαιρικών δεδομένων όταν 
τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται για 
λόγους πρόληψης και εντοπισμού της 
απάτης, επαλήθευσης ταυτότητας ή/και 
προσδιορισμού της πιστοληπτικής 
ικανότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία συντάχθηκε για την αποσαφήνιση της υποχρέωσης των υπεύθυνων 
επεξεργασίας να παρακολουθούν τα ελάχιστα αναγκαία δεδομένα και τις ελάχιστες περιόδους 
αποθήκευσης. Επιπλέον, επιδιώκει τη διασφάλιση της συνέπειας της διατύπωσης της παρούσας 
αιτιολογικής σκέψης με τη διατύπωση του άρθρου 5 στοιχείο ε). Η τροπολογία αποσκοπεί 
επίσης στην εναρμόνιση του κανονισμού με την υφιστάμενη νομοθεσία, όπως η οδηγία σχετικά 
με την καταναλωτική πίστη και οι συμβάσεις πίστωσης για ακίνητα κατοικίας, καθώς και με τις 
υφιστάμενες ορθές πρακτικές, που απαιτούν πλήρη αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης 
των καταναλωτών μέσω αξιολόγησης της πιστοληπτικής τους ικανότητας.

Τροπολογία 111
Bernadette Vergnaud

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Κάθε επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να είναι 
σύννομη, θεμιτή και διαφανής σε σχέση με 
τα φυσικά πρόσωπα τα οποία αφορά. 
Ειδικότερα, οι συγκεκριμένοι σκοποί για 
τους οποίους υποβάλλονται σε 
επεξεργασία πρέπει να είναι σαφείς και 
νόμιμοι και να καθορίζονται κατά τον 
χρόνο συλλογής των δεδομένων. Τα 
δεδομένα πρέπει να είναι κατάλληλα, 
συναφή και να περιορίζονται στα ελάχιστα 
αναγκαία για τους σκοπούς για τους 
οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία· 
αυτό απαιτεί ειδικότερα να διασφαλίζεται 
ότι τα δεδομένα που συλλέγονται δεν είναι 
υπερβολικά και ότι το διάστημα 
αποθήκευσης των δεδομένων περιορίζεται 
στο ελάχιστο δυνατόν. Τα δεδομένα 

(30) Κάθε επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να είναι 
σύννομη, θεμιτή και διαφανής σε σχέση με 
τα φυσικά πρόσωπα τα οποία αφορά. 
Ειδικότερα, οι συγκεκριμένοι σκοποί για 
τους οποίους υποβάλλονται σε 
επεξεργασία πρέπει να είναι σαφείς και 
νόμιμοι και να καθορίζονται κατά τον 
χρόνο συλλογής των δεδομένων. Τα 
δεδομένα πρέπει να είναι κατάλληλα, 
συναφή και να περιορίζονται στα ελάχιστα 
αναγκαία για τους σκοπούς για τους 
οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία· 
αυτό απαιτεί ειδικότερα να διασφαλίζεται 
ότι τα δεδομένα που συλλέγονται δεν είναι 
υπερβολικά και ότι το διάστημα 
αποθήκευσης των δεδομένων περιορίζεται 
στο ελάχιστο δυνατόν. Πρέπει να 
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προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να 
υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνον εάν ο 
σκοπός της επεξεργασίας δεν μπορεί να 
επιτευχθεί με άλλα μέσα. Πρέπει να 
λαμβάνεται κάθε εύλογο μέτρο ώστε να 
διασφαλίζεται ότι δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα τα οποία δεν είναι ορθά 
διορθώνονται ή διαγράφονται. Για τη 
διασφάλιση του ότι τα δεδομένα δεν 
διατηρούνται περισσότερο από όσο είναι 
αναγκαίο, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
πρέπει να ορίζει προθεσμίες για τη 
διαγραφή τους ή για την περιοδική 
επανεξέτασή τους.

λαμβάνεται κάθε εύλογο μέτρο ώστε να 
διασφαλίζεται ότι δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα τα οποία δεν είναι ορθά 
διορθώνονται ή διαγράφονται. Για τη 
διασφάλιση του ότι τα δεδομένα δεν 
διατηρούνται περισσότερο από όσο είναι 
αναγκαίο, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
πρέπει να ορίζει προθεσμίες για τη 
διαγραφή τους ή για την περιοδική 
επανεξέτασή τους.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Βάσει της διατύπωσης της οδηγίας 95/46/ΕΚ, με την εφαρμογή των αρχών της καταλληλότητας 
και της συνάφειας καθώς και της μη υπερβολής των δεδομένων που συλλέγονται με σκοπό την 
επεξεργασία, παρέχονται ιδιαίτερα επαρκείς και σχετικές εγγυήσεις στα πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα. Η αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων που συλλέγονται, 
καθιστά εξαιρετικά δύσκολο για τις επιχειρήσεις να απευθύνονται με εξατομικευμένο και 
στοχευμένο τρόπο στους πελάτες τους, ακόμα και αν αυτοί δεν αντιτάσσονται σε κάτι τέτοιο.

Τροπολογία 112
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Για να είναι η επεξεργασία σύννομη, 
τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία 
βάσει της συγκατάθεσης του 
ενδιαφερόμενου προσώπου ή κάποιας 
άλλης θεμιτής βάσης, η οποία 
προβλέπεται διά νόμου είτε στον παρόντα 
κανονισμό είτε σε άλλη νομοθεσία της 
Ένωσης ή κράτους μέλους η οποία 
αναφέρεται στον παρόντα κανονισμό.

(31) Για να είναι η επεξεργασία σύννομη, 
τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία 
βάσει μίας από τις θεμιτές βάσεις που 
προβλέπονται διά νόμου είτε στον 
παρόντα κανονισμό είτε σε άλλη 
νομοθεσία της Ένωσης ή κράτους μέλους 
η οποία αναφέρεται στον παρόντα 
κανονισμό.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τονίζεται ότι η συγκατάθεση δεν πρέπει να θεωρείται ο γενικός κανόνας όσον αφορά την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αλλά να περιορίζεται στις καταστάσεις όπου 
ενδείκνυται η παροχή συγκατάθεσης και σε περιπτώσεις όπου η συγκατάθεση μπορεί 
πραγματικά να παρασχεθεί ελεύθερα.

Τροπολογία 113
Christian Engström

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Για τη διασφάλιση της ελεύθερης 
συγκατάθεσης, πρέπει να διευκρινίζεται ότι 
η συγκατάθεση δεν συνιστά έγκυρο νομικό 
λόγο όταν το φυσικό πρόσωπο δεν έχει 
γνήσια και ελεύθερη επιλογή και δεν είναι 
ακολούθως σε θέση να αρνηθεί ή να 
αποσύρει τη συγκατάθεση χωρίς αυτό να 
αποβεί εις βάρος του.

(33) Για τη διασφάλιση της ελεύθερης 
συγκατάθεσης, πρέπει να διευκρινίζεται ότι 
η συγκατάθεση δεν συνιστά έγκυρο νομικό 
λόγο όταν το φυσικό πρόσωπο δεν έχει 
γνήσια και ελεύθερη επιλογή και δεν είναι 
ακολούθως σε θέση να αρνηθεί ή να 
αποσύρει τη συγκατάθεση χωρίς αυτό να 
αποβεί εις βάρος του. Ομοίως, η 
συγκατάθεση δεν πρέπει να παρέχει 
νομικό λόγο για την επεξεργασία 
δεδομένων όταν το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα δεν έχει 
διαφορετικά πρόσβαση σε αντίστοιχες 
υπηρεσίες. Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις 
όπως προεπιλεγμένα πλαίσια, 
αποσιώπηση ή η απλή χρήση μιας 
υπηρεσίας δεν υποδηλώνουν 
συγκατάθεση.

Or. en

Τροπολογία 114
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33α) Η συγκατάθεση πρέπει να 
εξαρτάται από τη θεμιτή βάση για την 
επεξεργασία μόνον εφόσον τα πρόσωπα 
στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα 
μπορούν να παράσχουν και να 
ανακαλέσουν ουσιωδώς τη συγκατάθεσή 
τους. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, οι 
υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων 
πρέπει να διασφαλίζουν τη δίκαιη και 
νόμιμη επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα βάσει άλλων 
θεμιτών λόγων. Η εξασφάλιση ρητής και 
εν πλήρει επιγνώσει συγκατάθεσης μπορεί 
να ενέχει υψηλό κόστος για τα φυσικά 
πρόσωπα. Η συγκατάθεση δεν μπορεί να 
είναι το πλέον προτιμητέο μέσο 
νομιμοποίησης της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η 
χρήση της συγκατάθεσης δεν πρέπει να 
περιορίζεται σε πλαίσια που ενέχουν 
κίνδυνο βλάβης των φυσικών προσώπων 
ή/και σε καταστάσεις όπου η επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα 
παραβίαζε τα δικαιώματα των φυσικών 
προσώπων στην προστασία των 
δεδομένων και την ιδιωτική ζωή. Όταν 
χρησιμοποιείται σε μη προσήκοντα 
πλαίσια, η συγκατάθεση χάνει την αξία 
της και επιβαρύνει αδικαιολόγητα το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα. Η συγκατάθεση δεν συνιστά 
κατάλληλη αιτιολογία όταν η επεξεργασία 
είναι αναγκαία για μια υπηρεσία που έχει 
ζητήσει ο χρήστης ή όταν τα πρόσωπα 
στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα δεν 
μπορούν να αρνηθούν τη συγκατάθεσή 
τους χωρίς αυτό να επηρεάσει την 
υποκείμενη υπηρεσία που ζητείται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένα υπερβολικό και εξέχον καθεστώς ειδοποίησης και συγκατάθεσης μπορεί να 
καταστρατηγήσει την ιδιωτική ζωή όταν χρησιμοποιείται καθ’ υπερβολήν ή όταν 
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χρησιμοποιείται έξω από το πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται, ιδίως όσον αφορά τις επιγραμμικές 
υπηρεσίες. Στις περιπτώσεις που η συγκατάθεση είναι αναγκαία, πρέπει να είναι συγκεκριμένη, 
ουσιώδης, και να παρέχεται εν πλήρει επιγνώσει και όταν χρησιμοποιείται εκτός του εν λόγω 
πλαισίου χάνει την αξία και τον ρόλο της σε όλα τα πλαίσια όσον αφορά τη διασφάλιση 
ουσιώδους διαφάνειας, επιλογής και ελέγχου για τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα.

Τροπολογία 115
Morten Løkkegaard

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. 
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. Εντούτοις, η ανισορροπία 
μεταξύ του υπεύθυνου επεξεργασίας και 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δεν συνιστά πρόβλημα εφόσον 
το δίκαιο της Ένωσης ή κράτους μέλους 
έχει καταστήσει τη συγκατάθεση του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα ειδική προϋπόθεση για έναν 
συγκεκριμένο τύπο επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή για 
ένα σύνολο πράξεων επεξεργασίας.

Or. en
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Τροπολογία 116
Christian Engström

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 ή·
- εάν ο εκτελών την επεξεργασία ή ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας βρίσκεται σε 
κυρίαρχη θέση στην αγορά όσον αφορά 
τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που 
προσφέρονται στο πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα ή·
- εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι 
δημόσια αρχή, ανισορροπία στις 
συγκεκριμένες πράξεις επεξεργασίας 
δεδομένων υπάρχει μόνον εάν η δημόσια 
αρχή μπορεί να επιβάλει μια υποχρέωση 
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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

Τροπολογία 117
Rafał Trzaskowski

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 παρέχεται ελεύθερα 
και το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται 
τα δεδομένα δεν εξαναγκάζεται να 
παρέχει συγκατάθεση για την επεξεργασία 
των δεδομένων του, ιδίως εάν υπάρχει 
σημαντική ανισορροπία μεταξύ του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα και του υπευθύνου επεξεργασίας. 
Αυτό μπορεί να ισχύει 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. Εντούτοις, όταν ο σκοπός της 
επεξεργασίας των δεδομένων είναι προς 
το συμφέρον του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα και το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα είναι ακολούθως σε θέση να 
αποσύρει τη συγκατάθεση χωρίς αυτό να 
αποβεί εις βάρος του, η συγκατάθεση 
πρέπει να παρέχει έγκυρο νομικό λόγο για 
την επεξεργασία.
Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι 
δημόσια αρχή, ανισορροπία στις 
συγκεκριμένες πράξεις επεξεργασίας 
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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

Η διάταξη πρέπει να διασφαλίζει ότι το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα έχει 
γνήσια και ελεύθερη επιλογή και είναι ακολούθως σε θέση να αποσύρει, εν πάση περιπτώσει, τη 
συγκατάθεση ή να αντιταχθεί σε περαιτέρω επεξεργασία. Δεν στερεί από τα φυσικά πρόσωπα τη 
δυνατότητα συμφωνίας στην επεξεργασία των δεδομένων, ιδίως όταν η επεξεργασία 
πραγματοποιείται για σκοπό που είναι προς όφελός τους (π.χ. παροχή ασφάλισης από τον 
εργοδότη). Ο κανονισμός δεν πρέπει να υποθέτει ότι είναι αδύνατη η παροχή ελεύθερης 
συγκατάθεσης στην επεξεργασία δεδομένων όταν υπάρχει σχέση απασχόλησης.

Τροπολογία 118
Rafał Trzaskowski

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34α) Όταν δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα, που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία βάσει της συγκατάθεσης του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται, είναι 
αναγκαία για την παροχή μιας υπηρεσίας, 
η απόσυρση της συγκατάθεσης μπορεί να 
αποτελέσει λόγο καταγγελίας της 
σύμβασης από τον πάροχο της 
υπηρεσίας. Αυτό ισχύει ιδίως για 
υπηρεσίες που παρέχονται δωρεάν στους 
καταναλωτές.

Or. en

Justification

Adding such a recital would have an awareness-raising meaning. Although the possibility to 
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terminate a contract steams from the terms of contract in cases where data processing is 
necessary for the provision of a service, it is necessary to make users conscious that in some 
cases data are the currency by which they pay for the service. Auction platforms, for instance, 
use stored data to examine credibility of those selling with the use of a platform and a mutual 
evaluation exercised by the users is used by them to attract more potential clients but also to 
prevent fraud. Withdrawing consent to process such data would run against the whole point 
of such platforms. Consumers should also be aware that many business models provide 
access to services "free" of charge in return for the access to some of their personal data. 
Withdrawing the right to process these data can therefore result in no access to the service.

Τροπολογία 119
Andreas Schwab, Lara Comi, Marielle Gallo, Pablo Arias Echeverría

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Τα έννομα συμφέροντα του 
υπευθύνου επεξεργασίας μπορεί να 
παρέχουν τη νομική βάση για την 
επεξεργασία, υπό τον όρο ότι δεν 
υπερισχύουν τα συμφέροντα ή τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα
δεδομένα. Κάτι τέτοιο απαιτεί προσεκτική 
αξιολόγηση ιδίως εάν το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα είναι 
παιδί, δεδομένου ότι τα παιδιά χρήζουν 
ειδικής προστασίας. Το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα πρέπει να 
έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί στην 
επεξεργασία για λόγους που σχετίζονται με 
τη συγκεκριμένη κατάστασή του και χωρίς 
οικονομική επιβάρυνση. Για τη 
διασφάλιση της διαφάνειας, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας πρέπει να υποχρεούται να 
ενημερώνει ρητώς το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα για τα έννομα 
συμφέροντα που επιδιώκονται και για το 
δικαίωμα αντίταξης, καθώς και να 
υποχρεούται να τεκμηριώνει τα εν λόγω 
έννομα συμφέροντα. Δεδομένου ότι ο 
νομοθέτης πρέπει να παρέχει διά νόμου τη 
νομική βάση για την επεξεργασία 
δεδομένων από τις δημόσιες αρχές, ο 

(38) Τα έννομα συμφέροντα ενός 
προσώπου μπορεί να παρέχουν τη νομική 
βάση για την επεξεργασία, υπό τον όρο ότι 
δεν υπερισχύουν τα συμφέροντα ή τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα. Κάτι τέτοιο απαιτεί προσεκτική 
αξιολόγηση ιδίως εάν το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα είναι 
παιδί, δεδομένου ότι τα παιδιά χρήζουν 
ειδικής προστασίας. Το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα πρέπει να 
έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί στην 
επεξεργασία για λόγους που σχετίζονται με 
τη συγκεκριμένη κατάστασή του και χωρίς 
οικονομική επιβάρυνση. Για τη 
διασφάλιση της διαφάνειας, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή οι τρίτοι στους οποίους τα 
στοιχεία ανακοινώνονται πρέπει να 
υποχρεούνται να ενημερώνουν ρητώς το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα για τα έννομα συμφέροντα που 
επιδιώκονται και για το δικαίωμα 
αντίταξης, καθώς και να υποχρεούνται να 
τεκμηριώνουν τα εν λόγω έννομα 
συμφέροντα. Δεδομένου ότι ο νομοθέτης 
πρέπει να παρέχει διά νόμου τη νομική 
βάση για την επεξεργασία δεδομένων από 
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συγκεκριμένος νομικός λόγος δεν πρέπει 
να εφαρμόζεται για την επεξεργασία από 
τις δημόσιες αρχές κατά την εκπλήρωση 
των καθηκόντων τους.

τις δημόσιες αρχές, ο συγκεκριμένος 
νομικός λόγος δεν πρέπει να εφαρμόζεται 
για την επεξεργασία από τις δημόσιες 
αρχές κατά την εκπλήρωση των 
καθηκόντων τους.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η συντάκτρια γνωμοδότησης προτείνει να διατηρηθεί η διατύπωση της οδηγίας 95/46/EΚ. 
Υπενθυμίζεται ότι ο κανονισμός δεν αφορά μόνο τον ψηφιακό κόσμο αλλά θα εφαρμόζεται 
επίσης σε μη επιγραμμικές δραστηριότητες. Για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων τους, 
ορισμένοι κλάδοι, όπως αυτός της έκδοσης εφημερίδων, έχουν ανάγκη να χρησιμοποιούν 
εξωτερικές πηγές για να έρχονται σε επαφή με δυνητικούς συνδρομητές.

Τροπολογία 120
Rafał Trzaskowski

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Τα έννομα συμφέροντα του 
υπευθύνου επεξεργασίας μπορεί να 
παρέχουν τη νομική βάση για την 
επεξεργασία, υπό τον όρο ότι δεν 
υπερισχύουν τα συμφέροντα ή τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα. Κάτι τέτοιο απαιτεί προσεκτική 
αξιολόγηση ιδίως εάν το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα είναι 
παιδί, δεδομένου ότι τα παιδιά χρήζουν 
ειδικής προστασίας. Το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα πρέπει να 
έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί στην 
επεξεργασία για λόγους που σχετίζονται 
με τη συγκεκριμένη κατάστασή του και 
χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Για τη 
διασφάλιση της διαφάνειας, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας πρέπει να υποχρεούται να 
ενημερώνει ρητώς το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα για τα έννομα 
συμφέροντα που επιδιώκονται και για το 

(38) Τα έννομα συμφέροντα του 
υπευθύνου επεξεργασίας μπορεί να 
παρέχουν τη νομική βάση για την 
επεξεργασία, υπό τον όρο ότι δεν 
υπερισχύουν τα συμφέροντα ή τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα. Κάτι τέτοιο απαιτεί προσεκτική 
αξιολόγηση ιδίως εάν το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα είναι 
παιδί, δεδομένου ότι τα παιδιά χρήζουν 
ειδικής προστασίας. Το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα πρέπει να 
έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί στην 
επεξεργασία ατελώς. Τα έννομα 
συμφέροντα του υπεύθυνου επεξεργασίας 
μπορεί να περιλαμβάνουν τα εξής: άμεση 
προώθηση των αγαθών και υπηρεσιών 
του υπεύθυνου επεξεργασίας, είσπραξη 
των απαιτήσεων του υπεύθυνου 
επεξεργασίας και διασφάλιση της 
ασφάλειας του συστήματος, του δικτύου 
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δικαίωμα αντίταξης, καθώς και να 
υποχρεούται να τεκμηριώνει τα εν λόγω 
έννομα συμφέροντα. Δεδομένου ότι ο 
νομοθέτης πρέπει να παρέχει διά νόμου τη 
νομική βάση για την επεξεργασία 
δεδομένων από τις δημόσιες αρχές, ο 
συγκεκριμένος νομικός λόγος δεν πρέπει 
να εφαρμόζεται για την επεξεργασία από 
τις δημόσιες αρχές κατά την εκπλήρωση 
των καθηκόντων τους.

και των πληροφοριών. Όταν το πρόσωπο 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα 
αποσύρει τη συγκατάθεσή του, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας έχει επίσης το 
δικαίωμα να αρνηθεί την περαιτέρω 
παροχή των υπηρεσιών εάν η 
επεξεργασία είναι απαραίτητη λόγω της 
φύσης της υπηρεσίας ή της λειτουργίας 
του συστήματος αρχειοθέτησης. Για τη 
διασφάλιση της διαφάνειας, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας πρέπει να υποχρεούται να 
ενημερώνει ρητώς το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα για τα έννομα 
συμφέροντα που επιδιώκονται και για το 
δικαίωμα αντίταξης, καθώς και να 
υποχρεούται να τεκμηριώνει τα εν λόγω 
έννομα συμφέροντα. Δεδομένου ότι ο 
νομοθέτης πρέπει να παρέχει διά νόμου τη 
νομική βάση για την επεξεργασία 
δεδομένων από τις δημόσιες αρχές, ο 
συγκεκριμένος νομικός λόγος δεν πρέπει 
να εφαρμόζεται για την επεξεργασία από 
τις δημόσιες αρχές κατά την εκπλήρωση 
των καθηκόντων τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους δημιουργίας ασφάλειας δικαίου στην εσωτερική αγορά, πρέπει να αποσαφηνιστεί 
στο κείμενο τι είδους δραστηριότητα μπορεί να θεωρηθεί έννομο συμφέρον του υπεύθυνου 
επεξεργασίας. Η άμεση προώθηση είναι ένα εργαλείο που παρέχει επίσης τη δυνατότητα στις 
εταιρείες να βελτιώνουν την προσφορά τους και τις υπηρεσίες τους προς όφελος του 
καταναλωτή, ο οποίος διατηρεί το δικαίωμα να αντιταχθεί και το δικαίωμα να λαμβάνει γνώση.

Τροπολογία 121
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα για άλλους 
σκοπούς πρέπει να επιτρέπεται μόνον εάν 

(40) Η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα για άλλους 
σκοπούς πρέπει να επιτρέπεται μόνον εάν 
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η επεξεργασία είναι συμβατή με τους 
σκοπούς εκείνους για τους οποίους 
συλλέχθηκαν αρχικά τα δεδομένα, ιδίως 
εάν η επεξεργασία είναι αναγκαία για 
ιστορικούς και στατιστικούς σκοπούς ή 
σκοπούς επιστημονικής έρευνας. Εάν ο 
άλλος σκοπός δεν είναι συμβατός με τον 
αρχικό σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν 
τα δεδομένα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
πρέπει να εξασφαλίζει τη συγκατάθεση 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα για τον συγκεκριμένο άλλο 
σκοπό ή πρέπει να βασίζει την 
επεξεργασία σε άλλον θεμιτό λόγο 
σύννομης επεξεργασίας, ιδίως εάν 
προβλέπεται από το δίκαιο της Ένωσης ή 
το δίκαιο του κράτους μέλος στο οποίο 
υπάγεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας. Σε 
κάθε περίπτωση, πρέπει να εξασφαλίζεται
η εφαρμογή των αρχών που καθορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό και, ιδίως, η 
ενημέρωση του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα σχετικά με τους 
άλλους αυτούς σκοπούς.

η επεξεργασία είναι συμβατή με τους 
σκοπούς εκείνους για τους οποίους 
συλλέχθηκαν αρχικά τα δεδομένα, ιδίως 
εάν η επεξεργασία είναι αναγκαία για 
ιστορικούς και στατιστικούς σκοπούς ή 
σκοπούς επιστημονικής έρευνας. Εάν ο 
άλλος σκοπός δεν είναι συμβατός με τον 
αρχικό σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν 
τα δεδομένα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
πρέπει να βασίζει την επεξεργασία σε 
άλλον θεμιτό λόγο σύννομης 
επεξεργασίας, ιδίως εάν προβλέπεται από 
το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο του 
κράτους μέλος στο οποίο υπάγεται ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας. Σε κάθε 
περίπτωση, πρέπει να εξασφαλίζεται η 
εφαρμογή των αρχών που καθορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό και, ιδίως, η 
ενημέρωση του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα σχετικά με τους 
άλλους αυτούς σκοπούς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συγκατάθεση αποτελεί θεμιτή βάση, αλλά δεν θα πρέπει να έχει προτεραιότητα έναντι άλλων 
θεμιτών βάσεων ώστε να ενθαρρύνεται η χρήση της σε περιπτώσεις που δεν είναι αναγκαία.

Τροπολογία 122
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40α) Γενικά, η εναρμόνιση της 
ενωσιακής νομοθεσίας όσον αφορά την 
προστασία δεδομένων δεν πρέπει να 
αφαιρεί από τα κράτη μέλη τη 
δυνατότητα να ασκούν νομοθεσία ανά 
τομέα, μεταξύ άλλων και όσον αφορά την 
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έρευνα βάσει μητρώου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ισχύον νομικό πλαίσιο σχετικά με την προστασία των δεδομένων στην ΕΕ, η οδηγία 
95/46/ΕΚ, παρέχει στα κράτη μέλη διάφορους βαθμούς ελευθερίας όσον αφορά την 
προσαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ στις εθνικές περιστάσεις.

Τροπολογία 123
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40β) Η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται 
για άλλο σκοπό μπορεί να καταστεί 
διαθέσιμη στη δημόσια επιστημονική 
έρευνα όταν μπορεί να τεκμηριωθεί 
επιστημονική συνάφεια της επεξεργασίας 
των συλλεγόμενων δεδομένων. Όταν 
κάποια δεδομένα καθίστανται διαθέσιμα 
για δημόσια επιστημονική έρευνα, πρέπει 
να λαμβάνεται υπόψη η ιδιωτική ζωή ήδη 
από τον σχεδιασμό.

Or. en

Τροπολογία 124
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(42) Η παρέκκλιση από την απαγόρευση 
επεξεργασίας ευαίσθητων κατηγοριών 
δεδομένων πρέπει να επιτρέπεται επίσης 
όταν θεσπίζεται διά νόμου, και με την 

(42) Η παρέκκλιση από την απαγόρευση 
επεξεργασίας ευαίσθητων κατηγοριών 
δεδομένων πρέπει να επιτρέπεται επίσης 
όταν θεσπίζεται διά νόμου, και με την 
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επιφύλαξη κατάλληλων εγγυήσεων, ώστε 
να προστατεύονται τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα και άλλα 
θεμελιώδη δικαιώματα, εφόσον κάτι τέτοιο 
δικαιολογείται από λόγους δημόσιου 
συμφέροντος και κυρίως για σκοπούς 
υγείας, συμπεριλαμβανομένης της 
δημόσιας υγείας, της κοινωνικής 
προστασίας και της διαχείρισης υπηρεσιών 
υγειονομικής περίθαλψης, προκειμένου 
ιδίως να διασφαλίζεται η ποιότητα και η 
αποδοτικότητα ως προς το κόστος των 
διαδικασιών που χρησιμοποιούνται για τον 
διακανονισμό απαιτήσεων για παροχές και 
υπηρεσίες στο σύστημα ασφάλισης υγείας 
ή για ιστορικούς και στατιστικούς σκοπούς 
και για σκοπούς επιστημονικής έρευνας.

επιφύλαξη κατάλληλων εγγυήσεων, ώστε 
να προστατεύονται τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα και άλλα 
θεμελιώδη δικαιώματα, εφόσον κάτι τέτοιο 
δικαιολογείται από λόγους δημόσιου 
συμφέροντος και κυρίως για σκοπούς 
υγείας, συμπεριλαμβανομένης της 
δημόσιας υγείας, της κοινωνικής 
προστασίας και της διαχείρισης υπηρεσιών 
υγειονομικής περίθαλψης, 
συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που 
αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικών 
μηνυμάτων κειμένου ή ηλεκτρονικών 
μηνυμάτων (e-mail) προς ασθενείς 
σχετικά με ραντεβού σε νοσοκομεία ή 
κλινικές, προκειμένου ιδίως να 
διασφαλίζεται η ποιότητα και η 
αποδοτικότητα ως προς το κόστος των 
διαδικασιών που χρησιμοποιούνται για τον 
διακανονισμό απαιτήσεων για παροχές και 
υπηρεσίες στο σύστημα ασφάλισης υγείας 
ή για ιστορικούς και στατιστικούς σκοπούς 
και για σκοπούς επιστημονικής έρευνας.

Or. en

Τροπολογία 125
Bernadette Vergnaud

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 48

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(48) Οι αρχές της θεμιτής και διαφανούς 
επεξεργασίας απαιτούν να ενημερώνεται 
το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα ειδικότερα για την ύπαρξη της 
πράξης επεξεργασίας και τους σκοπούς 
της, για τη διάρκεια αποθήκευσης των 
δεδομένων, για την ύπαρξη δικαιώματος 
πρόσβασης, διόρθωσης ή διαγραφής και 
για το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας. 
Εάν τα δεδομένα συλλέγονται από το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται, το εν 
λόγω πρόσωπο πρέπει να ενημερώνεται 

(48) Οι αρχές της θεμιτής και διαφανούς 
επεξεργασίας απαιτούν να ενημερώνεται 
το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα ειδικότερα για την ύπαρξη της 
πράξης επεξεργασίας και τους σκοπούς 
της, για τα κριτήρια ή/και τις νομικές 
υποχρεώσεις βάσει των οποίων 
καθορίζεται η διάρκεια αποθήκευσης των 
δεδομένων, για την ύπαρξη δικαιώματος 
πρόσβασης, διόρθωσης ή διαγραφής και 
για το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας. 
Εάν τα δεδομένα συλλέγονται από το 
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επίσης για το κατά πόσον υποχρεούται να 
παράσχει τα δεδομένα και για τις συνέπειες 
της μη παροχής των εν λόγω δεδομένων.

πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται, το εν 
λόγω πρόσωπο πρέπει να ενημερώνεται 
επίσης για το κατά πόσον υποχρεούται να 
παράσχει τα δεδομένα και για τις συνέπειες 
της μη παροχής των εν λόγω δεδομένων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεν είναι δυνατό να γνωρίζουμε εκ των προτέρων τη διάρκεια αποθήκευσης των δεδομένων, 
εφόσον μάλιστα η εν λόγω διάρκεια ενδέχεται να συνδέεται με συγκεκριμένες νομικές 
υποχρεώσεις.

Τροπολογία 126
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski, Pablo Arias Echeverría

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 48

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(48) Οι αρχές της θεμιτής και διαφανούς 
επεξεργασίας απαιτούν να ενημερώνεται 
το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα ειδικότερα για την ύπαρξη της 
πράξης επεξεργασίας και τους σκοπούς 
της, για τη διάρκεια αποθήκευσης των 
δεδομένων, για την ύπαρξη δικαιώματος 
πρόσβασης, διόρθωσης ή διαγραφής και 
για το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας. 
Εάν τα δεδομένα συλλέγονται από το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται, το εν 
λόγω πρόσωπο πρέπει να ενημερώνεται 
επίσης για το κατά πόσον υποχρεούται να 
παράσχει τα δεδομένα και για τις συνέπειες 
της μη παροχής των εν λόγω δεδομένων.

(48) Οι αρχές της θεμιτής και διαφανούς 
επεξεργασίας απαιτούν να ενημερώνεται 
το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα ειδικότερα για την ύπαρξη της 
πράξης επεξεργασίας και τους σκοπούς 
της, για τα κριτήρια βάσει των οποίων 
καθορίζεται η διάρκεια αποθήκευσης των 
δεδομένων για κάθε σκοπό, για την 
ύπαρξη δικαιώματος πρόσβασης, 
διόρθωσης ή διαγραφής και για το 
δικαίωμα υποβολής καταγγελίας. Εάν τα 
δεδομένα συλλέγονται από το πρόσωπο 
στο οποίο αναφέρονται, το εν λόγω 
πρόσωπο πρέπει να ενημερώνεται επίσης 
για το κατά πόσον υποχρεούται να 
παράσχει τα δεδομένα και για τις συνέπειες 
της μη παροχής των εν λόγω δεδομένων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεν είναι πάντα δυνατό να καθορίζεται με ακρίβεια η διάρκεια διατήρησης των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως όταν αποθηκεύονται για διαφορετικούς σκοπούς.
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Τροπολογία 127
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski, Pablo Arias Echeverría

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 51

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(51) Κάθε πρόσωπο πρέπει να έχει 
δικαίωμα πρόσβασης σε δεδομένα τα 
οποία συλλέχθηκαν και το αφορούν και να 
μπορεί να ασκεί το δικαίωμα αυτό 
ευχερώς, προκειμένου να γνωρίζει και να 
ελέγχει τη νομιμότητα της επεξεργασίας. 
Επομένως, κάθε πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα πρέπει να έχει το 
δικαίωμα να γνωρίζει και να εξασφαλίζει 
ενημέρωση, ιδίως όσον αφορά τους 
σκοπούς για τους οποίους τα δεδομένα 
υποβάλλονται σε επεξεργασία, το χρονικό 
διάστημα της επεξεργασίας, τους 
αποδέκτες που λαμβάνουν τα δεδομένα, τη 
συλλογιστική για τα δεδομένα που 
υποβάλλονται σε επεξεργασία και τις 
δυνητικές συνέπειες της εν λόγω 
επεξεργασίας, τουλάχιστον όταν αυτή 
βασίζεται σε κατάρτιση προφίλ. Το 
δικαίωμα αυτό δεν πρέπει να επηρεάζει 
αρνητικά τα δικαιώματα και τις ελευθερίες 
άλλων, όπως το επαγγελματικό απόρρητο 
ή το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας 
και, ειδικότερα, το δικαίωμα δημιουργού 
που προστατεύει το λογισμικό. Ωστόσο, οι 
παράγοντες αυτοί δεν πρέπει να έχουν ως 
αποτέλεσμα την άρνηση παροχής κάθε 
ενημέρωσης στο πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα.

(51) Κάθε πρόσωπο πρέπει να έχει 
δικαίωμα πρόσβασης σε δεδομένα τα 
οποία συλλέχθηκαν και το αφορούν και να 
μπορεί να ασκεί το δικαίωμα αυτό 
ευχερώς, προκειμένου να γνωρίζει και να 
ελέγχει τη νομιμότητα της επεξεργασίας. 
Επομένως, κάθε πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα πρέπει να έχει το 
δικαίωμα να γνωρίζει και να εξασφαλίζει 
ενημέρωση, ιδίως όσον αφορά τους 
σκοπούς για τους οποίους τα δεδομένα 
υποβάλλονται σε επεξεργασία, τα 
κριτήρια βάσει των οποίων καθορίζεται 
το χρονικό διάστημα της διατήρησης για 
κάθε σκοπό, τους αποδέκτες που 
λαμβάνουν τα δεδομένα, τη συλλογιστική 
για τα δεδομένα που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία και τις δυνητικές συνέπειες 
της εν λόγω επεξεργασίας, τουλάχιστον 
όταν αυτή βασίζεται σε κατάρτιση προφίλ. 
Το δικαίωμα αυτό δεν πρέπει να επηρεάζει 
αρνητικά τα δικαιώματα και τις ελευθερίες 
άλλων, όπως το επαγγελματικό απόρρητο 
ή το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας 
και, ειδικότερα, το δικαίωμα δημιουργού 
που προστατεύει το λογισμικό. Ωστόσο, οι 
παράγοντες αυτοί δεν πρέπει να έχουν ως 
αποτέλεσμα την άρνηση παροχής κάθε 
ενημέρωσης στο πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεν είναι πάντα δυνατό να καθορίζεται με ακρίβεια η διάρκεια διατήρησης των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως όταν αποθηκεύονται για διαφορετικούς σκοπούς.
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Τροπολογία 128
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 55

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(55) Για να ενισχυθεί περαιτέρω ο έλεγχος 
επί των δεδομένων τους και το δικαίωμα 
πρόσβασής τους, τα πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα πρέπει να έχουν 
το δικαίωμα, εάν τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα αποτελούν 
αντικείμενο επεξεργασίας με ηλεκτρονικά 
μέσα και με δομημένο και συνήθως 
χρησιμοποιούμενο μορφότυπο, να 
λαμβάνουν αντίγραφο των δεδομένων που 
τα αφορούν εξίσου σε συνήθως 
χρησιμοποιούμενο ηλεκτρονικό 
μορφότυπο. Το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα πρέπει να 
δικαιούται επίσης να μεταφέρει τα εν 
λόγω δεδομένα, τα οποία παρέσχε, από 
μια αυτοματοποιημένη εφαρμογή, όπως 
ένα κοινωνικό δίκτυο, σε μια άλλη. Αυτό 
πρέπει να εφαρμόζεται όταν το πρόσωπο 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα 
παρέσχε τα δεδομένα στο 
αυτοματοποιημένο σύστημα 
επεξεργασίας, με τη συγκατάθεσή του ή 
στο πλαίσιο της εκτέλεσης σύμβασης.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα διαθέτουν το δικαίωμα πρόσβασης, όπως 
κατοχυρώνεται στο άρθρο 15. Το δικαίωμα πρόσβασης παρέχει σε κάθε πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα το δικαίωμα να του γνωστοποιούνται τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας. Το άρθρο 18 που παρέχει στα πρόσωπα 
στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα τη δυνατότητα να λαμβάνουν αντίγραφο των δεδομένων 
τους δεν προσφέρει κάποια υπεραξία όσον αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα των πολιτών και δημιουργεί σύγχυση ως προς την ακριβή εμβέλεια του δικαιώματος 
πρόσβασης το οποίο αποτελεί κεφαλαιώδες δικαίωμα.
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Τροπολογία 129
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 60

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(60) Πρέπει να θεσπισθεί συνολική ευθύνη 
και υποχρέωση αποζημίωσης εκ μέρους 
του υπευθύνου επεξεργασίας για κάθε 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα η οποία διενεργείται από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας ή για λογαριασμό 
του υπευθύνου επεξεργασίας. Ειδικότερα, 
ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να 
διασφαλίζει και να υποχρεούται να 
αποδείξει τη συμμόρφωση κάθε πράξης 
επεξεργασίας προς τον παρόντα 
κανονισμό.

(60) Πρέπει να θεσπισθεί γενική ευθύνη 
και υποχρέωση αποζημίωσης εκ μέρους 
του υπευθύνου επεξεργασίας για κάθε 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα η οποία διενεργείται από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας ή για λογαριασμό 
του υπευθύνου επεξεργασίας. Ειδικότερα, 
ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να 
διασφαλίζει και να υποχρεούται να 
αποδείξει τη συμμόρφωση κάθε πράξης 
επεξεργασίας προς τον παρόντα 
κανονισμό.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για να ενισχυθεί η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να κατοχυρωθεί 
ρητώς η γενική ευθύνη του υπευθύνου επεξεργασίας.

Τροπολογία 130
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 61 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(61α) Ο παρών κανονισμός ενθαρρύνει 
τις επιχειρήσεις να αναπτύξουν 
εσωτερικά προγράμματα που θα 
εντοπίζουν πράξεις επεξεργασίας οι 
οποίες ενδέχεται να ενέχουν 
συγκεκριμένους κινδύνους για τα 
δικαιώματα και τις ελευθερίες των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
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δεδομένα λόγω της φύσης, της έκτασης ή 
των σκοπών τους, καθώς και να 
θεσπίσουν κατάλληλες εγγυήσεις σχετικά 
με την ιδιωτική ζωή και να αναπτύξουν 
καινοτόμες λύσεις προστασίας της 
ιδιωτικής ζωής ήδη από τον σχεδιασμό 
και τεχνικές ενίσχυσης της ιδιωτικής 
ζωής. Οι επιχειρήσεις που μπορούν να 
αποδείξουν δημόσια ότι έχουν 
ενστερνιστεί τη λογοδοσία όσον αφορά 
την ιδιωτική ζωή δεν απαιτείται να 
εφαρμόζουν επίσης τους 
συμπληρωματικούς μηχανισμούς 
εποπτείας (προηγούμενη διαβούλευση, 
προηγούμενη έγκριση). 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία ευθυγραμμίζει το κείμενο με μια προσέγγιση στην οποία η λογοδοσία 
αποτελεί εναλλακτική διαδικασία που παρέχει κατάλληλα κίνητρα για ορθές οργανωσιακές 
πρακτικές. Η εν λόγω ευθυγράμμιση μετατοπίζει επίσης το βάρος των εξόδων συμμόρφωσης 
και διασφάλισης στην αγορά αντί για το δημόσιο.

Τροπολογία 131
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 61 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(61α) Η αρχή της προστασίας των 
δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό 
απαιτεί η προστασία των δεδομένων να 
εντάσσεται σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής 
της τεχνολογίας, από το αρχικό στάδιο 
του σχεδιασμού, μέχρι την τελική 
εφαρμογή, χρήση και διάθεση. Η αρχή 
της προστασίας των δεδομένων εξ 
ορισμού απαιτεί οι ρυθμίσεις 
ιδιωτικότητας των υπηρεσιών και 
προϊόντων να συμμορφώνονται εξ 
ορισμού με τις γενικές αρχές προστασίας 
δεδομένων, όπως η ελαχιστοποίηση των 
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δεδομένων και ο περιορισμός του 
σκοπού.

Or. en

Τροπολογία 132
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo, Pablo Arias 
Echeverría

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 62

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(62) Η προστασία των δικαιωμάτων και 
των ελευθεριών των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα, καθώς και η 
ευθύνη και η υποχρέωση αποζημίωσης των 
υπευθύνων επεξεργασίας και των 
εκτελούντων την επεξεργασία, επίσης σε 
σχέση με την παρακολούθηση από τις 
αρχές ελέγχου και τα μέτρα αρχών 
ελέγχου, προϋποθέτει σαφή κατανομή των 
αρμοδιοτήτων βάσει του παρόντος 
κανονισμού, συμπεριλαμβανομένης της 
περίπτωσης κατά την οποία ένας 
υπεύθυνος επεξεργασίας καθορίζει τους 
σκοπούς, τις προϋποθέσεις και τα μέσα της 
επεξεργασίας από κοινού με άλλους 
υπευθύνους επεξεργασίας ή όταν μια 
πράξη επεξεργασίας διενεργείται για 
λογαριασμό ενός υπευθύνου επεξεργασίας.

(62) Η προστασία των δικαιωμάτων και 
των ελευθεριών των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα, καθώς και η 
ευθύνη και η υποχρέωση αποζημίωσης των 
υπευθύνων επεξεργασίας και των 
εκτελούντων την επεξεργασία, επίσης σε 
σχέση με την παρακολούθηση από τις 
αρχές ελέγχου και τα μέτρα αρχών 
ελέγχου, προϋποθέτει σαφή κατανομή των 
αρμοδιοτήτων βάσει του παρόντος 
κανονισμού, συμπεριλαμβανομένης της 
περίπτωσης κατά την οποία ένας 
υπεύθυνος επεξεργασίας καθορίζει τους 
σκοπούς, τις προϋποθέσεις και τα μέσα της 
επεξεργασίας από κοινού με άλλους 
υπευθύνους επεξεργασίας ή όταν μια 
πράξη επεξεργασίας διενεργείται για 
λογαριασμό ενός υπευθύνου επεξεργασίας. 
Σε περίπτωση αλληλέγγυας ευθύνης, ο 
εκτελών την επεξεργασία ο οποίος 
επανόρθωσε τη ζημία του προσώπου στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, μπορεί 
να ασκήσει προσφυγή κατά του 
υπευθύνου επεξεργασίας για να αξιώσει 
απόδοση των εξόδων του, εφόσον έχει 
ενεργήσει σύμφωνα με τη νομική πράξη 
που τον συνδέει με αυτόν.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Ο εκτελών την επεξεργασία ορίζεται ως το πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του υπευθύνου 
επεξεργασίας. Συνεπώς, όταν ο εκτελών την επεξεργασία ακολουθεί αυστηρώς τις οδηγίες που 
του έχουν δοθεί, ενδεχόμενη παραβίαση των προσωπικών δεδομένων θα πρέπει να 
καταλογιστεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας και όχι στον εκτελούντα την επεξεργασία, χωρίς 
ωστόσο να επηρεάζεται το δικαίωμα για αποζημίωση του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα.

Τροπολογία 133
Malcolm Harbour

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 65

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(65) Για την απόδειξη της συμμόρφωσης 
προς τον παρόντα κανονισμό, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία 
πρέπει να τεκμηριώνουν κάθε πράξη 
επεξεργασίας. Κάθε υπεύθυνος 
επεξεργασίας και κάθε εκτελών την 
επεξεργασία πρέπει να υποχρεούται να 
συνεργάζεται με την αρχή ελέγχου και να 
θέτει στη διάθεσή της, κατόπιν αιτήματός 
της, την εν λόγω τεκμηρίωση ώστε να 
μπορεί να τη χρησιμοποιήσει για την 
παρακολούθηση των συγκεκριμένων 
πράξεων επεξεργασίας.

(65) Για την απόδειξη της συμμόρφωσης 
προς τον παρόντα κανονισμό, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία 
πρέπει να τηρούν συναφείς πληροφορίες 
σχετικά με τις βασικές κατηγορίες 
επεξεργασίας που αναλαμβάνουν. Η 
Επιτροπή πρέπει να καθιερώσει μια 
ενιαία μορφή για την τεκμηρίωση των εν 
λόγω πληροφοριών σε ολόκληρη την ΕΕ. 
Κάθε υπεύθυνος επεξεργασίας και κάθε 
εκτελών την επεξεργασία πρέπει να 
υποχρεούται να συνεργάζεται με την αρχή 
ελέγχου και να θέτει στη διάθεσή της, 
κατόπιν αιτήματός της, την εν λόγω 
τεκμηρίωση ώστε να συνδράμει την 
εποπτική αρχή στην αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης των εν λόγω βασικών 
κατηγοριών επεξεργασίας με τον παρόντα 
κανονισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αποτελεσματική προστασία δεδομένων απαιτεί από τους οργανισμούς επαρκώς τεκμηριωμένη 
κατανόηση των δραστηριοτήτων επεξεργασίας δεδομένων που εκτελούν.  Εντούτοις, η τήρηση 
τεκμηρίωσης για όλες τις πράξεις επεξεργασίας επιφέρει δυσανάλογη επιβάρυνση. Η 
τεκμηρίωση θα πρέπει να αποσκοπεί στην παροχή βοήθειας προς τους υπεύθυνους 
επεξεργασίας και τους εκτελούντες την επεξεργασία ώστε να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις 
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τους, και όχι στην ικανοποίηση γραφειοκρατικών αναγκών.

Τροπολογία 134
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo, Pablo Arias 
Echeverría

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 65

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(65) Για την απόδειξη της συμμόρφωσης 
προς τον παρόντα κανονισμό, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία 
πρέπει να τεκμηριώνουν κάθε πράξη
επεξεργασίας. Κάθε υπεύθυνος 
επεξεργασίας και κάθε εκτελών την 
επεξεργασία πρέπει να υποχρεούται να 
συνεργάζεται με την αρχή ελέγχου και να 
θέτει στη διάθεσή της, κατόπιν αιτήματός 
της, την εν λόγω τεκμηρίωση ώστε να 
μπορεί να τη χρησιμοποιήσει για την 
παρακολούθηση των συγκεκριμένων 
πράξεων επεξεργασίας.

(65) Για την απόδειξη της συμμόρφωσης 
προς τον παρόντα κανονισμό, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία 
πρέπει να διατηρούν τεκμηρίωση όλων 
των συστημάτων και διαδικασιών
επεξεργασίας που τελούν υπό την ευθύνη 
τους. Κάθε υπεύθυνος επεξεργασίας και 
κάθε εκτελών την επεξεργασία πρέπει να 
υποχρεούται να συνεργάζεται με την αρχή 
ελέγχου και να θέτει στη διάθεσή της, 
κατόπιν αιτήματός της, την εν λόγω 
τεκμηρίωση ώστε να μπορεί να τη 
χρησιμοποιήσει για την παρακολούθηση 
των συγκεκριμένων πράξεων 
επεξεργασίας.

Or. fr

Justification

Il convient de rapprocher la formulation de cette disposition à celle contenue dans la 
proposition de directive relative à la protection des personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de 
prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière 
ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données. Comme indiqué 
par le CEPD dans son avis du 7 mars 2012, la proposition de la Commission qui consiste à 
conserver la documentation liée à tout traitement, ne contribue pas à la réalisation de 
l’objectif de la proposition de règlement qui est la réduction de la charge administrative 
générée par les règles de protection des données.

Τροπολογία 135
Philippe Juvin
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 67

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(67) Η παραβίαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα μπορεί, εάν δεν αντιμετωπισθεί 
κατάλληλα και έγκαιρα, να έχει ως 
αποτέλεσμα σημαντική οικονομική ζημία 
και κοινωνική βλάβη -
συμπεριλαμβανομένης της υποκλοπής 
ταυτότητας- για το ενδιαφερόμενο φυσικό 
πρόσωπο. Επομένως, μόλις ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας αντιληφθεί μια τέτοια
παραβίαση, πρέπει να γνωστοποιήσει την 
παραβίαση στην αρχή ελέγχου αμελλητί 
και, ει δυνατόν, εντός 24 ωρών. Εάν αυτό 
δεν μπορεί να επιτευχθεί εντός 24 ωρών, η 
γνωστοποίηση πρέπει να συνοδεύεται από 
αιτιολογία η οποία αναφέρει τους λόγους 
της καθυστέρησης. Τα φυσικά πρόσωπα 
των οποίων τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα μπορεί να επηρεασθούν 
αρνητικά από την παραβίαση πρέπει να 
ενημερώνονται αμελλητί προκειμένου να 
μπορούν να λάβουν τις αναγκαίες 
προφυλάξεις. Η παραβίαση πρέπει να 
θεωρείται ότι επηρεάζει αρνητικά τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή την 
ιδιωτική ζωή του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται εάν μπορεί να έχει ως 
αποτέλεσμα, για παράδειγμα, κατάχρηση ή 
υποκλοπή ταυτότητας, σωματική βλάβη, 
σημαντική προσβολή ή βλάβη της φήμης 
του. Η γνωστοποίηση πρέπει να 
περιγράφει τη φύση της παραβίασης των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να 
περιέχει συστάσεις προς το ενδιαφερόμενο 
φυσικό πρόσωπο για τον μετριασμό 
δυνητικών δυσμενών συνεπειών. Οι 
γνωστοποιήσεις στα πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα πρέπει να 
πραγματοποιούνται το συντομότερο 
δυνατόν, σε στενή συνεργασία με την αρχή 
ελέγχου και τηρώντας την καθοδήγηση 
που παρέχεται από αυτήν ή άλλες σχετικές 
αρχές (π.χ. αρχές επιβολής του νόμου). Για 
παράδειγμα, η δυνατότητα των προσώπων 

(67) Η παραβίαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα μπορεί, εάν δεν αντιμετωπισθεί 
κατάλληλα και έγκαιρα, να έχει ως 
αποτέλεσμα σημαντική οικονομική ζημία 
και κοινωνική βλάβη -
συμπεριλαμβανομένης της υποκλοπής 
ταυτότητας- για το ενδιαφερόμενο φυσικό 
πρόσωπο. Επομένως, μόλις ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας αντιληφθεί παραβίαση που 
είναι πιθανό να επηρεάσει δυσμενώς και 
σε μεγάλο βαθμό την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή την 
ιδιωτική ζωή του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, πρέπει να 
γνωστοποιήσει την παραβίαση στην αρχή 
ελέγχου αμελλητί και, ει δυνατόν, εντός 24 
ωρών. Εάν αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί 
εντός 24 ωρών, η γνωστοποίηση πρέπει να 
συνοδεύεται από αιτιολογία η οποία 
αναφέρει τους λόγους της καθυστέρησης. 
Τα φυσικά πρόσωπα των οποίων τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορεί 
να επηρεασθούν αρνητικά από την 
παραβίαση πρέπει να ενημερώνονται 
αμελλητί προκειμένου να μπορούν να 
λάβουν τις αναγκαίες προφυλάξεις. Η 
παραβίαση πρέπει να θεωρείται ότι είναι 
πιθανό να επηρεάσει δυσμενώς και σε 
μεγάλο βαθμό την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή την 
ιδιωτική ζωή του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται εάν μπορεί να έχει ως 
αποτέλεσμα, για παράδειγμα, κατάχρηση ή 
υποκλοπή ταυτότητας, σωματική βλάβη, 
σημαντική προσβολή ή βλάβη της φήμης 
του. Η γνωστοποίηση πρέπει να 
περιγράφει τη φύση της παραβίασης των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να 
περιέχει συστάσεις προς το ενδιαφερόμενο 
φυσικό πρόσωπο για τον μετριασμό 
δυνητικών δυσμενών συνεπειών. Οι 
γνωστοποιήσεις στα πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα πρέπει να 
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στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα να 
μετριάσουν έναν άμεσο κίνδυνο βλάβης 
απαιτεί την άμεση ενημέρωση των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα, ενώ η αναγκαιότητα εφαρμογής 
κατάλληλων μέτρων κατά της συνέχισης 
της παραβίασης ή άλλων παρόμοιων 
παραβιάσεων δεδομένων μπορεί να 
δικαιολογεί μεγαλύτερη καθυστέρηση.

πραγματοποιούνται το συντομότερο 
δυνατόν, σε στενή συνεργασία με την αρχή 
ελέγχου και τηρώντας την καθοδήγηση 
που παρέχεται από αυτήν ή άλλες σχετικές 
αρχές (π.χ. αρχές επιβολής του νόμου). Για 
παράδειγμα, η δυνατότητα των προσώπων 
στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα να 
μετριάσουν έναν άμεσο κίνδυνο βλάβης 
απαιτεί την άμεση ενημέρωση των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα, ενώ η αναγκαιότητα εφαρμογής 
κατάλληλων μέτρων κατά της συνέχισης 
της παραβίασης ή άλλων παρόμοιων 
παραβιάσεων δεδομένων μπορεί να 
δικαιολογεί μεγαλύτερη καθυστέρηση.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση γνωστοποίησης της παραβίασης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν 
πρέπει να συνεπάγεται δυσανάλογο διοικητικό φόρτο για τους υπευθύνους επεξεργασίας ενώ 
παράλληλα πρέπει να τους παρέχεται η δυνατότητα να αντιδρούν με ταχύ και αποτελεσματικό 
τρόπο και να εστιάζουν κατά προτεραιότητα στην επίλυση του προβλήματος. Επομένως, η 
υποχρέωση γνωστοποίησης πρέπει να περιορίζεται στις περιπτώσεις παραβιάσεων που είναι 
πιθανό να επηρεάσουν δυσμενώς και σε μεγάλο βαθμό την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα ή την ιδιωτική ζωή του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα 
(βλ. αιτιολογική σκέψη 67).

Τροπολογία 136
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 67

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(67) Η παραβίαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα μπορεί, εάν δεν αντιμετωπισθεί 
κατάλληλα και έγκαιρα, να έχει ως 
αποτέλεσμα σημαντική οικονομική ζημία 
και κοινωνική βλάβη -
συμπεριλαμβανομένης της υποκλοπής 
ταυτότητας- για το ενδιαφερόμενο φυσικό 
πρόσωπο. Επομένως, μόλις ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας αντιληφθεί μια τέτοια 

(67) Η παραβίαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα μπορεί, εάν δεν αντιμετωπισθεί 
κατάλληλα και έγκαιρα, να έχει ως 
αποτέλεσμα σημαντική οικονομική ζημία 
και κοινωνική βλάβη -
συμπεριλαμβανομένης της υποκλοπής 
ταυτότητας- για το ενδιαφερόμενο φυσικό 
πρόσωπο. Επομένως, μόλις ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας αντιληφθεί μια τέτοια 
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παραβίαση, πρέπει να γνωστοποιήσει την 
παραβίαση στην αρχή ελέγχου αμελλητί
και, ει δυνατόν, εντός 24 ωρών. Εάν αυτό 
δεν μπορεί να επιτευχθεί εντός 24 ωρών, η 
γνωστοποίηση πρέπει να συνοδεύεται από 
αιτιολογία η οποία αναφέρει τους λόγους 
της καθυστέρησης. Τα φυσικά πρόσωπα 
των οποίων τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα μπορεί να επηρεασθούν 
αρνητικά από την παραβίαση πρέπει να 
ενημερώνονται αμελλητί προκειμένου να 
μπορούν να λάβουν τις αναγκαίες 
προφυλάξεις. Η παραβίαση πρέπει να 
θεωρείται ότι επηρεάζει αρνητικά τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή την 
ιδιωτική ζωή του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται εάν μπορεί να έχει ως 
αποτέλεσμα, για παράδειγμα, κατάχρηση ή 
υποκλοπή ταυτότητας, σωματική βλάβη, 
σημαντική προσβολή ή βλάβη της φήμης 
του. Η γνωστοποίηση πρέπει να 
περιγράφει τη φύση της παραβίασης των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να 
περιέχει συστάσεις προς το ενδιαφερόμενο 
φυσικό πρόσωπο για τον μετριασμό 
δυνητικών δυσμενών συνεπειών. Οι 
γνωστοποιήσεις στα πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα πρέπει να 
πραγματοποιούνται το συντομότερο 
δυνατόν, σε στενή συνεργασία με την αρχή 
ελέγχου και τηρώντας την καθοδήγηση 
που παρέχεται από αυτήν ή άλλες σχετικές 
αρχές (π.χ. αρχές επιβολής του νόμου). Για 
παράδειγμα, η δυνατότητα των προσώπων 
στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα να 
μετριάσουν έναν άμεσο κίνδυνο βλάβης 
απαιτεί την άμεση ενημέρωση των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα, ενώ η αναγκαιότητα εφαρμογής 
κατάλληλων μέτρων κατά της συνέχισης 
της παραβίασης ή άλλων παρόμοιων 
παραβιάσεων δεδομένων μπορεί να 
δικαιολογεί μεγαλύτερη καθυστέρηση.

παραβίαση, πρέπει να γνωστοποιήσει την 
παραβίαση στην αρχή ελέγχου αμελλητί. 
Εάν αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί εντός
24 ωρών, η γνωστοποίηση πρέπει να 
συνοδεύεται από αιτιολογία η οποία 
αναφέρει τους λόγους της καθυστέρησης. 
Τα φυσικά πρόσωπα των οποίων τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορεί 
να επηρεασθούν αρνητικά από την 
παραβίαση πρέπει να ενημερώνονται 
αμελλητί προκειμένου να μπορούν να 
λάβουν τις αναγκαίες προφυλάξεις. Η 
παραβίαση πρέπει να θεωρείται ότι 
επηρεάζει αρνητικά τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα ή την ιδιωτική 
ζωή του προσώπου στο οποίο αναφέρονται 
εάν μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα, για 
παράδειγμα, κατάχρηση ή υποκλοπή 
ταυτότητας, σωματική βλάβη, σημαντική 
προσβολή ή βλάβη της φήμης του. Η 
γνωστοποίηση πρέπει να περιγράφει τη 
φύση της παραβίασης των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και να περιέχει 
συστάσεις προς το ενδιαφερόμενο φυσικό 
πρόσωπο για τον μετριασμό δυνητικών 
δυσμενών συνεπειών. Οι γνωστοποιήσεις 
στα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα πρέπει να πραγματοποιούνται το 
συντομότερο δυνατόν, σε στενή 
συνεργασία με την αρχή ελέγχου και 
τηρώντας την καθοδήγηση που παρέχεται 
από αυτήν ή άλλες σχετικές αρχές (π.χ. 
αρχές επιβολής του νόμου). Για 
παράδειγμα, η δυνατότητα των προσώπων 
στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα να 
μετριάσουν έναν άμεσο κίνδυνο βλάβης 
απαιτεί την άμεση ενημέρωση των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα, ενώ η αναγκαιότητα εφαρμογής 
κατάλληλων μέτρων κατά της συνέχισης 
της παραβίασης ή άλλων παρόμοιων 
παραβιάσεων δεδομένων μπορεί να 
δικαιολογεί μεγαλύτερη καθυστέρηση.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το χρονικό διάστημα δεν πρέπει να είναι καθορισμένο διά του νόμου· πρέπει να εξαρτάται από 
τις ιδιαίτερες από λειτουργική και τεχνική άποψη πολυπλοκότητες και τις απαιτούμενες 
διερευνητικές και εγκληματολογικές διαδικασίες, ώστε να γίνεται κατανοητή η φύση και το 
εύρος του εκάστοτε συμβάντος. Η νομοθεσία πρέπει να επιμένει στον χειρισμό των εν λόγω 
συμβάντων ως εξαιρετικά επείγοντα και η διατύπωση «αμελλητί» αποδίδει αρκετή έμφαση, 
διατηρώντας μια ρεαλιστική ευελιξία.

Τροπολογία 137
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 67

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(67) Η παραβίαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα μπορεί, εάν δεν αντιμετωπισθεί
κατάλληλα και έγκαιρα, να έχει ως 
αποτέλεσμα σημαντική οικονομική ζημία 
και κοινωνική βλάβη -
συμπεριλαμβανομένης της υποκλοπής 
ταυτότητας- για το ενδιαφερόμενο φυσικό 
πρόσωπο. Επομένως, μόλις ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας αντιληφθεί μια τέτοια
παραβίαση, πρέπει να γνωστοποιήσει την 
παραβίαση στην αρχή ελέγχου αμελλητί 
και, ει δυνατόν, εντός 24 ωρών. Εάν αυτό 
δεν μπορεί να επιτευχθεί εντός 24 ωρών, 
η γνωστοποίηση πρέπει να συνοδεύεται 
από αιτιολογία η οποία αναφέρει τους 
λόγους της καθυστέρησης. Τα φυσικά 
πρόσωπα των οποίων τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να 
επηρεασθούν αρνητικά από την 
παραβίαση πρέπει να ενημερώνονται 
αμελλητί προκειμένου να μπορούν να 
λάβουν τις αναγκαίες προφυλάξεις. Η 
παραβίαση πρέπει να θεωρείται ότι 
επηρεάζει αρνητικά τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα ή την ιδιωτική 
ζωή του προσώπου στο οποίο αναφέρονται 
εάν μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα, για 
παράδειγμα, κατάχρηση ή υποκλοπή 
ταυτότητας, σωματική βλάβη, σημαντική 

(67) Η παραβίαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα μπορεί, εάν δεν αντιμετωπισθεί 
κατάλληλα και έγκαιρα, να έχει ως 
αποτέλεσμα σημαντική οικονομική ζημία 
και κοινωνική βλάβη -
συμπεριλαμβανομένης της υποκλοπής 
ταυτότητας- για το ενδιαφερόμενο φυσικό 
πρόσωπο. Επομένως, μόλις ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας αντιληφθεί παραβίαση που 
επηρεάζει σημαντικά το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, πρέπει 
να γνωστοποιήσει την παραβίαση στην 
αρχή ελέγχου αμελλητί. Τα φυσικά 
πρόσωπα των οποίων τα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να 
επηρεασθούν σημαντικά από την 
παραβίαση πρέπει να ενημερώνονται 
αμελλητί προκειμένου να μπορούν να 
λάβουν τις αναγκαίες προφυλάξεις. Η 
παραβίαση πρέπει να θεωρείται ότι 
επηρεάζει σημαντικά τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα ή την ιδιωτική 
ζωή του προσώπου στο οποίο αναφέρονται 
εάν μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα, για 
παράδειγμα, κατάχρηση ή υποκλοπή 
ταυτότητας, σωματική βλάβη, σημαντική 
προσβολή ή βλάβη της φήμης του. Η 
γνωστοποίηση πρέπει να περιγράφει τη 
φύση της παραβίασης των δεδομένων 
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προσβολή ή βλάβη της φήμης του. Η 
γνωστοποίηση πρέπει να περιγράφει τη 
φύση της παραβίασης των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και να περιέχει 
συστάσεις προς το ενδιαφερόμενο φυσικό 
πρόσωπο για τον μετριασμό δυνητικών 
δυσμενών συνεπειών. Οι γνωστοποιήσεις 
στα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα πρέπει να πραγματοποιούνται το 
συντομότερο δυνατόν, σε στενή 
συνεργασία με την αρχή ελέγχου και 
τηρώντας την καθοδήγηση που παρέχεται 
από αυτήν ή άλλες σχετικές αρχές (π.χ. 
αρχές επιβολής του νόμου). Για 
παράδειγμα, η δυνατότητα των προσώπων 
στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα να 
μετριάσουν έναν άμεσο κίνδυνο βλάβης 
απαιτεί την άμεση ενημέρωση των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα, ενώ η αναγκαιότητα εφαρμογής 
κατάλληλων μέτρων κατά της συνέχισης 
της παραβίασης ή άλλων παρόμοιων 
παραβιάσεων δεδομένων μπορεί να 
δικαιολογεί μεγαλύτερη καθυστέρηση.

προσωπικού χαρακτήρα και να περιέχει 
συστάσεις προς το ενδιαφερόμενο φυσικό 
πρόσωπο για τον μετριασμό δυνητικών 
δυσμενών συνεπειών. Οι γνωστοποιήσεις 
στα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα πρέπει να πραγματοποιούνται το 
συντομότερο δυνατόν, σε στενή 
συνεργασία με την αρχή ελέγχου και 
τηρώντας την καθοδήγηση που παρέχεται 
από αυτήν ή άλλες σχετικές αρχές (π.χ. 
αρχές επιβολής του νόμου). Για 
παράδειγμα, η δυνατότητα των προσώπων 
στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα να 
μετριάσουν έναν άμεσο κίνδυνο βλάβης 
απαιτεί την άμεση ενημέρωση των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα, ενώ η αναγκαιότητα εφαρμογής 
κατάλληλων μέτρων κατά της συνέχισης 
της παραβίασης ή άλλων παρόμοιων 
παραβιάσεων δεδομένων μπορεί να 
δικαιολογεί μεγαλύτερη καθυστέρηση.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση παραβίασης, ο υπεύθυνος της επεξεργασίας πρέπει, σε ένα πρώτο στάδιο, να 
προβεί στην εφαρμογή όλων των ενδεδειγμένων μέτρων για να εμποδιστεί η συνέχιση της 
παραβίασης. Η υποχρέωση της γνωστοποίησης στην αρμόδια αρχή ελέγχου εντός προθεσμίας 
24 ωρών, σε συνδυασμό με κυρώσεις σε περίπτωση μη τήρησής της, κινδυνεύει να επιφέρει το 
αντίθετο αποτέλεσμα. Επίσης, όπως εξήγγειλε η ομάδα εργασίας του άρθρου 29 στη 
γνωμοδότησή της της 23ης Μαρτίου 2012, η γνωστοποίηση δεν πρέπει να αφορά ήσσονες 
παραβιάσεις και τούτο για να αποφεύγεται η επιβάρυνση των αρχών ελέγχου.

Τροπολογία 138
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 67

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(67) Η παραβίαση δεδομένων προσωπικού (67) Η παραβίαση δεδομένων προσωπικού 
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χαρακτήρα μπορεί, εάν δεν αντιμετωπισθεί 
κατάλληλα και έγκαιρα, να έχει ως 
αποτέλεσμα σημαντική οικονομική ζημία 
και κοινωνική βλάβη -
συμπεριλαμβανομένης της υποκλοπής 
ταυτότητας- για το ενδιαφερόμενο φυσικό 
πρόσωπο. Επομένως, μόλις ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας αντιληφθεί μια τέτοια 
παραβίαση, πρέπει να γνωστοποιήσει την 
παραβίαση στην αρχή ελέγχου αμελλητί 
και, ει δυνατόν, εντός 24 ωρών. Εάν αυτό 
δεν μπορεί να επιτευχθεί εντός 24 ωρών, η 
γνωστοποίηση πρέπει να συνοδεύεται από 
αιτιολογία η οποία αναφέρει τους λόγους 
της καθυστέρησης. Τα φυσικά πρόσωπα 
των οποίων τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα μπορεί να επηρεασθούν 
αρνητικά από την παραβίαση πρέπει να 
ενημερώνονται αμελλητί προκειμένου να 
μπορούν να λάβουν τις αναγκαίες 
προφυλάξεις. Η παραβίαση πρέπει να 
θεωρείται ότι επηρεάζει αρνητικά τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή την
ιδιωτική ζωή του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται εάν μπορεί να έχει ως 
αποτέλεσμα, για παράδειγμα, κατάχρηση ή 
υποκλοπή ταυτότητας, σωματική βλάβη, 
σημαντική προσβολή ή βλάβη της φήμης 
του. Η γνωστοποίηση πρέπει να 
περιγράφει τη φύση της παραβίασης των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να 
περιέχει συστάσεις προς το ενδιαφερόμενο 
φυσικό πρόσωπο για τον μετριασμό 
δυνητικών δυσμενών συνεπειών. Οι 
γνωστοποιήσεις στα πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα πρέπει να 
πραγματοποιούνται το συντομότερο 
δυνατόν, σε στενή συνεργασία με την αρχή 
ελέγχου και τηρώντας την καθοδήγηση 
που παρέχεται από αυτήν ή άλλες σχετικές 
αρχές (π.χ. αρχές επιβολής του νόμου). Για 
παράδειγμα, η δυνατότητα των προσώπων 
στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα να 
μετριάσουν έναν άμεσο κίνδυνο βλάβης 
απαιτεί την άμεση ενημέρωση των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα, ενώ η αναγκαιότητα εφαρμογής 
κατάλληλων μέτρων κατά της συνέχισης 

χαρακτήρα μπορεί, εάν δεν αντιμετωπισθεί 
κατάλληλα και έγκαιρα, να έχει ως 
αποτέλεσμα σημαντική οικονομική ζημία 
και κοινωνική βλάβη -
συμπεριλαμβανομένης της υποκλοπής 
ταυτότητας- για το ενδιαφερόμενο φυσικό 
πρόσωπο. Επομένως, μόλις ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας αντιληφθεί μια τέτοια 
παραβίαση, πρέπει να γνωστοποιήσει την 
παραβίαση στην αρχή ελέγχου αμελλητί 
και, ει δυνατόν, εντός 72 ωρών. Εάν αυτό 
δεν μπορεί να επιτευχθεί εντός 72 ωρών, η 
γνωστοποίηση πρέπει να συνοδεύεται από 
αιτιολογία η οποία αναφέρει τους λόγους 
της καθυστέρησης. Τα φυσικά πρόσωπα 
των οποίων τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα μπορεί να επηρεασθούν 
αρνητικά από την παραβίαση, πράγμα που 
ενδέχεται να οδηγήσει σε σημαντικό 
κίνδυνο βλάβης του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, αποφεύγοντας 
έτσι την υπερβολική πληροφόρηση για το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα, πρέπει να ενημερώνονται 
αμελλητί προκειμένου να μπορούν να 
λάβουν τις αναγκαίες προφυλάξεις. Η 
παραβίαση πρέπει να θεωρείται ότι 
επηρεάζει αρνητικά τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα ή την ιδιωτική 
ζωή του προσώπου στο οποίο αναφέρονται 
εάν μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα, για 
παράδειγμα, κατάχρηση ή υποκλοπή 
ταυτότητας, σωματική βλάβη, σημαντική 
προσβολή ή βλάβη της φήμης του. Η 
γνωστοποίηση πρέπει να περιγράφει τη 
φύση της παραβίασης των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και να περιέχει 
συστάσεις προς το ενδιαφερόμενο φυσικό 
πρόσωπο για τον μετριασμό δυνητικών 
δυσμενών συνεπειών. Οι γνωστοποιήσεις 
στα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα πρέπει να πραγματοποιούνται το 
συντομότερο δυνατόν, σε στενή 
συνεργασία με την αρχή ελέγχου και 
τηρώντας την καθοδήγηση που παρέχεται 
από αυτήν ή άλλες σχετικές αρχές (π.χ. 
αρχές επιβολής του νόμου). Για 
παράδειγμα, η δυνατότητα των προσώπων 
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της παραβίασης ή άλλων παρόμοιων 
παραβιάσεων δεδομένων μπορεί να 
δικαιολογεί μεγαλύτερη καθυστέρηση.

στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα να 
μετριάσουν έναν άμεσο κίνδυνο βλάβης 
απαιτεί την άμεση ενημέρωση των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα, ενώ η αναγκαιότητα εφαρμογής 
κατάλληλων μέτρων κατά της συνέχισης 
της παραβίασης ή άλλων παρόμοιων 
παραβιάσεων δεδομένων μπορεί να 
δικαιολογεί μεγαλύτερη καθυστέρηση.

Or. en

Τροπολογία 139
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 70 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(70α) Η οδηγία 2002/58/ΕΚ (όπως 
τροποποιήθηκε από την οδηγία 
2009/136/ΕΚ) καθορίζει τις υποχρεώσεις 
σχετικά με την κοινοποίηση των 
παραβιάσεων δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα όσον αφορά την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο 
πλαίσιο της παροχής διαθέσιμων στο 
κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών σε δημόσια δίκτυα 
επικοινωνιών στην Ένωση. Εφόσον οι 
πάροχοι διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών παρέχουν και 
άλλες υπηρεσίες, εξακολουθούν να 
υπόκεινται στις υποχρεώσεις σχετικά με 
την κοινοποίηση των παραβιάσεων της 
οδηγίας σχετικά με την προστασία της 
ιδιωτικής ζωής στον τομέα των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, και όχι του 
παρόντος κανονισμού. Οι εν λόγω 
πάροχοι θα πρέπει να υπόκεινται σε ένα 
ενιαίο καθεστώς σχετικά με την 
κοινοποίηση παραβιάσεων δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα τόσο για τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο 
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της παροχής μιας διαθέσιμης στο κοινό 
υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
όσο και για οποιαδήποτε άλλα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα για τα οποία 
συνιστούν τους υπεύθυνους επεξεργασίας. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών πρέπει να υπόκεινται σε ένα ενιαίο 
καθεστώς σχετικά με την κοινοποίηση τυχόν παραβιάσεων αναφορικά με τα δεδομένα που 
υποβάλλουν σε επεξεργασία, και όχι σε πολλά καθεστώτα ανάλογα με την προσφερόμενη 
υπηρεσία. Έτσι διασφαλίζεται η ύπαρξη ίσων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των παραγόντων του 
κλάδου.

Τροπολογία 140
Bernadette Vergnaud

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 97

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(97) Εάν η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων ενός υπευθύνου 
επεξεργασίας ή εκτελούντος την 
επεξεργασία σε μια εγκατάσταση στην 
Ένωση πραγματοποιείται σε περισσότερα 
κράτη μέλη, μία και μόνη αρχή ελέγχου 
πρέπει να είναι αρμόδια τόσο για την 
παρακολούθηση των δραστηριοτήτων του 
υπευθύνου επεξεργασίας ή του 
εκτελούντος την επεξεργασία σε ολόκληρη 
την Ένωση όσο και για τη λήψη των 
σχετικών αποφάσεων, προκειμένου να 
αυξάνεται η συνεκτικότητα της 
εφαρμογής, να παρέχεται ασφάλεια 
δικαίου και να μειώνεται ο διοικητικός 
φόρτος για τους εν λόγω υπευθύνους 
επεξεργασίας και εκτελούντες την 
επεξεργασία.

(97) Εάν η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων ενός υπευθύνου 
επεξεργασίας ή εκτελούντος την 
επεξεργασία σε μια εγκατάσταση στην 
Ένωση πραγματοποιείται σε περισσότερα 
κράτη μέλη, μία και μόνη αρχή ελέγχου 
πρέπει να είναι αρμόδια τόσο για την 
παρακολούθηση των δραστηριοτήτων 
επεξεργασίας του υπευθύνου επεξεργασίας 
ή του εκτελούντος την επεξεργασία σε 
ολόκληρη την Ένωση όσο και για τη λήψη 
των σχετικών αποφάσεων, προκειμένου να 
αυξάνεται η συνεκτικότητα της 
εφαρμογής, να παρέχεται ασφάλεια 
δικαίου και να μειώνεται ο διοικητικός 
φόρτος για τους εν λόγω υπευθύνους 
επεξεργασίας και εκτελούντες την 
επεξεργασία. Κατά παρέκκλιση των 
ανωτέρω, εφόσον οι πράξεις 
επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα δεν   
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πραγματοποιούνται ως επί το πλείστον 
από την κύρια εγκατάσταση αλλά από μια 
άλλη εγκατάσταση του υπευθύνου 
επεξεργασίας ή του εκτελούντος την 
επεξεργασία με έδρα την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, αρμόδια αρχή ελέγχου για τις εν 
λόγω πράξεις επεξεργασίας πρέπει να 
θεωρείται η αρχή του κράτους μέλους 
όπου βρίσκεται η εν λόγω άλλη 
εγκατάσταση. Τηρουμένων των 
διατάξεων του κεφαλαίου VII, η 
παρέκκλιση αυτή δεν πρέπει να θίγει τη 
δυνατότητα της αρχής ελέγχου του 
κράτους μέλους όπου βρίσκεται η κύρια 
εγκατάσταση να απαιτεί την παροχή 
πρόσθετης δήλωσης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι οι πράξεις επεξεργασίας που αφορούν πολλές χώρες είναι εύκολο να ελεγχθούν 
από την κύρια εγκατάσταση, και πρέπει να εμπίπτουν στις αρμοδιότητες μίας μόνο αρχής, βάσει 
συγκεντρωτικής δήλωσης, οι πράξεις επεξεργασίας σε εθνικό επίπεδο, η διαχείριση των οποίων 
πραγματοποιείται με αποκεντρωμένο τρόπο από τις θυγατρικές και οι οποίες είναι δύσκολο να 
ελεγχθούν από την κύρια εγκατάσταση, θα πρέπει να εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της εκάστοτε 
εθνικής αρχής ελέγχου.

Τροπολογία 141
Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 115

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(115) Σε περιπτώσεις στις οποίες η 
αρμόδια αρχή ελέγχου που είναι 
εγκαταστημένη σε άλλο κράτος μέλος δεν 
ενεργεί ή λαμβάνει ανεπαρκή μέτρα σε 
σχέση με μια καταγγελία, το πρόσωπο 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα 
μπορεί να ζητεί από την αρχή ελέγχου του 
κράτους μέλους στο οποίο έχει τη συνήθη 
διαμονή του να κινήσει διαδικασία κατά 
της εν λόγω αρχής ελέγχου στο αρμόδιο 

διαγράφεται
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δικαστήριο του άλλου κράτους μέλους. Η 
αρχή ελέγχου στην οποία υποβάλλεται το 
αίτημα μπορεί να αποφασίζει, με την 
επιφύλαξη δικαστικού ελέγχου, κατά 
πόσον ενδείκνυται να δώσει συνέχεια στο 
αίτημα.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα αυτή δεν προσφέρει κάποια υπεραξία στους πολίτες και κινδυνεύει να διαταράξει 
την ομαλή διεξαγωγή της συνεργασίας των αρχών ελέγχου στο πλαίσιο του μηχανισμού ελέγχου 
της συνεκτικότητας.

Τροπολογία 142
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo, Pablo Arias 
Echeverría

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 118

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(118) Κάθε ζημία την οποία υφίσταται ένα 
πρόσωπο ως αποτέλεσμα παράνομης 
επεξεργασίας πρέπει να αποτελεί 
αντικείμενο αποζημίωσης από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα 
την επεξεργασία, οι οποίοι μπορεί να 
απαλλάσσονται από την υποχρέωση 
αποζημίωσης εάν αποδεικνύουν ότι δεν 
ευθύνονται για τη ζημία, ιδίως δε εάν 
αποδεικνύουν υπαιτιότητα του προσώπου 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ή σε 
περίπτωση ανωτέρας βίας.

(118) Κάθε ζημία την οποία υφίσταται ένα 
πρόσωπο ως αποτέλεσμα παράνομης 
επεξεργασίας πρέπει να αποτελεί 
αντικείμενο αποζημίωσης από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα 
την επεξεργασία, οι οποίοι μπορεί να 
απαλλάσσονται από την υποχρέωση 
αποζημίωσης εάν αποδεικνύουν ότι δεν 
ευθύνονται για τη ζημία, ιδίως δε εάν 
αποδεικνύουν υπαιτιότητα του προσώπου 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ή σε 
περίπτωση ανωτέρας βίας. Σε περίπτωση 
αλληλέγγυας ευθύνης, ο εκτελών την 
επεξεργασία ο οποίος επανόρθωσε τη 
ζημία του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, μπορεί να 
ασκήσει προσφυγή κατά του υπευθύνου 
επεξεργασίας για να αξιώσει απόδοση 
των εξόδων του, εφόσον έχει ενεργήσει 
σύμφωνα με τη νομική πράξη που τον 
συνδέει με αυτόν.
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Η πρόταση κανονισμού εισάγει τη γενική αρχή της ευθύνης του υπευθύνου της επεξεργασίας 
(άρθρα 5στ και 22), αρχή η οποία πρέπει να διατηρηθεί και να καταστεί ρητή. Ο εκτελών την 
επεξεργασία ορίζεται ως το πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας. 
Συνεπώς, εάν υποτεθεί ότι ο εκτελών την επεξεργασία δεν ακολουθεί αυστηρώς τις οδηγίες που 
του έχουν δοθεί, τότε, σύμφωνα με το άρθρο 26, παράγραφος 4, θεωρείται ως υπεύθυνος 
επεξεργασίας.

Τροπολογία 143
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski, Pablo Arias Echeverría

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 129

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(129) Για την εκπλήρωση των στόχων του 
παρόντος κανονισμού, και ειδικότερα της 
προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
και των ελευθεριών των φυσικών 
προσώπων και, ιδίως, του δικαιώματος 
στην προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν 
και της διασφάλισης της ελεύθερης 
κυκλοφορίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στην Ένωση, πρέπει να 
ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία 
έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 
290 της συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις πρέπει να 
εκδοθούν σε σχέση με τη νομιμότητα της 
επεξεργασίας· τον προσδιορισμό των 
κριτηρίων και των προϋποθέσεων σε 
σχέση με τη συγκατάθεση παιδιού· την 
επεξεργασία ειδικών κατηγοριών 
δεδομένων· τον προσδιορισμό των 
κριτηρίων και των προϋποθέσεων για τα 
προδήλως υπερβολικά αιτήματα και τις 
αμοιβές για την άσκηση των 
δικαιωμάτων του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα· τα κριτήρια και 
τις απαιτήσεις για τις πληροφορίες που 

(129) Για την εκπλήρωση των στόχων του 
παρόντος κανονισμού, και ειδικότερα της 
προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
και των ελευθεριών των φυσικών 
προσώπων και, ιδίως, του δικαιώματος 
στην προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν 
και της διασφάλισης της ελεύθερης 
κυκλοφορίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στην Ένωση, πρέπει να 
ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία 
έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 
290 της συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, κατ’
εξουσιοδότηση πράξεις πρέπει να 
εκδοθούν σε σχέση με τη νομιμότητα της 
επεξεργασίας· τον προσδιορισμό των 
κριτηρίων και των προϋποθέσεων σε 
σχέση με τη συγκατάθεση παιδιού· την 
επεξεργασία ειδικών κατηγοριών 
δεδομένων· τα κριτήρια και τις απαιτήσεις 
για τις πληροφορίες που παρέχονται στο 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα και σε σχέση με το δικαίωμα 
πρόσβασης· το δικαίωμα των φυσικών 
προσώπων «να λησμονηθούν» και το 
δικαίωμα διαγραφής· τα μέτρα που 
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παρέχονται στο πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα και σε σχέση με 
το δικαίωμα πρόσβασης· το δικαίωμα των 
φυσικών προσώπων «να λησμονηθούν» 
και το δικαίωμα διαγραφής· τα μέτρα που 
βασίζονται στην κατάρτιση προφίλ· τα 
κριτήρια και τις απαιτήσεις σε σχέση με 
την ευθύνη του υπευθύνου επεξεργασίας 
και με την προστασία των δεδομένων ήδη 
από τον σχεδιασμό και εξ ορισμού· τον 
εκτελούντα την επεξεργασία· τα κριτήρια 
και τις απαιτήσεις για την τεκμηρίωση και 
την ασφάλεια της επεξεργασίας· τα 
κριτήρια και τις απαιτήσεις για τη 
διαπίστωση παραβίασης δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την 
κοινοποίησή της στην αρχή ελέγχου και 
των περιπτώσεων στις οποίες παραβίαση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι 
πιθανό να έχει δυσμενείς συνέπειες για το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα· τα κριτήρια και τις απαιτήσεις 
για τις πράξεις που απαιτούν εκτίμηση των 
επιπτώσεων σχετικά με την προστασία των 
δεδομένων· τα κριτήρια και τις απαιτήσεις 
για τον καθορισμό υψηλού βαθμού 
συγκεκριμένων κινδύνων οι οποίοι 
απαιτούν προηγούμενη διαβούλευση· τον 
ορισμό και τα καθήκοντα του υπευθύνου 
προστασίας δεδομένων· τους κώδικες 
δεοντολογίας· τα κριτήρια και τις 
απαιτήσεις για τους μηχανισμούς 
πιστοποίησης· τα κριτήρια και τις 
απαιτήσεις για τις διαβιβάσεις μέσω 
δεσμευτικών εταιρικών κανόνων· τις 
παρεκκλίσεις όσον αφορά τις διαβιβάσεις·
τις διοικητικές κυρώσεις· την 
επεξεργασία για σκοπούς υγείας· την 
επεξεργασία στο πλαίσιο της απασχόλησης 
και την επεξεργασία για ιστορικούς και 
στατιστικούς σκοπούς και σκοπούς 
επιστημονικής έρευνας. Είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό η Επιτροπή να 
πραγματοποιήσει κατάλληλες 
διαβουλεύσεις κατά το 
προπαρασκευαστικό της έργο, μεταξύ 
άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Κατά 
την επεξεργασία και την κατάρτιση κατ’ 

βασίζονται στην κατάρτιση προφίλ· τα 
κριτήρια και τις απαιτήσεις σε σχέση με 
την ευθύνη του υπευθύνου επεξεργασίας· 
τον εκτελούντα την επεξεργασία· τα 
κριτήρια και τις απαιτήσεις για την 
τεκμηρίωση· τα κριτήρια και τις 
απαιτήσεις για την διαπίστωση 
παραβίασης δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την κοινοποίησή της 
στην αρχή ελέγχου και των περιπτώσεων 
στις οποίες παραβίαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα είναι πιθανό να 
έχει δυσμενείς συνέπειες για το πρόσωπο 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα· τα 
κριτήρια και τις απαιτήσεις για τις πράξεις 
που απαιτούν εκτίμηση των επιπτώσεων 
σχετικά με την προστασία των δεδομένων· 
τα κριτήρια και τις απαιτήσεις για τον 
καθορισμό υψηλού βαθμού συγκεκριμένων 
κινδύνων οι οποίοι απαιτούν προηγούμενη 
διαβούλευση· τον ορισμό και τα 
καθήκοντα του υπευθύνου προστασίας 
δεδομένων· τους κώδικες δεοντολογίας· τα 
κριτήρια και τις απαιτήσεις για τους 
μηχανισμούς πιστοποίησης· τα κριτήρια 
και τις απαιτήσεις για τις διαβιβάσεις μέσω 
δεσμευτικών εταιρικών κανόνων· τις 
παρεκκλίσεις όσον αφορά τις διαβιβάσεις· 
την επεξεργασία για σκοπούς υγείας· την 
επεξεργασία στο πλαίσιο της απασχόλησης 
και την επεξεργασία για ιστορικούς και 
στατιστικούς σκοπούς και σκοπούς 
επιστημονικής έρευνας. Έχει ιδιαίτερη 
σημασία η Επιτροπή να προβαίνει σε 
κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τη 
διάρκεια του προπαρασκευαστικού έργου 
της, μεταξύ άλλων, σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Κατά την επεξεργασία 
και την κατάρτιση κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, η Επιτροπή πρέπει να 
εξασφαλίζει ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
δέουσα διαβίβαση των σχετικών εγγράφων 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο.
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εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή 
πρέπει να εξασφαλίζει ταυτόχρονη, 
έγκαιρη και δέουσα διαβίβαση των 
σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Or. fr

Τροπολογία 144
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski, Pablo Arias Echeverría

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 130

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(130) Για τη διασφάλιση ομοιόμορφων 
προϋποθέσεων στην εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού πρέπει να ανατεθούν 
εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή 
όσον αφορά τον προσδιορισμό
τυποποιημένων εντύπων σε σχέση με την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα παιδιού· τυποποιημένων 
διαδικασιών και εντύπων για την άσκηση 
των δικαιωμάτων των προσώπων στα 
οποία αναφέρονται τα δεδομένα· 
τυποποιημένων εντύπων για την 
ενημέρωση του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα· τυποποιημένων 
εντύπων και διαδικασιών σε σχέση με το 
δικαίωμα πρόσβασης και το δικαίωμα 
φορητότητας των δεδομένων· 
τυποποιημένων εντύπων σε σχέση με την 
ευθύνη του υπευθύνου επεξεργασίας για 
την προστασία των δεδομένων ήδη από 
τον σχεδιασμό και εξ ορισμού και την
τεκμηρίωση· των ειδικών απαιτήσεων για 
την ασφάλεια της επεξεργασίας· του 
τυποποιημένου μορφοτύπου και των 
διαδικασιών για την γνωστοποίηση 
παραβίασης δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στην αρχή ελέγχου και την 
γνωστοποίηση παραβίασης δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στο πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα· των 

(130) Για τη διασφάλιση ομοιόμορφων 
προϋποθέσεων στην εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού πρέπει να ανατεθούν 
εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή 
όσον αφορά τον προσδιορισμό 
τυποποιημένων εντύπων σε σχέση με την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα παιδιού· τυποποιημένων 
εντύπων για την ενημέρωση του προσώπου 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα· 
τυποποιημένων εντύπων και διαδικασιών 
σε σχέση με το δικαίωμα πρόσβασης· 
τυποποιημένων εντύπων σε σχέση με την 
ευθύνη του υπευθύνου επεξεργασίας για 
την τεκμηρίωση· των ειδικών απαιτήσεων 
για την ασφάλεια της επεξεργασίας· του 
τυποποιημένου μορφοτύπου και των 
διαδικασιών για την γνωστοποίηση 
παραβίασης δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στην αρχή ελέγχου και την 
γνωστοποίηση παραβίασης δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στο πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα· των 
προτύπων και των διαδικασιών για την 
εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά με την 
προστασία των δεδομένων· των προτύπων 
και των διαδικασιών για την προηγούμενη 
έγκριση και την προηγούμενη 
διαβούλευση· των τεχνικών προτύπων και 
των μηχανισμών για την πιστοποίηση· του 
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προτύπων και των διαδικασιών για την 
εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά με την 
προστασία των δεδομένων· των προτύπων 
και των διαδικασιών για την προηγούμενη 
έγκριση και την προηγούμενη 
διαβούλευση· των τεχνικών προτύπων και 
των μηχανισμών για την πιστοποίηση· του 
επαρκούς επιπέδου προστασίας που 
παρέχει μια τρίτη χώρα, ή έδαφος ή τομέας 
επεξεργασίας εντός της τρίτης χώρας, ή 
ένας διεθνής οργανισμός· των 
κοινολογήσεων που δεν επιτρέπονται από 
το δίκαιο της Ένωσης· της αμοιβαίας 
συνδρομής· των κοινών πράξεων· των 
αποφάσεων στο πλαίσιο του μηχανισμού 
συνεκτικότητας. Οι αρμοδιότητες αυτές 
πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 
για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 
αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου 
από τα κράτη μέλη της άσκησης των 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 
Επιτροπή46. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή 
πρέπει να εξετάζει ειδικά μέτρα για τις 
πολύ μικρές, τις μικρές και τις μεσαίες 
επιχειρήσεις.

επαρκούς επιπέδου προστασίας που 
παρέχει μια τρίτη χώρα, ή έδαφος ή τομέας 
επεξεργασίας εντός της τρίτης χώρας, ή 
ένας διεθνής οργανισμός· των 
κοινολογήσεων που δεν επιτρέπονται από 
το δίκαιο της Ένωσης· της αμοιβαίας 
συνδρομής· των κοινών πράξεων· των 
αποφάσεων στο πλαίσιο του μηχανισμού 
συνεκτικότητας. Οι αρμοδιότητες αυτές 
πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 
για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 
αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου 
από τα κράτη μέλη της άσκησης των 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 
Επιτροπή46. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή 
πρέπει να εξετάζει ειδικά μέτρα για τις 
πολύ μικρές, τις μικρές και τις μεσαίες 
επιχειρήσεις.

Or. fr

Τροπολογία 145
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski, Pablo Arias Echeverría

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 131

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(131) Η διαδικασία εξέτασης πρέπει να 
χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό 
τυποποιημένων εντύπων σε σχέση με τη 
συγκατάθεση παιδιού· τυποποιημένων 
διαδικασιών και εντύπων για την άσκηση 
των δικαιωμάτων των προσώπων στα 
οποία αναφέρονται τα δεδομένα· 

(131) Η διαδικασία εξέτασης πρέπει να 
χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό 
τυποποιημένων εντύπων σε σχέση με τη 
συγκατάθεση παιδιού· τυποποιημένων 
διαδικασιών και εντύπων για την άσκηση 
των δικαιωμάτων των προσώπων στα 
οποία αναφέρονται τα δεδομένα· 
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τυποποιημένων εντύπων για την 
ενημέρωση του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα· τυποποιημένων 
εντύπων και διαδικασιών σε σχέση με το 
δικαίωμα πρόσβασης και το δικαίωμα 
φορητότητας των δεδομένων· 
τυποποιημένων εντύπων σε σχέση με την 
ευθύνη του υπευθύνου επεξεργασίας για 
την προστασία των δεδομένων ήδη από 
τον σχεδιασμό και εξ ορισμού και την 
τεκμηρίωση· των ειδικών απαιτήσεων για 
την ασφάλεια της επεξεργασίας· του 
τυποποιημένου μορφοτύπου και των 
διαδικασιών για την γνωστοποίηση 
παραβίασης δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στην αρχή ελέγχου και την 
γνωστοποίηση παραβίασης δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στο πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα· των 
προτύπων και των διαδικασιών για την 
εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά με την 
προστασία των δεδομένων· των προτύπων 
και των διαδικασιών για την προηγούμενη 
έγκριση και την προηγούμενη 
διαβούλευση· των τεχνικών προτύπων και 
των μηχανισμών για την πιστοποίηση· του 
επαρκούς επιπέδου προστασίας που 
παρέχει μια τρίτη χώρα, ή έδαφος ή 
τομέας επεξεργασίας εντός της τρίτης 
χώρας, ή ένας διεθνής οργανισμός· των 
κοινολογήσεων που δεν επιτρέπονται από 
το δίκαιο της Ένωσης· της αμοιβαίας 
συνδρομής· των κοινών πράξεων· των 
αποφάσεων στο πλαίσιο του μηχανισμού 
συνεκτικότητας, δεδομένου ότι οι πράξεις 
αυτές έχουν γενικό πεδίο εφαρμογής.

τυποποιημένων εντύπων για την 
ενημέρωση του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα· τυποποιημένων 
εντύπων και διαδικασιών σε σχέση με το 
δικαίωμα πρόσβασης· τυποποιημένων 
εντύπων σε σχέση με την ευθύνη του 
υπευθύνου επεξεργασίας για την 
τεκμηρίωση· των ειδικών απαιτήσεων για 
την ασφάλεια της επεξεργασίας· του 
τυποποιημένου μορφοτύπου και των 
διαδικασιών για την γνωστοποίηση 
παραβίασης δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στην αρχή ελέγχου και την 
γνωστοποίηση παραβίασης δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στο πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα· των 
προτύπων και των διαδικασιών για την 
εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά με την 
προστασία των δεδομένων· των προτύπων 
και των διαδικασιών για την προηγούμενη 
έγκριση και την προηγούμενη 
διαβούλευση· των τεχνικών προτύπων και 
των μηχανισμών για την πιστοποίηση· των 
κοινολογήσεων που δεν επιτρέπονται από 
το δίκαιο της Ένωσης· της αμοιβαίας 
συνδρομής· των κοινών πράξεων· των 
αποφάσεων στο πλαίσιο του μηχανισμού 
συνεκτικότητας, δεδομένου ότι οι πράξεις 
αυτές έχουν γενικό πεδίο εφαρμογής.

Or. fr

Τροπολογία 146
Andreas Schwab, Lara Comi, Marielle Gallo, Pablo Arias Echeverría

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 139
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(139) Εν όψει του γεγονότος ότι, όπως 
υπογράμμισε το Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το δικαίωμα στην 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα δεν είναι απόλυτο δικαίωμα, 
αλλά πρέπει να εξετάζεται σε σχέση με τη 
λειτουργία του στην κοινωνία και να 
εξισορροπείται με άλλα θεμελιώδη
δικαιώματα, σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, ο παρών κανονισμός 
σέβεται όλα τα θεμελιώδη δικαιώματα και 
τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται στον 
Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως 
κατοχυρώνονται στις Συνθήκες, και 
ειδικότερα το δικαίωμα σεβασμού της 
ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, της 
κατοικίας και των επικοινωνιών, το 
δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, την ελευθερία 
σκέψης, συνείδησης και θρησκείας, την 
ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης, 
την επιχειρηματική ελευθερία, το δικαίωμα 
πραγματικής προσφυγής και αμερόληπτου 
δικαστηρίου καθώς και την πολιτιστική, 
θρησκευτική και γλωσσική πολυμορφία.

(139) Εν όψει του γεγονότος ότι, όπως 
υπογράμμισε το Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το δικαίωμα στην 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα δεν είναι απόλυτο δικαίωμα, 
αλλά πρέπει να εξετάζεται σε σχέση με τη 
λειτουργία του στην κοινωνία και να 
εξισορροπείται με άλλα δικαιώματα 
κατοχυρωμένα από τον Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την 
αρχή της αναλογικότητας, ο παρών 
κανονισμός σέβεται όλα τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που 
αναγνωρίζονται στον Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
όπως κατοχυρώνονται στις Συνθήκες, και 
ειδικότερα το δικαίωμα σεβασμού της 
ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, της 
κατοικίας και των επικοινωνιών, το 
δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, την ελευθερία 
σκέψης, συνείδησης και θρησκείας, την 
ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης, 
την επιχειρηματική ελευθερία, το δικαίωμα 
πραγματικής προσφυγής και αμερόληπτου 
δικαστηρίου καθώς και την πολιτιστική, 
θρησκευτική και γλωσσική πολυμορφία.

Or. fr

Τροπολογία 147
Morten Løkkegaard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και 
τους οργανισμούς της Ένωσης·

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Για τη διασφάλιση της εμπιστοσύνης των πολιτών, πρέπει να υπάρχει εξίσου καλή προστασία 
των δεδομένων σε όλους τους τομείς. Εάν οι παραβιάσεις των δεδομένων στον δημόσιο τομέα 
δημιουργούν έλλειψη εμπιστοσύνης στους πολίτες, το γεγονός αυτό έχει αρνητικό αντίκτυπο στις 
δραστηριότητες ΤΠΕ του ιδιωτικού τομέα, και το αντίστροφο. Αυτό ισχύει και όσον αφορά τα 
θεσμικά όργανα της Ένωσης.

Τροπολογία 148
Andreas Schwab, Lara Comi, Marielle Gallo, Pablo Arias Echeverría

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) από φυσικό πρόσωπο χωρίς 
οποιοδήποτε κερδοσκοπικό συμφέρον στο 
πλαίσιο αποκλειστικά προσωπικής ή 
οικιακής δραστηριότητας·

δ) από φυσικό πρόσωπο χωρίς 
οποιοδήποτε κερδοσκοπικό συμφέρον στο 
πλαίσιο αποκλειστικά προσωπικής ή 
οικιακής δραστηριότητας και όταν τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν 
καθίστανται προσβάσιμα σε απεριόριστο 
αριθμό προσώπων·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καταστεί ακριβέστερο το πεδίο εφαρμογής αυτής της εξαίρεσης, κυρίως λόγω της 
άνθησης των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης που καθιστούν δυνατή τη διάδοση 
πληροφοριών σε εκατοντάδες άτομα. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (υποθέσεις C-101/01 και C-
73/07) συνιστά ως κριτήριο εφαρμογής της εξαίρεσης αυτής τη δυνατότητα πρόσβασης «από 
απροσδιόριστο αριθμό προσώπων». Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) 
είναι της ίδιας άποψης.

Τροπολογία 149
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) που έχουν αρκούντως 
ανωνυμοποιηθεί, κατά την έννοια του 
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άρθρου 4 σημείο 2α·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση του κυρίως κειμένου της αιτιολογικής σκέψης 23 στην οποία αναφέρεται η 
περίπτωση των αρκούντως ανωνυμοποιημένων δεδομένων και για τα οποία δεν απαιτείται η 
εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 150
Malcolm Harbour

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) που ανωνυμοποιήθηκαν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εξ ορισμού, τα ανώνυμα δεδομένα δεν συνιστούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Τροπολογία 151
Rafał Trzaskowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) φυσικού προσώπου που ασκεί 
οικονομική δραστηριότητα, τα οποία 
προσδιορίζουν την ταυτότητα του εν 
λόγω προσώπου στην αγορά·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός δεν πρέπει να ισχύει για φυσικά πρόσωπα που διοικούν εταιρεία η οποία 
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δραστηριοποιείται με το όνομά τους. Ο προτεινόμενος από την Επιτροπή κανονισμός 
δημιουργεί προβλήματα κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με το ποια δεδομένα συνιστούν 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων παροχής πληροφοριών, 
βάσει του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 152
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) σε τομείς που καλύπτονται από τα 
άρθρα 153, 154 και 155 της Συνθήκης για 
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ) όσον αφορά τη ρύθμιση των 
προσλήψεων και τη σύναψη συλλογικών 
συμβάσεων και τη συμμόρφωση με αυτές.

Or. en

Τροπολογία 153
Rafał Trzaskowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε β) φυσικού προσώπου τα οποία 
δημοσιοποιούνται κατά την άσκηση 
επαγγελματικών καθηκόντων, όπως η 
επωνυμία, τα στοιχεία επικοινωνίας και η 
λειτουργία·

Or. en

Τροπολογία 154
Rafał Trzaskowski
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο παρών κανονισμός δεν θίγει την 
εφαρμογή της οδηγίας 2000/31/ΕΚ, ιδίως 
δε τους κανόνες για την ευθύνη των 
μεσαζόντων παροχής υπηρεσιών που 
προβλέπονται στα άρθρα 12 έως 15 της εν 
λόγω οδηγίας.

3. Ο παρών κανονισμός δεν θίγει την 
εφαρμογή της οδηγίας 2000/31/ΕΚ, ιδίως 
δε τους κανόνες για την ευθύνη των 
μεσαζόντων παροχής υπηρεσιών που 
προβλέπονται στα άρθρα 12 έως 15 της εν 
λόγω οδηγίας, καθώς και τις ειδικές 
διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας ή 
της νομοθεσίας των κρατών μελών 
σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων, 
ιδίως όσον αφορά τα προστατευόμενα 
από τον νόμο συμφέροντα, όταν παρέχουν 
αυστηρότερη προστασία από τις 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 155
Catherine Stihler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 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

Αιτιολόγηση

Οι εταιρείες ή οι εργοδότες της ΕΕ δεν πρέπει να έχουν το δικαίωμα να προσπελαύνουν 
παράνομα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των εργαζομένων ώστε να παρακολουθούν τη 
συμπεριφορά τους, να τους εντάσσουν σε μαύρες λίστες λόγω της συνδικαλιστικής τους δράσης 
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κτλ., είτε ο εργαζόμενος είναι εγκατεστημένος στην ΕΕ είτε όχι.

Τροπολογία 156
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στην 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων μιας εγκατάστασης ενός 
υπευθύνου επεξεργασίας ή εκτελούντος 
την επεξεργασία στην Ένωση.

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στην 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων μιας εγκατάστασης ενός 
υπευθύνου επεξεργασίας ή εκτελούντος 
την επεξεργασία στην Ένωση, είτε η 
επεξεργασία λαμβάνει χώρα στην Ένωση 
είτε όχι.

Or. en

Τροπολογία 157
Rafał Trzaskowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την προσφορά αγαθών ή υπηρεσιών στα 
εν λόγω πρόσωπα στα οποία αναφέρονται 
τα δεδομένα στην Ένωση· ή

α) την κατεύθυνση αγαθών ή υπηρεσιών 
στα εν λόγω πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα στην Ένωση, 
ανεξαρτήτως του εάν παρέχονται ατελώς 
σε σχέση με το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα ή όχι· ή

Or. en

Αιτιολόγηση

Η «κατεύθυνση» συνιστά ορολογία που χρησιμοποιείται από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στην υπόθεση Pammelr και Alpenhof. Πρέπει επίσης να καταστεί σαφές ότι ο 
κανονισμός ισχύει ανεξαρτήτως του κατά πόσον απαιτείται πληρωμή από το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα.
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Τροπολογία 158
Morten Løkkegaard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την παρακολούθηση της συμπεριφοράς 
τους.

β) την παρακολούθηση της συμπεριφοράς 
των προσώπων στα οποία αναφέρονται 
τα δεδομένα με στόχο την προσφορά 
αγαθών ή υπηρεσιών σε αυτά.

Or. en

Τροπολογία 159
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) «πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα»: φυσικό πρόσωπο του οποίου η 
ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να 
εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, με μέσα τα 
οποία είναι εύλογα πιθανό να 
χρησιμοποιηθούν από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας ή από οποιοδήποτε άλλο 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδίως βάσει 
αριθμού ταυτότητας, δεδομένων θέσης, 
επιγραμμικού αναγνωριστικού ή βάσει 
ενός ή περισσοτέρων συγκεκριμένων 
στοιχείων που χαρακτηρίζουν την 
υπόσταση του συγκεκριμένου προσώπου 
από φυσική, βιολογική, γενετική, 
ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή 
κοινωνική άποψη·

(1) «πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα»: φυσικό πρόσωπο του οποίου η 
ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να 
εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, με μέσα τα 
οποία είναι εύλογα πιθανό να 
χρησιμοποιηθούν από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας ή από οποιοδήποτε άλλο 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδίως βάσει 
αριθμού ταυτότητας, δεδομένων θέσης, 
αναγνωριστικού ή βάσει ενός ή 
περισσοτέρων συγκεκριμένων στοιχείων 
που χαρακτηρίζουν την υπόσταση του 
συγκεκριμένου προσώπου από φυσική, 
βιολογική, γενετική, ψυχολογική, 
οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική 
άποψη·

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Τήρηση της αρχής της τεχνολογικής ουδετερότητας.

Τροπολογία 160
Christian Engström

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) «πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα»: φυσικό πρόσωπο του οποίου η 
ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να 
εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, με μέσα τα 
οποία είναι εύλογα πιθανό να 
χρησιμοποιηθούν από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας ή από οποιοδήποτε άλλο 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδίως βάσει 
αριθμού ταυτότητας, δεδομένων θέσης, 
επιγραμμικού αναγνωριστικού ή βάσει 
ενός ή περισσοτέρων συγκεκριμένων 
στοιχείων που χαρακτηρίζουν την 
υπόσταση του συγκεκριμένου προσώπου 
από φυσική, βιολογική, γενετική, 
ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή 
κοινωνική άποψη·

(1) «πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα»: φυσικό πρόσωπο του οποίου η 
ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να 
εξακριβωθεί ή να διαχωριστεί, άμεσα ή 
έμμεσα, με μέσα τα οποία είναι εύλογα 
πιθανό να χρησιμοποιηθούν από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας ή από οποιοδήποτε 
άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδίως 
βάσει ενός μοναδικού αναγνωριστικού
ταυτότητας, δεδομένων θέσης, 
επιγραμμικού αναγνωριστικού ή βάσει 
ενός ή περισσοτέρων παραμέτρων που 
χαρακτηρίζουν την υπόσταση του 
συγκεκριμένου προσώπου από σωματική, 
βιολογική, γενετική, ψυχική, οικονομική, 
πολιτιστική ή κοινωνική άποψη και βάσει 
της ταυτότητας φύλου ή του γενετήσιου 
προσανατολισμού του·

Or. en

Τροπολογία 161
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) «πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα»: φυσικό πρόσωπο του οποίου η 
ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να 

(1) «πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα»: φυσικό πρόσωπο του οποίου η 
ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να 
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εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, με μέσα τα 
οποία είναι εύλογα πιθανό να 
χρησιμοποιηθούν από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας ή από οποιοδήποτε άλλο 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδίως βάσει 
αριθμού ταυτότητας, δεδομένων θέσης, 
επιγραμμικού αναγνωριστικού ή βάσει 
ενός ή περισσοτέρων συγκεκριμένων 
στοιχείων που χαρακτηρίζουν την 
υπόσταση του συγκεκριμένου προσώπου 
από φυσική, βιολογική, γενετική, 
ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή 
κοινωνική άποψη·

εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ή να 
διαχωριστεί και να τύχει διαφορετικού 
χειρισμού, με μέσα τα οποία είναι πιθανό 
να χρησιμοποιηθούν από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας ή από οποιοδήποτε άλλο 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδίως βάσει 
αριθμού ταυτότητας, δεδομένων θέσης, 
επιγραμμικού αναγνωριστικού ή βάσει 
ενός ή περισσοτέρων συγκεκριμένων 
στοιχείων που χαρακτηρίζουν την 
υπόσταση του συγκεκριμένου προσώπου 
από φυσική, βιολογική, γενετική, 
ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή 
κοινωνική άποψη·

Or. en

Τροπολογία 162
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) «πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα»: φυσικό πρόσωπο του οποίου η 
ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να 
εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, με μέσα τα 
οποία είναι εύλογα πιθανό να 
χρησιμοποιηθούν από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας ή από οποιοδήποτε άλλο 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδίως βάσει 
αριθμού ταυτότητας, δεδομένων θέσης, 
επιγραμμικού αναγνωριστικού ή βάσει 
ενός ή περισσοτέρων συγκεκριμένων 
στοιχείων που χαρακτηρίζουν την 
υπόσταση του συγκεκριμένου προσώπου 
από φυσική, βιολογική, γενετική, 
ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή 
κοινωνική άποψη·

(1) «πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα»: φυσικό πρόσωπο του οποίου η 
ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να 
εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, με μέσα τα 
οποία είναι εύλογα πιθανό να 
χρησιμοποιηθούν από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας ή από οποιοδήποτε άλλο 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδίως βάσει 
αριθμού ταυτότητας, δεδομένων θέσης, 
διευθύνσεων πρωτοκόλλου Ίντερνετ, 
επιγραμμικού αναγνωριστικού ή βάσει 
ενός ή περισσοτέρων συγκεκριμένων 
στοιχείων που χαρακτηρίζουν την 
υπόσταση του συγκεκριμένου προσώπου 
από φυσική, βιολογική, γενετική, 
ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή 
κοινωνική άποψη·

Or. en
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Τροπολογία 163
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) «πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα»: φυσικό πρόσωπο του οποίου η 
ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να 
εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, με μέσα τα 
οποία είναι εύλογα πιθανό να 
χρησιμοποιηθούν από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας ή από οποιοδήποτε άλλο 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδίως βάσει 
αριθμού ταυτότητας, δεδομένων θέσης, 
επιγραμμικού αναγνωριστικού ή βάσει 
ενός ή περισσοτέρων συγκεκριμένων 
στοιχείων που χαρακτηρίζουν την 
υπόσταση του συγκεκριμένου προσώπου 
από φυσική, βιολογική, γενετική, 
ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή 
κοινωνική άποψη·

(1) «πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα»: φυσικό πρόσωπο του οποίου η 
ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να 
εξακριβωθεί με μοναδικό τρόπο, άμεσα ή 
έμμεσα, με μέσα τα οποία είναι εύλογα
πιθανό να χρησιμοποιηθούν από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας ή από οποιοδήποτε 
άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδίως 
βάσει ονόματος, αριθμού ταυτότητας, 
δεδομένων θέσης, επιγραμμικού 
αναγνωριστικού ή βάσει ενός ή 
περισσοτέρων συγκεκριμένων στοιχείων 
που χαρακτηρίζουν την υπόσταση του 
συγκεκριμένου προσώπου από φυσική, 
βιολογική, γενετική, ψυχολογική, 
οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική 
άποψη. Εάν η εξακρίβωση της 
ταυτότητας απαιτεί δυσανάλογο χρόνο, 
κόπο ή υλικούς πόρους, το φυσικό εν ζωή 
πρόσωπο δεν θεωρείται πρόσωπο του 
οποίου η ταυτότητα μπορεί να 
εξακριβωθεί·

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό αποτελεί μέρος μιας δέσμης τροπολογιών που καθιστούν δυνατή τη χρήση ψευδώνυμων ή 
ανώνυμων δεδομένων και θα ενθαρρύνει τις ορθές επιχειρηματικές πρακτικές, διασφαλίζοντας 
τα συμφέροντα των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα. Διασφαλίζοντας ότι τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν μπορούν να αποδοθούν στο πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται (καθώς δεν μπορούν να συσχετιστούν με το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται 
χωρίς τη χρήση επιπρόσθετων δεδομένων), προωθείται περαιτέρω η επαγγελματική χρήση των 
δεδομένων, παρέχοντας παράλληλα υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών.

Τροπολογία 164
Rafał Trzaskowski
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) «πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα»: φυσικό πρόσωπο του οποίου η 
ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να 
εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, με μέσα τα 
οποία είναι εύλογα πιθανό να 
χρησιμοποιηθούν από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας ή από οποιοδήποτε άλλο 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδίως βάσει 
αριθμού ταυτότητας, δεδομένων θέσης, 
επιγραμμικού αναγνωριστικού ή βάσει 
ενός ή περισσοτέρων συγκεκριμένων 
στοιχείων που χαρακτηρίζουν την 
υπόσταση του συγκεκριμένου προσώπου 
από φυσική, βιολογική, γενετική, 
ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή 
κοινωνική άποψη·

(1) «πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα»: φυσικό πρόσωπο του οποίου η 
ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να 
εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, με μέσα τα 
οποία είναι εύλογα πιθανό να 
χρησιμοποιηθούν από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας ή από οποιοδήποτε άλλο 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο 
γνωστοποιούνται τα δεδομένα από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας, ιδίως βάσει 
αριθμού ταυτότητας, δεδομένων θέσης, 
επιγραμμικού αναγνωριστικού ή άλλων 
μοναδικών αναγνωριστικών ή βάσει ενός 
ή περισσοτέρων συγκεκριμένων στοιχείων 
που χαρακτηρίζουν την υπόσταση του 
συγκεκριμένου προσώπου από φυσική, 
βιολογική, γενετική, ψυχολογική, 
οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική 
άποψη·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μη σύνδεση «οποιουδήποτε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου» με τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας είναι αφετέρου δύσκολη στην πράξη καθώς ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν θα 
ήταν ποτέ βέβαιος εάν τα υπό επεξεργασία δεδομένα είναι προσωπικού χαρακτήρα ή όχι.

Τροπολογία 165
Morten Løkkegaard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: 
κάθε πληροφορία η οποία αναφέρεται σε 
συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο·

(2) «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: 
κάθε πληροφορία η οποία αναφέρεται σε 
συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο· δεδομένα 
που δεν μπορούν να συσχετιστούν με ένα 
συγκεκριμένο πρόσωπο στο οποίο 
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αναφέρονται τα δεδομένα, όπως ανώνυμα 
δεδομένα ή ορισμένα ψευδώνυμα 
δεδομένα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού· τα 
στοιχεία επικοινωνίας επιχειρήσεων δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα ανώνυμα δεδομένα και ορισμένα ψευδώνυμα δεδομένα μπορούν να αφορούν κάποιο 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, αλλά δεν μπορούν πλέον να συνδεθούν με το εν 
λόγω πρόσωπο για τεχνικούς λόγους. Παραδείγματος χάρη, το πτυχίο κάποιου ατόμου χωρίς να 
αναγράφεται το όνομα, η διεύθυνση και ο αριθμός κοινωνικής ασφάλισης. Τα δεδομένα που δεν 
μπορούν πλέον να συνδεθούν με κάποιο πρόσωπο δεν θα πρέπει να υπάγονται στο πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 166
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo, Pablo Arias 
Echeverría

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) «ανώνυμα δεδομένα»: δεδομένα που 
έχουν συλλεχθεί, τροποποιηθεί ή 
υποβληθεί σε οποιαδήποτε άλλου είδους 
επεξεργασία ώστε να μην μπορούν πλέον 
να αποδοθούν σε κάποιο συγκεκριμένο 
πρόσωπο ή δεδομένα που θα απαιτούσαν 
δυσανάλογο χρόνο, κόστος και κόπο για 
να αποδοθούν σε κάποιο συγκεκριμένο 
πρόσωπο· τα ανώνυμα δεδομένα δεν 
θεωρούνται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δοθούν κίνητρα στις επιχειρήσεις για την ανωνυμοποίηση των δεδομένων, η οποία 
θα ενισχύσει εντέλει την προστασία της ιδιωτικής ζωής των καταναλωτών. Οι αλλαγές 
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αποσκοπούν στην αποσαφήνιση της έννοιας των ανώνυμων δεδομένων και, σύμφωνα με την 
αιτιολογική σκέψη 23, στον ρητό αποκλεισμό των εν λόγω δεδομένων από το πεδίο εφαρμογής 
του κανονισμού. Ο ορισμός προέρχεται από το άρθρο 3 σημείο 6 του γερμανικού 
ομοσπονδιακού νόμου περί προστασίας των δεδομένων.

Τροπολογία 167
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) «αρκούντως ανωνυμοποιημένα 
δεδομένα»: δεδομένα που αφορούν ένα 
φυσικό πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα 
είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί και 
τα οποία τροποποιήθηκαν κατά τρόπο 
ώστε να μην είναι πλέον δυνατή η 
εξακρίβωση της ταυτότητας του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση του κυρίως κειμένου της αιτιολογικής σκέψης 23 στην οποία αναφέρεται η 
περίπτωση των αρκούντως ανωνυμοποιημένων δεδομένων και για τα οποία δεν απαιτείται η 
εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 168
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) «ανώνυμα δεδομένα»: πληροφορίες 
που δεν αφορούσαν ποτέ κάποιο 
συγκεκριμένο πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα ή πληροφορίες 
που έχουν συλλεχθεί, τροποποιηθεί ή 
υποβληθεί σε άλλου είδους επεξεργασία 
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ώστε να μην μπορούν να αποδοθούν σε 
κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο·

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό αποτελεί μέρος μιας δέσμης τροπολογιών που καθιστούν δυνατή τη χρήση ψευδώνυμων ή 
ανώνυμων δεδομένων και θα ενθαρρύνει τις ορθές επιχειρηματικές πρακτικές, διασφαλίζοντας 
τα συμφέροντα των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα.  Διασφαλίζοντας ότι τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν μπορούν να αποδοθούν στο πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται (καθώς δεν μπορούν να συσχετιστούν με το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται 
χωρίς τη χρήση επιπρόσθετων δεδομένων), προωθείται περαιτέρω η επαγγελματική χρήση των 
δεδομένων, παρέχοντας παράλληλα υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών.

Τροπολογία 169
Christian Engström

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) «κατάρτιση προφίλ»: οποιαδήποτε 
μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
αποσκοπεί στην αξιολόγηση ορισμένων 
προσωπικών πτυχών σχετικά με ένα 
φυσικό πρόσωπο ή στην ανάλυση ή 
πρόβλεψη, ιδίως, των εργασιακών 
επιδόσεων, της οικονομικής κατάστασης, 
της τοποθεσίας, της υγείας, των 
προσωπικών προτιμήσεων, της 
αξιοπιστίας ή της συμπεριφοράς ενός 
φυσικού προσώπου·

Or. en

Τροπολογία 170
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) «κατάρτιση προφίλ»: κάθε μορφή 
αυτοματοποιημένης επεξεργασίας με 
σκοπό την αξιολόγηση συγκεκριμένων 
ιδιοτήτων ενός φυσικού προσώπου ή την 
ανάλυση ή την πρόβλεψη των επιδόσεων 
του εν λόγω φυσικού προσώπου στον 
επαγγελματικό βίο, της οικονομικής του 
κατάστασης, της θέσης, της υγείας, των 
προσωπικών του προτιμήσεων, της 
συμπεριφοράς του, κ.λπ.·

Or. de

Τροπολογία 171
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) «ψευδώνυμα δεδομένα»: δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που έχουν 
συλλεχθεί, τροποποιηθεί ή υποβληθεί σε 
άλλου είδους επεξεργασία ώστε να μην 
μπορούν πλέον καθαυτά να αποδοθούν σε 
κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο χωρίς τη 
χρήση επιπρόσθετων δεδομένων τα οποία 
υπόκεινται σε χωριστούς και διακριτούς 
τεχνικούς ή οργανωσιακούς ελέγχους για 
να διασφαλιστεί ότι δεν είναι δυνατόν να 
αποδοθούν σε κάποιο συγκεκριμένο 
πρόσωπο, ή δεδομένα που θα απαιτούσαν 
δυσανάλογο χρόνο, κόστος και κόπο για 
να αποδοθούν σε κάποιο συγκεκριμένο 
πρόσωπο·

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό αποτελεί μέρος μιας δέσμης τροπολογιών που καθιστούν δυνατή τη χρήση ψευδώνυμων ή 
ανώνυμων δεδομένων και θα ενθαρρύνει τις ορθές επιχειρηματικές πρακτικές, διασφαλίζοντας 
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τα συμφέροντα των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα.  Διασφαλίζοντας ότι τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν μπορούν να αποδοθούν στο πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται (καθώς δεν μπορούν να συσχετιστούν με το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται 
χωρίς τη χρήση επιπρόσθετων δεδομένων), προωθείται περαιτέρω η επαγγελματική χρήση των 
δεδομένων, παρέχοντας παράλληλα υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών.

Τροπολογία 172
Rafał Trzaskowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) «υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό 
ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η 
υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος φορέας 
που μόνος ή από κοινού με άλλους 
καθορίζει τους στόχους, τις προϋποθέσεις 
και τον τρόπο της επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν 
οι στόχοι, οι προϋποθέσεις και ο τρόπος
της επεξεργασίας καθορίζονται από το 
δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους 
μέλους, ο υπεύθυνος της επεξεργασίας ή 
τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του 
μπορούν να καθορίζονται από το δίκαιο 
της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους·

(5) «υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό 
ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η 
υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος φορέας 
που μόνος ή από κοινού με άλλους 
καθορίζει τους στόχους της επεξεργασίας 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· 
όταν οι σκοποί της επεξεργασίας 
καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή 
το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος της 
επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον 
διορισμό του μπορούν να καθορίζονται 
από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο 
κράτους μέλους·

Or. en

Αιτιολόγηση

Με τη διάθεση νέων τεχνολογιών και υπηρεσιών, όπως το υπολογιστικό νέφος, μπορεί να 
αποδειχθεί δύσκολος ο παραδοσιακός διαχωρισμός των οντοτήτων που εμπλέκονται στην 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και σε αυτές τις περιπτώσεις σημαντική 
επιρροή όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο υποβάλλονται σε επεξεργασία τα εν λόγω 
δεδομένα έχει ο εκτελών την επεξεργασία. Για τον λόγο αυτόν, είναι εύλογο να προσδιοριστεί ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ως η οντότητα η οποία αποφασίζει για τον στόχο της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς ο προσδιορισμός του σκοπού είναι η σημαντικότερη 
απόφαση και οι υπόλοιποι παράγοντες αποτελούν απλώς μέσα που εξυπηρετούν την επίτευξη 
αυτού του σκοπού.
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Τροπολογία 173
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) «συγκατάθεση του προσώπου στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα»: κάθε 
δήλωση βουλήσεως, ελεύθερη, ειδική, 
ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την 
οποία το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται 
τα δεδομένα δέχεται, με δήλωση ή με 
σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν 
αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν·

(8) «συγκατάθεση του προσώπου στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα»: κάθε 
δήλωση βουλήσεως, ελεύθερη, ειδική και 
εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δέχεται να αποτελέσουν 
αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός θα πρέπει να αναγνωρίζει τις διάφορες μορφές συγκατάθεσης και ότι τυχόν 
απαίτηση για ρητή συγκατάθεση θα πρέπει να επιφυλάσσεται για τις κατηγορίες δεδομένων και 
για περιβάλλοντα που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο για την προστασία δεδομένων και την 
ιδιωτική ζωή των φυσικών προσώπων. Ο κανονισμός δεν θα πρέπει να επιδιώκει τον 
προκαθορισμό της μορφής της συγκατάθεσης, καθώς αυτό θα υπονομευθεί γρήγορα από 
αλλαγές στην τεχνολογία, σε υπηρεσίες και καταναλωτικές συμπεριφορές, και μπορεί να μην 
επιφέρει αποτελεσματικές εμπειρίες ιδιωτικότητας για τον χρήστη.

Τροπολογία 174
Morten Løkkegaard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) «συγκατάθεση του προσώπου στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα»: κάθε 
δήλωση βουλήσεως, ελεύθερη, ειδική, 
ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την 
οποία το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται 
τα δεδομένα δέχεται, με δήλωση ή με σαφή 
θετική ενέργεια, να αποτελέσουν 
αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα 

(8) «συγκατάθεση του προσώπου στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα»: κάθε 
δήλωση βουλήσεως, ελεύθερη, ειδική και 
εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δέχεται, με δήλωση ή με σαφή 
θετική ενέργεια, να αποτελέσουν 
αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα 
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προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν· προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν·

Or. en

Τροπολογία 175
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) «συγκατάθεση του προσώπου στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα»: κάθε 
δήλωση βουλήσεως, ελεύθερη, ειδική, 
ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την 
οποία το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται 
τα δεδομένα δέχεται, με δήλωση ή με 
σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν 
αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν·

(8) «συγκατάθεση του προσώπου στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα»: κάθε 
μορφή δήλωσης ή συμπεριφοράς του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα που υποδηλώνει συγκατάθεση 
στην προτεινόμενη επεξεργασία των 
δεδομένων. Η σιωπή ή η απραξία 
καθ’εαυτές δεν υποδηλώνουν αποδοχή·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία εξασφάλισης συγκατάθεσης, ήτοι ο μηχανισμός πληροφόρησης που παρέχεται στο 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και η αντίδρασή του, είναι ο βασικός μηχανισμός 
σύναψης συμφωνίας, στην προκειμένη περίπτωση για την επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. Η χρήση της δοκιμασμένης στον χρόνο ορολογίας για το θέμα αυτό, 
όπως αντικατοπτρίζεται στο κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων, θα απλούστευε το 
κείμενο, θα δημιουργούσε βεβαιότητα θέτοντας τη συγκατάθεση σε σταθερή και καθιερωμένη 
βάση, και θα απέτρεπε τις διακρίσεις που θα ήταν πολύ δύσκολο να εφαρμοστούν στην πράξη.

Τροπολογία 176
Rafał Trzaskowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) «κατάρτιση προφίλ»: 
αυτοματοποιημένη επεξεργασία που 
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αποσκοπεί στην αξιολόγηση ορισμένων 
προσωπικών πτυχών σχετικά με ένα 
φυσικό πρόσωπο ή στην ανάλυση ή 
πρόβλεψη, ιδίως, των εργασιακών 
επιδόσεων, της οικονομικής κατάστασης, 
της τοποθεσίας, της υγείας, των 
προσωπικών προτιμήσεων, της 
αξιοπιστίας ή της συμπεριφοράς ενός 
φυσικού προσώπου·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κατάρτιση προφίλ, που ο κανονισμός πραγματεύεται στο άρθρο 20, θα έπρεπε να 
περιλαμβάνεται στο άρθρο 4.

Τροπολογία 177
Morten Løkkegaard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) «παραβίαση προσωπικών δεδομένων»: 
η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε 
τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, 
μεταβολή, άνευ αδείας κοινολόγηση ή 
προσπέλαση προσωπικών δεδομένων που 
διαβιβάσθηκαν, αποθηκεύτηκαν ή 
υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε 
επεξεργασία·

(9) «παραβίαση προσωπικών δεδομένων»: 
η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε 
τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, 
μεταβολή, άνευ αδείας κοινολόγηση ή 
προσπέλαση προσωπικών δεδομένων που 
διαβιβάσθηκαν, αποθηκεύτηκαν ή 
υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε 
επεξεργασία· τα δεδομένα που υπάγονται 
σε ισχυρή κρυπτογράφηση, εφόσον 
υπάρχουν αποδείξεις ότι δεν έχει 
διακυβευτεί το κλειδί της 
κρυπτογράφησης, δεν εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
νομοθεσίας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απώλεια δεδομένων που έχουν κρυπτογραφηθεί με ισχυρή κρυπτογράφηση και εφόσον δεν 
έχει χαθεί το κλειδί της κρυπτογράφησης δεν ενέχουν κανέναν κίνδυνο βλάβης του φυσικού 
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προσώπου. Δεν είναι απλώς δυνατή η ανάγνωση των δεδομένων. Όταν δεν είναι δυνατή η 
ανάγνωση των δεδομένων, δεν είναι εύλογο να αντιμετωπίζονται όπως ορίζεται στα άρθρα 31 
και 32. Η κοινοποίηση δεν παρέχει καμία βελτίωση ως προς την ιδιωτική ζωή των πολιτών στη 
συγκεκριμένη περίπτωση.

Τροπολογία 178
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) «παραβίαση προσωπικών δεδομένων»: 
η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε 
τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, 
μεταβολή, άνευ αδείας κοινολόγηση ή 
προσπέλαση προσωπικών δεδομένων που 
διαβιβάσθηκαν, αποθηκεύτηκαν ή 
υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε 
επεξεργασία·

(9) «παραβίαση προσωπικών δεδομένων»: 
η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε 
τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, 
μεταβολή, άνευ αδείας κοινολόγηση ή 
προσπέλαση προσωπικών δεδομένων που 
διαβιβάσθηκαν, αποθηκεύτηκαν ή 
υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε 
επεξεργασία, που είναι πιθανόν να 
επηρεάσει αρνητικά την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή της 
ιδιωτικής ζωής του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία συμβάλλει στην αποφυγή περιττών υποχρεώσεων για τους υπεύθυνους 
επεξεργασίας δεδομένων και τους εκτελούντες την επεξεργασία, καθώς και στην αποφυγή 
πιθανής «κόπωσης λόγω κοινοποιήσεων» του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα.  
Ένα ελάχιστο κατώτατο όριο ενεργοποίησης της υποχρέωσης κοινοποίησης, βάσει του επιπέδου 
κινδύνου για το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, θα αυξήσει την προστασία του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα χωρίς να καταστεί φορτικό.  Η παρούσα αλλαγή 
συνάδει με την οδηγία 2009/136/ΕΚ.

Τροπολογία 179
Andreas Schwab, Marielle Gallo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 13
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) «κύρια εγκατάσταση»: όσον αφορά
τον υπεύθυνο επεξεργασίας, ο τόπος της 
εγκατάστασής του στην Ένωση όπου 
λαμβάνονται οι βασικές αποφάσεις όσον 
αφορά τους σκοπούς, τις προϋποθέσεις 
και τα μέσα επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα· εάν δεν 
λαμβάνονται αποφάσεις όσον αφορά τους 
σκοπούς, τις προϋποθέσεις και τα μέσα 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στην Ένωση, κύρια 
εγκατάσταση είναι ο τόπος στον οποίο 
εκτελούνται οι κύριες δραστηριότητες 
επεξεργασίας στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων υπευθύνου επεξεργασίας 
σε εγκατάσταση στην Ένωση. Όσον 
αφορά τον εκτελούντα την επεξεργασία, 
«κύρια εγκατάσταση» είναι ο τόπος της 
κεντρικής διοίκησής του στην Ένωση·

(13) «κύρια εγκατάσταση»: ο τόπος που 
ορίζεται από μια επιχείρηση ή έναν όμιλο 
επιχειρήσεων, είτε πρόκειται για τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας είτε για τον 
εκτελούντα την επεξεργασία, βάσει, 
ενδεικτικά, των ακόλουθων προαιρετικών 
αντικειμενικών κριτηρίων:

(1) της τοποθεσίας των ευρωπαϊκών 
κεντρικών γραφείων ενός ομίλου 
επιχειρήσεων·
(2) της τοποθεσίας της οντότητας εντός 
του ομίλου επιχειρήσεων στην οποία 
έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες προστασίας 
δεδομένων·
(3) της τοποθεσίας της οντότητας του 
ομίλου η οποία βρίσκεται στην 
καταλληλότερη θέση από άποψη 
διοικητικών καθηκόντων και 
διαχειριστικών αρμοδιοτήτων για να 
ασχοληθεί και να επιβάλει τους κανόνες 
που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό· ή
(4) της τοποθεσίας όπου ασκούνται 
αποτελεσματικές και πραγματικές 
διοικητικές δραστηριότητες οι οποίες 
καθορίζουν την επεξεργασία δεδομένων 
μέσω σταθερών ρυθμίσεων.

Η αρμόδια αρχή ενημερώνεται από την 
επιχείρηση ή τον όμιλο επιχειρήσεων για 
τον καθορισμό της κύριας εγκατάστασης·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εφαρμόζεται ενιαίος έλεγχος για τον προσδιορισμό της «κύριας εγκατάστασης» ενός 
οργανισμού ως συναφές σημείο αναφοράς, βάσει σχετικών αντικειμενικών κριτηρίων, που 
μπορεί να επιλέξει μια επιχείρηση ώστε να καθορίσει επισήμως την τοποθεσία της «κύριας 
εγκατάστασής» της, με επιπτώσεις για όλες τις δραστηριότητες επεξεργασίας όλων των 
οντοτήτων που ανήκουν στον όμιλο. Μια παρόμοια έννοια υπάρχει σε σχέση με τους 
δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες. Η προσέγγιση αυτή θα παράσχει ασφάλεια δικαίου 
προλαμβάνοντας παράλληλα τον κίνδυνο της επιλογής ευνοϊκότερου εθνικού δικαίου (forum 
shopping).

Τροπολογία 180
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) «κύρια εγκατάσταση»: όσον αφορά
τον υπεύθυνο επεξεργασίας, ο τόπος της 
εγκατάστασής του στην Ένωση όπου 
λαμβάνονται οι βασικές αποφάσεις όσον 
αφορά τους σκοπούς, τις προϋποθέσεις 
και τα μέσα επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα· εάν δεν 
λαμβάνονται αποφάσεις όσον αφορά τους 
σκοπούς, τις προϋποθέσεις και τα μέσα 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στην Ένωση, κύρια 
εγκατάσταση είναι ο τόπος στον οποίο 
εκτελούνται οι κύριες δραστηριότητες 
επεξεργασίας στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων υπευθύνου επεξεργασίας 
σε εγκατάσταση στην Ένωση. Όσον 
αφορά τον εκτελούντα την επεξεργασία, 
«κύρια εγκατάσταση» είναι ο τόπος της 
κεντρικής διοίκησής του στην Ένωση· 
«εκπρόσωπος»:

(13) «κύρια εγκατάσταση»: ο τόπος που 
ορίζεται από μια επιχείρηση ή έναν όμιλο 
επιχειρήσεων, είτε πρόκειται για τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας είτε για τον 
εκτελούντα την επεξεργασία, με την 
επιφύλαξη του μηχανισμού 
συνεκτικότητας που ορίζεται στο άρθρο 
57, βάσει, ενδεικτικά, των ακόλουθων 
προαιρετικών αντικειμενικών κριτηρίων:

(1) της τοποθεσίας των ευρωπαϊκών 
κεντρικών γραφείων ενός ομίλου 
επιχειρήσεων·

(2) της τοποθεσίας της οντότητας του 
ομίλου στην οποία έχουν ανατεθεί 
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αρμοδιότητες προστασίας δεδομένων·
(3) της τοποθεσίας της οντότητας του 
ομίλου η οποία βρίσκεται στην 
καταλληλότερη θέση από άποψη 
διοικητικών καθηκόντων και 
διαχειριστικών αρμοδιοτήτων για να 
ασχοληθεί και να επιβάλει τους κανόνες 
που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό· ή
(4) της τοποθεσίας όπου ασκούνται 
αποτελεσματικές και πραγματικές 
διοικητικές δραστηριότητες οι οποίες 
καθορίζουν την επεξεργασία δεδομένων 
μέσω σταθερών ρυθμίσεων.

Η αρμόδια αρχή ενημερώνεται από την 
επιχείρηση ή τον όμιλο επιχειρήσεων για 
τον καθορισμό της κύριας εγκατάστασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο προτεινόμενος ορισμός της «κύριας εγκατάστασης» είναι υπερβολικά ασαφής και αφήνει 
πάρα πολλά περιθώρια για διάφορες ερμηνείες. Πρέπει να υπάρχει ένας ενιαίος έλεγχος για τον 
προσδιορισμό της «κύριας εγκατάστασης» ενός οργανισμού, ο οποίος θα μπορεί να εφαρμοστεί 
σε «επιχειρήσεις/ομίλους επιχειρήσεων» ως το συναφές σημείο αναφοράς και βάσει ενός 
συνόλου σχετικών αντικειμενικών κριτηρίων. Τα εν λόγω κριτήρια χρησιμοποιούνται για τον 
προσδιορισμό των κατάλληλων αρχών προστασίας δεδομένων για τους δεσμευτικούς εταιρικούς 
κανόνες και ως εκ τούτου αποδεικνύονται εφαρμόσιμα.

Τροπολογία 181
Rafał Trzaskowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) «παιδί»: οποιοδήποτε πρόσωπο 
ηλικίας κάτω των 18 ετών·

(18) «παιδί»: οποιοδήποτε πρόσωπο 
ηλικίας κάτω των 13 ετών·

Or. en
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Τροπολογία 182
Malcolm Harbour

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) να είναι κατάλληλα, συναφή και να 
περιορίζονται στα ελάχιστα αναγκαία σε 
σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους 
υποβάλλονται σε επεξεργασία· 
υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνον εάν 
και εφόσον οι σκοποί δεν μπορούν να 
επιτευχθούν μέσω επεξεργασίας 
πληροφοριών οι οποίες δεν περιλαμβάνουν 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα·

γ) να είναι κατάλληλα, συναφή και όχι 
υπερβολικά σε σχέση με τους σκοπούς για 
τους οποίους υποβάλλονται σε 
επεξεργασία· υποβάλλονται σε 
επεξεργασία μόνον εάν και εφόσον οι 
σκοποί δεν μπορούν να επιτευχθούν μέσω 
επεξεργασίας πληροφοριών οι οποίες δεν 
περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα αλλαγή, που καθιστά δυνατή την «όχι υπερβολική» επεξεργασία, ενδείκνυται 
περισσότερο. Συνίσταται σε παραπομπή στη διατύπωση της αρχικής οδηγίας 95/46/ΕΚ για την 
προστασία των δεδομένων και αποσκοπεί στην αποφυγή ασυνεπειών με άλλους κανόνες της 
ΕΕ, όπως η οδηγία σχετικά με την καταναλωτική πίστη και τη δέσμη μέτρων περί κεφαλαιακών 
απαιτήσεων, που απαιτούν επίσης, παραδείγματος χάρη, από τους οργανισμούς δανεισμού να 
επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Τροπολογία 183
Bernadette Vergnaud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) να είναι κατάλληλα, συναφή και να 
περιορίζονται στα ελάχιστα αναγκαία σε 
σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους 
υποβάλλονται σε επεξεργασία· 
υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνον εάν 
και εφόσον οι σκοποί δεν μπορούν να 
επιτευχθούν μέσω επεξεργασίας 
πληροφοριών οι οποίες δεν 
περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού 

γ) να είναι κατάλληλα, συναφή και όχι 
υπερβολικά σε σχέση με τους σκοπούς για 
τους οποίους υποβάλλονται σε 
επεξεργασία·
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χαρακτήρα·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Βάσει της διατύπωσης της οδηγίας 95/46/ΕΚ, με την εφαρμογή των αρχών της καταλληλότητας 
και της συνάφειας καθώς και της μη υπερβολής των δεδομένων που συλλέγονται με σκοπό την 
επεξεργασία παρέχονται ιδιαίτερα επαρκείς και σχετικές εγγυήσεις στα πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα. Η αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων που συλλέγονται, 
καθιστά εξαιρετικά δύσκολο για τις επιχειρήσεις να απευθύνονται με εξατομικευμένο και 
στοχευμένο τρόπο στους πελάτες τους, ακόμα και αν αυτοί δεν αντιτάσσονται σε κάτι τέτοιο.

Τροπολογία 184
Malcolm Harbour

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) να διατηρούνται υπό μορφή που 
επιτρέπει τον προσδιορισμό της 
ταυτότητας των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται για χρονικό διάστημα όχι 
μεγαλύτερο από αυτό που είναι αναγκαίο 
για την επίτευξη των σκοπών για τους 
οποίους τα δεδομένα αυτά υποβάλλονται 
σε επεξεργασία· τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα μπορούν να αποθηκεύονται για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, εφόσον θα 
υποβληθούν σε επεξεργασία μόνον για 
ιστορικούς ή στατιστικούς σκοπούς ή για 
σκοπούς επιστημονικής έρευνας σύμφωνα 
με τους κανόνες και τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 83 και εφόσον 
διενεργείται περιοδική επανεξέταση για να 
αξιολογηθεί η αναγκαιότητα συνέχισης της 
αποθήκευσης·

ε) να διατηρούνται υπό μορφή που 
επιτρέπει τον προσδιορισμό της 
ταυτότητας των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται για χρονικό διάστημα όχι 
μεγαλύτερο από αυτό που είναι αναγκαίο 
για την επίτευξη των σκοπών για τους 
οποίους τα δεδομένα αυτά υποβάλλονται 
σε επεξεργασία· τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα μπορούν να αποθηκεύονται για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, εφόσον θα 
υποβληθούν σε επεξεργασία μόνον για 
ιστορικούς ή στατιστικούς σκοπούς ή για 
σκοπούς επιστημονικής έρευνας σύμφωνα 
με τους κανόνες και τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στα άρθρα 81 και 83 και 
εφόσον διενεργείται περιοδική 
επανεξέταση για να αξιολογηθεί η 
αναγκαιότητα συνέχισης της αποθήκευσης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να είναι επίσης δυνατή η αποθήκευση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για 
μεγαλύτερες περιόδους για σκοπούς υγείας (άρθρο 81) καθώς και για ιστορικούς ή στατιστικούς 
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σκοπούς ή για σκοπούς επιστημονικής έρευνας (άρθρο 83), που αναφέρεται ήδη στο κείμενο της 
Επιτροπής. Έτσι θα διασφαλιστεί ότι όλα τα συναφή δεδομένα είναι διαθέσιμα ώστε να 
παρέχεται η καταλληλότερη φροντίδα στο πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα.

Τροπολογία 185
Catherine Stihler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6α
Τα δεδομένα δεν θα χρησιμοποιούνται εις 
βάρος του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται σε πειθαρχικές ακροάσεις ή 
για την κατάρτιση μαύρης λίστας, τον 
έλεγχο ή τον αποκλεισμό του από την 
απασχόληση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινιστεί με περισσότερες λεπτομέρειες το ότι τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα δεν θα χρησιμοποιηθούν ποτέ, στο πλαίσιο της απασχόλησης, εις βάρος του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται.

Τροπολογία 186
Morten Løkkegaard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την 
τήρηση εκ του νόμου υποχρεώσεως του 
υπευθύνου της επεξεργασίας·

γ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την 
τήρηση ή την αποφυγή της παραβίασης 
ενωσιακής ή εθνικής εκ του νόμου 
υποχρεώσεως ή νομικού δικαιώματος του 
υπευθύνου της επεξεργασίας
συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης 
καθηκόντων για την αξιολόγηση της 
πιστοληπτικής ικανότητας ή για λόγους 
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πρόληψης και εντοπισμού της απάτης·

Or. en

Τροπολογία 187
Rafał Trzaskowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την 
τήρηση εκ του νόμου υποχρεώσεως του 
υπευθύνου της επεξεργασίας·

γ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την 
τήρηση εκ του νόμου υποχρεώσεως του 
υπευθύνου της επεξεργασίας ή για την 
άσκηση των δικαιωμάτων του υπεύθυνου 
επεξεργασίας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να είναι σαφές το δικαίωμα του υπεύθυνου επεξεργασίας να υποβάλλει δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα σε επεξεργασία κατά την άσκηση των δικαιωμάτων του που απορρέουν 
από τον κανονισμό.

Τροπολογία 188
Morten Løkkegaard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την 
εκπλήρωση καθήκοντος δημόσιου 
συμφέροντος ή για την άσκηση δημόσιας 
εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο 
της επεξεργασίας·

ε) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την 
εκπλήρωση καθήκοντος δημόσιου 
συμφέροντος ή για την άσκηση δημόσιας 
εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο 
της επεξεργασίας ή για την εκτέλεση 
καθηκόντων για την αξιολόγηση της 
πιστοληπτικής ικανότητας ή για λόγους 
πρόληψης και εντοπισμού της απάτης·

Or. en
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Τροπολογία 189
Christian Engström

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.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 190
Emma McClarkin

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 

στ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για 
την επίτευξη του έννομου συμφέροντος 
που επιδιώκει ο υπεύθυνος ή οι υπεύθυνοι 
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 
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άσκηση των καθηκόντων τους. άσκηση των καθηκόντων τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις κατά τις οποίες η επεξεργασία εκτελείται από περισσότερους 
υπεύθυνους επεξεργασίας. Αυτό συμβαίνει συχνά όταν υπάρχει μια κοινή βάση δεδομένων που 
χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση της απάτης, την επιβεβαίωση της ταυτότητας των 
φυσικών προσώπων και τον προσδιορισμό της πιστοληπτικής ικανότητας. Η παρούσα 
τροπολογία είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της εφαρμογής της διάταξης περί έννομων 
συμφερόντων.

Τροπολογία 191
Anna Hedh

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.

Or. en

Justification

This amendment seeks to regulate the situation when a third pary has a legitimate interest to 
process data, in line with the current Directive directive 95/46/EC which recognizes the 
legitimate interest of a third party. This is for example the case in some Member States where 
the social partners regulate wages and other work conditions through collective agreements. 
Trade unions negotiate with employers to ensure a common set of rights that apply to all 
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employees at a workplace, regardless of whether or not they are union members. In order for 
this system to function the unions must have the possibility to monitor the observance of 
collective agreements.

Τροπολογία 192
Bernadette Vergnaud

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 ή 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.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το κείμενο της οδηγίας 95/46/ΕΚ που αναδιατυπώνεται στην παρούσα τροπολογία, 
προβλέπεται η δυνατότητα ανακοίνωσης των δεδομένων σε τρίτους, ενώ το επακόλουθο της εν 
λόγω δυνατότητας είναι το δικαίωμα αντίταξης του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα, το οποίο αναδιατυπώνεται σαφώς και ενισχύεται στο άρθρο 19 του παρόντος 
κανονισμού, το οποίο ισχύει και για τις μη επιγραμμικές δραστηριότητες. Με τη δυνατότητα 
ανακοίνωσης των δεδομένων σε τρίτους, οι επιχειρήσεις, οι ενώσεις και οι ΜΚΟ διατηρούν τη 
δυνατότητα διενέργειας εμπορικής έρευνας, η οποία θεωρείται απαραίτητη.

Τροπολογία 193
Andreas Schwab, Lara Comi, Marielle Gallo, Pablo Arias Echeverría
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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 ή οι τρίτοι στους 
οποίους ανακοινώνονται τα δεδομένα, 
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.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Προτείνεται να διατηρηθεί η διατύπωση της οδηγίας 95/46/EΚ. Υπενθυμίζεται ότι ο κανονισμός 
δεν αφορά μόνο τον ψηφιακό κόσμο αλλά θα εφαρμόζεται επίσης σε μη επιγραμμικές 
δραστηριότητες. Για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων τους, ορισμένοι κλάδοι, όπως 
αυτός της έκδοσης εφημερίδων, έχουν ανάγκη να χρησιμοποιούν εξωτερικές πηγές για να 
έρχονται σε επαφή με δυνητικούς συνδρομητές.

Τροπολογία 194
Morten Løkkegaard

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) τα δεδομένα συλλέγονται από 
δημόσια μητρώα, καταλόγους ή έγγραφα 
που είναι προσβάσιμα σε όλους.

Or. en
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Τροπολογία 195
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) η επεξεργασία δεδομένων, μεταξύ 
άλλων πληροφοριών για τα μέλη κάποιου 
οργανισμού, που πραγματοποιείται από 
τον εν λόγω οργανισμό σύμφωνα με τους 
καταστατικούς του κανόνες, είναι 
υψίστης σημασίας για τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας όταν πρόκειται για 
οργανισμούς που βασίζονται στην 
οικειοθελή συμμετοχή.

Or. en

Τροπολογία 196
Malcolm Harbour, Adam Bielan

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για 
λόγους εντοπισμού και πρόληψης της 
απάτης σύμφωνα με τους ισχύοντες 
χρηματοοικονομικούς κανονισμούς ή 
τους καθιερωμένους κλαδικούς ή 
επαγγελματικούς κώδικες πρακτικής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρακτική εμπειρία έχει δείξει ότι μια «εκ του νόμου υποχρέωση» δεν περιλαμβάνει τις 
εγχώριες χρηματοοικονομικές ρυθμίσεις ή τους κώδικες συμπεριφοράς που είναι θεμελιώδους 
σημασίας για την πρόληψη και τον εντοπισμό της απάτης και υψίστης σημασίας για τους 
υπεύθυνους επεξεργασίας και την προστασία των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα.
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Τροπολογία 197
Morten Løkkegaard

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ β) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για 
την υπεράσπιση ενός συμφέροντος, τη 
συλλογή αποδεικτικών στοιχείων ως 
δικαστικά τεκμήρια ή την κατάθεση 
αγωγής.

Or. en

Τροπολογία 198
Malcolm Harbour, Adam Bielan

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ β) μόνο ψευδώνυμα δεδομένα 
υποβάλλονται σε επεξεργασία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό αποτελεί μέρος μιας δέσμης τροπολογιών που καθιστούν δυνατή τη χρήση ψευδώνυμων ή 
ανώνυμων δεδομένων και θα ενθαρρύνει τις ορθές επιχειρηματικές πρακτικές, διασφαλίζοντας 
τα συμφέροντα των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα. Διασφαλίζοντας ότι τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν μπορούν να αποδοθούν στο πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται (καθώς δεν μπορούν να συσχετιστούν με το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται 
χωρίς τη χρήση επιπρόσθετων δεδομένων), προωθείται περαιτέρω η επαγγελματική χρήση των 
δεδομένων, παρέχοντας παράλληλα υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών.

Τροπολογία 199
Morten Løkkegaard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η νομοθεσία του κράτους μέλους πρέπει 
να ανταποκρίνεται σε σκοπό δημόσιου 
συμφέροντος ή να είναι αναγκαία για την 
προστασία των δικαιωμάτων και των 
ελευθεριών τρίτων, να σέβεται την ουσία 
του δικαιώματος στην προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
να είναι ανάλογη προς τον επιδιωκόμενο 
θεμιτό στόχο.

Η νομοθεσία του κράτους μέλους πρέπει 
να ανταποκρίνεται σε σκοπό δημόσιου 
συμφέροντος ή να είναι αναγκαία για την 
προστασία των δικαιωμάτων και των 
ελευθεριών τρίτων. Η νομοθεσία του 
κράτους μέλους πρέπει να σέβεται επίσης 
τον παρόντα κανονισμό και τις διεθνείς 
Συνθήκες που το κράτος μέλος έχει 
αποφασίσει να τηρεί. Τέλος, το κράτος 
μέλος υποχρεούται να αξιολογήσει και να 
αποφασίσει εάν η εθνική νομοθεσία είναι 
ανάλογη προς τον επιδιωκόμενο θεμιτό 
στόχο ή εάν θα μπορούσε να επιτευχθεί 
κάποιος θεμιτός στόχος με λύσεις που 
παραβιάζουν λιγότερο τη σφαίρα του 
προσωπικού.

Or. en

Justification

Article 6, paragraph 1, point e states that processing is lawful if: “processing is necessary for 
the performance of a task carried out in the public interest or in the exercise of official 
authority vested in the controller”. Seen in connection with paragraph 3, this leaves Member 
States a very wide margin for eroding citizens’ protection of data mentioned in this regulation 
using national legislation. The harmonisation among Member States will be under pressure 
because national interests will result in many different examples of legislation. Citizens’ data 
will be processed differently in the different countries.

Τροπολογία 200
Matteo Salvini

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 

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 
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αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία 
α) έως ε). Αυτό ισχύει ειδικότερα σε 
οποιαδήποτε αλλαγή όρων και γενικών 
προϋποθέσεων μιας σύμβασης.

αναφέρονται στην παράγραφο 1. Αυτό 
ισχύει ειδικότερα σε οποιαδήποτε αλλαγή 
όρων και γενικών προϋποθέσεων μιας 
σύμβασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο σχεδιασμός για την παροχή συγκατάθεσης στο συγκεκριμένο πλαίσιο και η διασφάλιση 
αποτελεσματικών εμπειριών ιδιωτικής ζωής συνάδει με τους στόχους των προτάσεων που 
αφορούν την αιτιολογική σκέψη 25.

Τροπολογία 201
Bernadette Vergnaud

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. fr

Αιτιολόγηση

Τα κείμενα στα οποία παρέχεται ο ορισμός του έννομου συμφέροντος είναι σαφή ενώ η σχετική 
νομολογία είναι πάγια. Ως εκ τούτου, δεν απαιτείται η έκδοση κατ’ εξουσιοδότησης πράξης για 
τον καθορισμό των προϋποθέσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1, στοιχείο στ).  Το 
ζήτημα της συγκατάθεσης για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των 
παιδιών διέπεται από το άρθρο 8 του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 202
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo
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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. fr

Αιτιολόγηση

Η πρόταση κανονισμού προβλέπει αδικαιολόγητα μεγάλο αριθμό κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. 
Πιο συγκεκριμένα, υπάρχει νομολογία στον εν λόγω τομέα, ενώ το ζήτημα της συγκατάθεσης 
για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των παιδιών διέπεται από το 
άρθρο 8.

Τροπολογία 203
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας φέρει το 
βάρος της απόδειξης όσον αφορά την 
παροχή της συγκατάθεσης του προσώπου 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα στην 
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που το αφορούν για 
συγκεκριμένους σκοπούς.

1. Όταν απαιτείται συγκατάθεση, η 
μορφή της συγκατάθεσης για την 
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα ενός προσώπου είναι ανάλογη 
του τύπου των δεδομένων που 
υποβάλλονται σε επεξεργασία, του 
σκοπού της επεξεργασίας τυχόν κινδύνων 
που έχουν εντοπιστεί, όπως 
προσδιορίζεται μέσω μιας αξιολόγησης 
επιπτώσεων στην προστασία των 
δεδομένων.

Or. en
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Τροπολογία 204
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν η συγκατάθεση του προσώπου στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα 
παρέχεται στο πλαίσιο έγγραφης δήλωσης 
η οποία αφορά και άλλο θέμα, η 
απαίτηση παροχής συγκατάθεσης πρέπει 
να είναι διακριτή σε σχέση με το εν λόγω 
άλλο θέμα.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 205
Morten Løkkegaard

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. Η απόσυρση της 
συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της 
επεξεργασίας που βασίσθηκε στη 
συγκατάθεση προ της απόσυρσής της ή σε 
περιπτώσεις όπου προβλέπεται από την 
ευρωπαϊκή ή την εθνική νομοθεσία 
ελάχιστη υποχρεωτική περίοδος 
αποθήκευσης, ή εάν τα δεδομένα 
υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα 
με τις ευρωπαϊκές και τις εθνικές 
κανονιστικές διατάξεις ή για λόγους 
καταπολέμησης της απάτης ή νόμιμους 
σκοπούς. Το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα πρέπει να 
γνωστοποιήσει τη βούλησή του να 
αποσύρει τη συγκατάθεσή του στον 
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εκτελούντα την επεξεργασία. Η απόσυρση 
της συγκατάθεσης τίθεται σε ισχύ 30 
ημέρες από την παραλαβή της δήλωσης.

Or. en

Τροπολογία 206
Mitro Repo

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 ή σε περιπτώσεις όπου τα 
δεδομένα πρέπει να υποβληθούν σε 
επεξεργασία για κανονιστικούς ή 
νομικούς σκοπούς ή για λόγους 
καταπολέμησης της απάτης. Εάν 
εξακολουθεί να απαιτείται συγκατάθεση 
για την εκτέλεση μιας σύμβασης, η 
απόσυρσή της υποδηλώνει τη βούληση 
καταγγελίας της σύμβασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πάροχοι χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών πρέπει να διατηρούν δεδομένα ώστε να πληρούν 
νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις. Ως εκ τούτου, το δικαίωμα απόσυρσης της 
συγκατάθεσης θα πρέπει να λαμβάνει επίσης υπόψη καταστάσεις στις οποίες τα δεδομένα 
πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία για κανονιστικούς ή νομικούς σκοπούς ή για λόγους 
καταπολέμησης της απάτης.

Τροπολογία 207
Malcolm Harbour
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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. Σε περιπτώσεις όπου η 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα είναι ουσιώδης ώστε να είναι 
σε θέση οι υπεύθυνοι επεξεργασίας να 
παρέχουν επαρκή ασφάλεια κατά την 
παροχή μιας υπηρεσίας στο πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, η 
απόσυρση της συγκατάθεσης μπορεί να 
οδηγήσει στην καταγγελία της σύμβασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όταν η απόσυρση της συγκατάθεσης διακυβεύει την ικανότητα ενός παρόχου υπηρεσιών να 
διασφαλίζει επαρκώς τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, ο πάροχος υπηρεσιών δεν θα πρέπει να υποχρεούται να παράσχει 
την ανωτέρω υπηρεσία.  Παραδείγματος χάρη, μια τράπεζα δεν θα πρέπει να υποχρεούται να 
συνεχίσει να προσφέρει μια πιστωτική κάρτα εάν το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα έχει αποσύρει τη συγκατάθεσή του στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα του για την πρόληψη δόλιας δραστηριότητας.

Τροπολογία 208
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Για την επεξεργασία των ειδικών 
κατηγοριών δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που περιγράφονται στο άρθρο 
9, η συγκατάθεση πρέπει να παρέχεται με 
ελεύθερη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει 
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δήλωση ή άλλη σαφή θετική ενέργεια, 
μέσω της οποίας το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα υποδηλώνει τη 
συμφωνία του.

Or. en

Τροπολογία 209
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Συγκατάθεση που έχει παρασχεθεί 
πριν από τη θέση σε ισχύ του παρόντος 
κανονισμού εξακολουθεί να ισχύει και 
αφού έχει τεθεί σε ισχύ.

Or. en

Τροπολογία 210
Malcolm Harbour

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

Ορολογία όπως η φράση «σημαντική ανισορροπία» μπορεί να προκαλέσει ανασφάλεια δικαίου.  
Επίσης, είναι περιττή καθώς το συμβατικό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του δικαίου περί 
προστασίας των καταναλωτών, παρέχει επαρκείς εγγυήσεις ενάντια στην απάτη, σε απειλές, 
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στην αθέμιτη εκμετάλλευση κτλ. και οι εγγυήσεις αυτές θα πρέπει να ισχύουν και για συμφωνίες 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τροπολογία 211
Morten Løkkegaard

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· 
στην αγορά εργασίας, δεν θεωρείται ότι 
υπάρχει σημαντική ανισορροπία μεταξύ 
εργοδότη και εργαζομένου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε γενικές γραμμές, είναι σημαντικό για έναν εργοδότη να είναι σε θέση να επεξεργαστεί 
δεδομένα εργαζομένων – παραδείγματος χάρη όσον αφορά τον μισθό, την άδεια, τα επιδόματα, 
τα γενέθλια, την εκπαίδευση, την υγεία, τις ποινικές καταδίκες κτλ. Επί του παρόντος, ο 
εργαζόμενος μπορεί να συναινέσει στην επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων από τον εργοδότη. 
Εντούτοις, η διατύπωση του κανονισμού θα μπορούσε να ερμηνευτεί ωσάν να μπορούσε να 
σημειωθεί ανισορροπία στο μέλλον μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου.

Τροπολογία 212
Morten Løkkegaard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η παράγραφος 4 δεν ισχύει σε 
περιπτώσεις όπου η συγκατάθεση του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα απαιτείται διά νόμου.
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Or. en

Τροπολογία 213
Christian Engström

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η εκτέλεση μιας σύμβασης ή η 
παροχή μιας υπηρεσίας δεν μπορεί να 
εξαρτάται από τη συγκατάθεση στην 
επεξεργασία ή τη χρήση δεδομένων που 
δεν είναι αναγκαία για την εκτέλεση της 
σύμβασης ή την παροχή της υπηρεσίας 
σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχείο β).

Or. en

Τροπολογία 214
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η πρόσβαση σε συγκατάθεση που έχει 
παρασχεθεί όσον αφορά το άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχείο α), καθώς και το 
άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α), 
μπορεί να περιοριστεί σε περιπτώσεις 
κατά τις οποίες επιβάλλονται εσωτερικοί 
κανονισμοί οργανισμών σχετικά με την 
απάτη και την πρόληψη του εγκλήματος, 
σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους 
μέλους.

Or. en
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Τροπολογία 215
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η νομοθεσία του κράτους μέλους στο 
οποίο διαμένει ένα πρόσωπο το οποίο δεν 
διαθέτει νομική ικανότητα δράσης είναι η 
εφαρμοστέα για τον καθορισμό των όρων 
υπό τους οποίους δίδεται η συγκατάθεση 
ή η εξουσιοδότηση από το εν λόγω 
πρόσωπο.

Or. fr

Τροπολογία 216
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β. Η διάταξη αυτή δεν ισχύει σε σχέση 
με 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 217
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, σε σχέση με την προσφορά 
υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας 
απευθείας σε παιδί, η επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
παιδιού ηλικίας κάτω των 13 ετών είναι 
σύννομη μόνον εάν και εφόσον η 
συγκατάθεση παρέχεται ή εγκρίνεται από 
τον γονέα ή τον κηδεμόνα του παιδιού. Ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας καταβάλλει 
εύλογες προσπάθειες για να εξασφαλίσει 
επαληθεύσιμη συγκατάθεση, λαμβάνοντας 
υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία.

1. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, σε σχέση με την προσφορά 
υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας
απευθείας σε παιδί, η επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
παιδιού ηλικίας κάτω των 18 ετών είναι 
σύννομη μόνον εάν και εφόσον η 
συγκατάθεση παρέχεται ή εγκρίνεται από 
τον γονέα ή τον κηδεμόνα του παιδιού. Ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας καταβάλλει 
εύλογες προσπάθειες για να εξασφαλίσει 
επαληθεύσιμη συγκατάθεση, λαμβάνοντας 
υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία, χωρίς να 
προξενεί περιττή επεξεργασία δεδομένων 
πέραν του σκοπού για τον οποίο 
παρέχεται η συγκατάθεση.

Or. en

Τροπολογία 218
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, σε σχέση με την προσφορά 
υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας απευθείας σε παιδί, η 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα παιδιού ηλικίας κάτω των 13 
ετών είναι σύννομη μόνον εάν και εφόσον 
η συγκατάθεση παρέχεται ή εγκρίνεται από 
τον γονέα ή τον κηδεμόνα του παιδιού. Ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας καταβάλλει 
εύλογες προσπάθειες για να εξασφαλίσει 
επαληθεύσιμη συγκατάθεση, λαμβάνοντας 
υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία.

1. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, σε σχέση με την προσφορά 
υπηρεσιών απευθείας σε παιδί, η 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα παιδιού ηλικίας κάτω των 13 
ετών είναι σύννομη μόνον εάν και εφόσον 
η συγκατάθεση παρέχεται ή εγκρίνεται από 
τον γονέα ή τον κηδεμόνα του παιδιού. Ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας καταβάλλει 
εύλογες προσπάθειες για να εξασφαλίσει 
επαληθεύσιμη συγκατάθεση, λαμβάνοντας 
υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία.

Or. de
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Τροπολογία 219
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo, Pablo Arias 
Echeverría

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, σε σχέση με την προσφορά 
υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας απευθείας σε παιδί, η 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα παιδιού ηλικίας κάτω των 13 
ετών είναι σύννομη μόνον εάν και εφόσον 
η συγκατάθεση παρέχεται ή εγκρίνεται από 
τον γονέα ή τον κηδεμόνα του παιδιού. Ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας καταβάλλει 
εύλογες προσπάθειες για να εξασφαλίσει 
επαληθεύσιμη συγκατάθεση, λαμβάνοντας 
υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία.

1. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, σε σχέση με την προσφορά 
αγαθών ή υπηρεσιών απευθείας σε παιδί, η 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα παιδιού ηλικίας κάτω των 13 
ετών είναι σύννομη μόνον εάν και εφόσον 
η συγκατάθεση παρέχεται ή εγκρίνεται από 
τον γονέα του παιδιού ή τον νόμιμο 
αντιπρόσωπό του. Ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας καταβάλλει εύλογες 
προσπάθειες για να εξασφαλίσει 
επαληθεύσιμη συγκατάθεση, λαμβάνοντας 
υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των 
παιδιών, πρέπει να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 8 και να μην περιορίζεται μόνο 
στις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας.

Τροπολογία 220
Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι πληροφορίες που παρέχονται για 
την έκφραση της συγκατάθεσης πρέπει 
να διατυπώνονται σε σαφή και 
κατάλληλη γλώσσα για τη συγκεκριμένη 
ηλικία και με εύληπτο τρόπο για το παιδί 
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ηλικίας άνω των 13 ετών.

Or. en

Τροπολογία 221
Rafał Trzaskowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – 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 για τις μεθόδους 
εξασφάλισης της επαληθεύσιμης 
συγκατάθεσης η οποία αναφέρεται στην 
παράγραφο 1. Στο πλαίσιο αυτό, η 
Επιτροπή εξετάζει ειδικά μέτρα για τις 
πολύ μικρές, τις μικρές και τις μεσαίες 
επιχειρήσεις.

διαγράφεται

Or. en

Justification

Adopting a regulation with a direct application should result in creating precise and 
predictable legal frames, which content and potential effects are known at the time of passing 
the law. This legislation carries enormous consequences for the business environment and if 
not passed in enough detail will force companies to operate in a highly uncertain environment 
until all delegated acts are adopted and made public. Moreover each and every time entities 
involved in processing personal data would have to adapt to newly adopted conditions which 
could prove burdensome and costly. It shall be enough to mention that as currently foreseen 
by the Proposal some heavy administrative sanctions are predicted for the infringement on 
rights that are yet to be specified by the Commission (Article 79(4a) in conjunction with 
Article 12). More precision will definitely serve also the consumer. If left in the Regulation, 
delegated acts should be adopted within a short and specified time frame.

Τροπολογία 222
Josef Weidenholzer
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – 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 για τις μεθόδους εξασφάλισης 
της επαληθεύσιμης συγκατάθεσης η οποία 
αναφέρεται στην παράγραφο 1. Για τον 
σκοπό αυτό, η Επιτροπή εξετάζει ειδικά 
μέτρα για πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις.

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
απαιτήσεων για τις μεθόδους εξασφάλισης 
της επαληθεύσιμης συγκατάθεσης η οποία 
αναφέρεται στην παράγραφο 1.

Or. de

Τροπολογία 223
Malcolm Harbour

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 δεν ισχύουν 
σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα ενός παιδιού αφορά δεδομένα 
υγείας και σε περιπτώσεις κατά τις οποίες 
το δίκαιο του κράτους μέλους στον τομέα 
της υγείας και της κοινωνικής μέριμνας 
θέτει σε προτεραιότητα την ικανότητα 
ενός φυσικού προσώπου έναντι της 
φυσικής ηλικίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο της υγείας και της κοινωνικής μέριμνας, η εξουσιοδότηση από τον γονέα ή τον 
κηδεμόνα του παιδιού δεν θα πρέπει να είναι απαραίτητη σε περιπτώσεις κατά τις οποίες το 
παιδί είναι ικανό να λάβει αποφάσεις για τον εαυτό του. Σε περιπτώσεις προστασίας ανηλίκων, 
δεν είναι πάντοτε προς το συμφέρον του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα να έχει 
πρόσβαση ο γονέας ή ο κηδεμόνας τους στα δεδομένα τους, και αυτό πρέπει να 
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αντικατοπτρίζεται στη νομοθεσία.

Τροπολογία 224
Morten Løkkegaard

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, σημαντικά 
κοινωνικά προβλήματα, ιδιωτικές 
πληροφορίες, 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

Αιτιολόγηση

Στη Δανία, οι ειδικές κατηγορίες δεδομένων που πρέπει να προστατεύονται περισσότερο είναι 
εκτενέστερες από ό,τι οι προτάσεις του κανονισμού. Το αποτέλεσμα είναι ο κανονισμός να 
δυσχεραίνει ουσιαστικά τη θέση των δανών πολιτών σε σχέση με την ισχύουσα νομοθεσία. Για 
τον λόγο αυτόν, εισηγούμαι την επέκταση των ειδικών κατηγοριών ώστε να περιλαμβάνουν 
«σημαντικά κοινωνικά προβλήματα και ιδιωτικές πληροφορίες».

Τροπολογία 225
Catherine Stihler

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 

1. Απαγορεύεται η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα τα οποία 
αποκαλύπτουν φυλετική ή εθνοτική 
καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, θρησκεία 
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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.

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

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι η πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των 
εργαζομένων θα πρέπει να απαγορεύεται όσον αφορά τη συμμετοχή τους σε συνδικαλιστικές 
οργανώσεις, αλλά και όσον αφορά οποιαδήποτε συνδικαλιστική δράση στην οποία μπορεί να 
συμμετέχουν. Παραδείγματος χάρη, ο παρών κανονισμός πρέπει να διασφαλίζει ότι τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα των αντιπροσώπων συνδικαλιστικών οργανώσεων στον τομέα της 
υγείας και της ασφάλειας δεν προσπελαύνονται παράνομα και στη συνέχεια χρησιμοποιούνται 
εις βάρος τους (για εκφοβισμό, αποκλεισμό από περαιτέρω απασχόληση κτλ.), πράγμα που θα 
μπορούσε να έχει επικίνδυνες συνέπειες στο καίριο έργο που εκτελούν.

Τροπολογία 226
Catherine Stihler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα παρέσχε τη συγκατάθεσή του 
στην επεξεργασία των συγκεκριμένων 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στα άρθρα 7 και 8, εκτός εάν 
το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους 
μέλους προβλέπει ότι η απαγόρευση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν μπορεί 
να αρθεί από το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα· ή

α) το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα παρέσχε τη συγκατάθεσή του 
στην επεξεργασία των συγκεκριμένων 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στα άρθρα 7 και 8, εκτός εάν 
το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους 
μέλους προβλέπει ότι η απαγόρευση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν μπορεί 
να αρθεί από το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα. Ειδικότερα, 
αυτό περιλαμβάνει εγγυήσεις για την 
πρόληψη της κατάρτισης μαύρης λίστας 
εργαζομένων, παραδείγματος χάρη σε 
σχέση με τη συνδικαλιστική τους δράση ή 
ρόλους αντιπροσώπων υγείας και 
ασφάλειας· ή
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Τροπολογία 227
Morten Løkkegaard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την 
εκτέλεση των υποχρεώσεων και την 
άσκηση ειδικών δικαιωμάτων του 
υπευθύνου επεξεργασίας στον τομέα του 
εργατικού δικαίου, εφόσον επιτρέπεται 
από το δίκαιο της Ένωσης ή από το δίκαιο 
κράτους μέλους προβλέποντας κατάλληλες 
εγγυήσεις· ή

β) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την 
εκτέλεση των υποχρεώσεων και την 
άσκηση ειδικών δικαιωμάτων του 
υπευθύνου επεξεργασίας στον τομέα του 
εργατικού δικαίου, εφόσον επιτρέπεται 
από το δίκαιο της Ένωσης, από το δίκαιο 
κράτους μέλους ή από συλλογικές 
συμφωνίες της αγοράς εργασίας 
προβλέποντας κατάλληλες εγγυήσεις· ή

Or. en

Τροπολογία 228
Morten Løkkegaard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) η επεξεργασία διεξάγεται στο πλαίσιο 
των νόμιμων δραστηριοτήτων, με 
κατάλληλες εγγυήσεις, ιδρύματος, 
οργάνωσης ή άλλου μη κερδοσκοπικού 
φορέα με πολιτικό, φιλοσοφικό, 
θρησκευτικό ή συνδικαλιστικό στόχο, και 
υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία 
αφορά αποκλειστικά τα μέλη ή τα πρώην
μέλη του φορέα ή πρόσωπα τα οποία έχουν 
τακτική επικοινωνία μαζί του σε σχέση με 
τους σκοπούς του και ότι τα δεδομένα δεν 
κοινοποιούνται εκτός του συγκεκριμένου 
φορέα χωρίς τη συγκατάθεση των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται· ή

δ) η επεξεργασία διεξάγεται στο πλαίσιο 
των νόμιμων δραστηριοτήτων, με 
κατάλληλες εγγυήσεις, ιδρύματος, 
οργάνωσης, οργανώσεων της αγοράς 
εργασίας ή άλλου μη κερδοσκοπικού 
φορέα με πολιτικό, φιλοσοφικό, 
θρησκευτικό ή συνδικαλιστικό στόχο, και 
υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία 
αφορά αποκλειστικά τα μέλη ή τα πρώην 
μέλη του φορέα ή πρόσωπα τα οποία έχουν 
τακτική επικοινωνία μαζί του σε σχέση με 
τους σκοπούς του και ότι τα δεδομένα δεν 
κοινοποιούνται εκτός του συγκεκριμένου 
φορέα χωρίς τη συγκατάθεση των 
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προσώπων στα οποία αναφέρονται· ή
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Τροπολογία 229
Rafał Trzaskowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) η επεξεργασία αφορά προσωπικά 
δεδομένα τα οποία έχουν προδήλως 
δημοσιοποιηθεί από το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται· ή

ε) η επεξεργασία αφορά προσωπικά 
δεδομένα τα οποία έχουν προδήλως 
δημοσιοποιηθεί από το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται ή τα οποία έχουν 
διαβιβαστεί ελεύθερα στον υπεύθυνο 
επεξεργασίας με πρωτοβουλία του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται και τα 
οποία υποβάλλονται σε επεξεργασία για 
τον ειδικό σκοπό που προσδιορίζεται από 
το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα και είναι προς το συμφέρον του· 
ή

Or. en

Τροπολογία 230
Morten Løkkegaard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) η επεξεργασία δεδομένων που αφορούν 
ποινικές καταδίκες ή σχετικά μέτρα 
ασφάλειας διενεργείται υπό τον έλεγχο 
επίσημης αρχής ή εάν η επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για τη συμμόρφωση προς 
νομική ή κανονιστική υποχρέωση την 
οποία υπέχει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή 
για την εκτέλεση καθήκοντος που ασκείται 
για σημαντικούς λόγους δημόσιου 

ι) η επεξεργασία δεδομένων που αφορούν 
ποινικές καταδίκες ή σχετικά μέτρα 
ασφάλειας διενεργείται υπό την εποπτεία 
της αρμόδιας εποπτικής αρχής ή εάν η 
επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη 
συμμόρφωση προς ενωσιακή ή εθνική 
νομική ή κανονιστική υποχρέωση ή 
συλλογικές συμβάσεις της αγοράς 
εργασίας, ή για την αποφυγή συναφών 
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συμφέροντος, και στον βαθμό που 
επιτρέπεται από το δίκαιο της Ένωσης ή 
δίκαιο κράτους μέλους το οποίο προβλέπει 
επαρκείς εγγυήσεις. Πλήρες μητρώο 
ποινικών καταδικών τηρείται μόνον υπό 
τον έλεγχο επίσημης αρχής.

παραβιάσεων, την οποία υπέχει ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή για την 
εκτέλεση καθήκοντος που ασκείται για 
σημαντικούς λόγους δημόσιου 
συμφέροντος, και στον βαθμό που 
επιτρέπεται από το δίκαιο της Ένωσης ή 
δίκαιο κράτους μέλους το οποίο προβλέπει 
επαρκείς εγγυήσεις. Πλήρες μητρώο 
ποινικών καταδικών τηρείται μόνον υπό 
τον έλεγχο επίσημης αρχής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό οι οργανώσεις εργοδοτών και οι οργανώσεις εργαζομένων (σωματεία) να 
μπορούν να συνεχίσουν στο μέλλον να διαπραγματεύονται μεταξύ τους και να καταρτίζουν 
συλλογικές συμφωνίες που συνάδουν με τη φιλοσοφία, την παράδοση, την ανταγωνιστικότητα 
και την οικονομική κατάσταση της χώρας.

Τροπολογία 231
Morten Løkkegaard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι α) η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με 
ποινικές καταδίκες ή συναφή μέτρα 
ασφαλείας διεξάγεται στο πλαίσιο βάσεων 
δεδομένων που περιέχουν δεδομένα 
σχετικά με απάτες που έχουν διαπραχθεί 
κατά των πιστωτικών ιδρυμάτων ή 
μελών άλλων χρηματοοικονομικών 
ομίλων που ρυθμίζονται από την 
ενωσιακή ή την εθνική νομοθεσία και 
έχουν συγκροτηθεί από 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για την 
πρόληψη της απάτης· οι περιορισμοί όσον 
αφορά την επεξεργασία δεδομένων 
σχετικά με ποινικές καταδίκες δεν θα 
πρέπει να ισχύει για δεδομένα που 
αφορούν ποινικά αδικήματα.
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Τροπολογία 232
Rafał Trzaskowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – 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, των 
προϋποθέσεων και των κατάλληλων 
εγγυήσεων για την επεξεργασία των 
ειδικών κατηγοριών δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 και των εξαιρέσεων 
που προβλέπονται στην παράγραφο 2.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 233
Christian Engström

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο -11 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο -11
Γενικές αρχές περί δικαιωμάτων των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 

δεδομένα
1. Η βάση της προστασίας δεδομένων 
είναι τα σαφή και αδιαφιλονίκητα 
δικαιώματα του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα σε σχέση με τον 
υπεύθυνο της επεξεργασίας των 
δεδομένων. Οι διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού αποσκοπούν στην ενίσχυση, 
στην αποσαφήνιση, στη διασφάλιση και, 
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ανάλογα με την περίπτωση, στην 
κωδικοποίηση των εν λόγω δικαιωμάτων.
2. Τα εν λόγω δικαιώματα 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την 
παροχή σαφών, ευνόητων πληροφοριών 
σχετικά με τις πολιτικές του υπεύθυνου 
της επεξεργασίας των δεδομένων για την 
πρόσβαση του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, τη διόρθωση 
και διαγραφή των δεδομένων, το 
δικαίωμα της φορητότητας των 
δεδομένων και το δικαίωμα ένστασης 
στην κατάρτιση προφίλ· τα εν λόγω 
δικαιώματα γενικά πρέπει να ασκούνται 
ατελώς και ότι ο υπεύθυνος της 
επεξεργασίας των δεδομένων θα δέχεται 
αιτήματα από το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα εντός εύλογου 
χρονικού διαστήματος.

Or. en

Τροπολογία 234
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας θέτει στη 
διάθεση του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα κάθε 
πληροφορία και γνωστοποίηση σχετική με 
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σε κατανοητή μορφή, 
χρησιμοποιώντας σαφή και απλή 
διατύπωση, προσαρμοσμένη στο 
συγκεκριμένο πρόσωπο, ιδίως όταν 
πρόκειται για πληροφορία απευθυνόμενη 
ειδικά σε παιδιά.

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας θέτει στη 
διάθεση του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα κάθε 
πληροφορία και γνωστοποίηση σχετική με 
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σε κατανοητή μορφή, 
χρησιμοποιώντας σαφή και απλή 
διατύπωση, ιδίως όταν πρόκειται για 
πληροφορία απευθυνόμενη ειδικά σε 
παιδιά.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Η ενημέρωση ή η γνωστοποίηση σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων πρέπει να είναι σαφής 
και κατανοητή. Η αναφορά «προσαρμοσμένη στο συγκεκριμένο πρόσωπο» κινδυνεύει να 
δημιουργήσει νομική αβεβαιότητα. Φαίνεται αναλογικό να επιβληθεί ιδιαίτερη υποχρέωση μόνο 
έναντι των παιδιών, που συνιστούν ειδική κατηγορία.

Τροπολογία 235
Christian Engström

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι πληροφορίες για τα πρόσωπα στα 
οποία αναφέρονται τα δεδομένα 
παρέχονται σε μορφή που τους προσφέρει 
τις πληροφορίες που χρειάζονται ώστε να 
κατανοήσουν τη θέση τους και να 
λαμβάνουν αποφάσεις με προσήκοντα 
τρόπο. Κατόπιν αιτήματος, διατίθενται 
πλήρεις πληροφορίες. Ως εκ τούτου, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει 
διαφάνεια όσον αφορά την ενημέρωση 
και την επικοινωνία στις πολιτικές που 
εφαρμόζει για την προστασία των 
δεδομένων μέσω ευνόητου τρόπου 
περιγραφής βασισμένου σε εικονίδια για 
τα διάφορα βήματα της επεξεργασίας 
των δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 236
Christian Engström

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Η Επιτροπή δύναται να θεσπίσει 
τεχνικά πρότυπα για τον περαιτέρω 
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προσδιορισμό του τρόπου περιγραφής 
που προβλέπεται στην παράγραφο 3 
σχετικά με, παραδείγματος χάρη, την 
επεξεργασία, τη διάρκεια της 
αποθήκευσης, τη διαβίβαση ή διαγραφή 
δεδομένων, καθιερώνοντας εικονίδια ή 
άλλα μέσα για την παροχή πληροφοριών 
με τυποποιημένο τρόπο. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 237
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας θεσπίζει 
διαδικασίες για την παροχή των 
πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 
14 και για την άσκηση των δικαιωμάτων 
των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα που προβλέπονται στο άρθρο 13 
και στα άρθρα 15 έως 19. Ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας προβλέπει ειδικότερα 
μηχανισμούς για τη διευκόλυνση υποβολής 
του αιτήματος για τις ενέργειες που 
αναφέρονται στο άρθρο 13 και στα άρθρα 
15 έως 19. Εάν τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία 
με αυτοματοποιημένα μέσα, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας προβλέπει επίσης μέσα για 
την υποβολή των αιτημάτων με 
ηλεκτρονικό τρόπο.

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας θεσπίζει 
διαδικασίες για την παροχή των 
πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 
14 και για την άσκηση των δικαιωμάτων 
των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα που προβλέπονται στο άρθρο 13 
και στα άρθρα 15 έως 19. Ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας προβλέπει ειδικότερα 
μηχανισμούς για τη διευκόλυνση υποβολής 
του αιτήματος για τις ενέργειες που 
αναφέρονται στο άρθρο 13 και στα άρθρα 
15 έως 19. Εάν τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία 
με αυτοματοποιημένα μέσα, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας προβλέπει επίσης μέσα για 
την υποβολή των αιτημάτων με 
ηλεκτρονικό τρόπο. Οι διαδικασίες που 
αναφέρονται στο παρόν άρθρο μπορεί να 
είναι διαδικασίες που έχουν ήδη 
κατοχυρωθεί από τις δημόσιες αρχές των 
κρατών μελών, υπό τον όρο ότι 
συμμορφώνονται με τις διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού.
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Τροπολογία 238
Emma McClarkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει 
το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα χωρίς καθυστέρηση, και το 
αργότερο εντός ενός μηνός από την 
παραλαβή του αιτήματος, για το κατά 
πόσον έχει αναληφθεί οποιαδήποτε 
ενέργεια σύμφωνα με το άρθρο 13 και τα 
άρθρα 15 έως 19 και παρέχει τις 
πληροφορίες που ζητήθηκαν. Η προθεσμία 
αυτή μπορεί να παραταθεί για έναν ακόμη 
μήνα, εάν περισσότερα πρόσωπα στα 
οποία αναφέρονται τα δεδομένα ασκήσουν 
τα δικαιώματά τους και η συνεργασία τους 
είναι απαραίτητη σε εύλογο βαθμό για την 
αποφυγή αδικαιολόγητων και 
δυσανάλογων προσπαθειών εκ μέρους του 
υπευθύνου επεξεργασίας. Η ενημέρωση 
παρέχεται εγγράφως. Εάν το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα υποβάλλει 
το αίτημα σε ηλεκτρονική μορφή, οι 
πληροφορίες παρέχονται σε ηλεκτρονική 
μορφή, εκτός εάν το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα ζητήσει κάτι 
διαφορετικό.

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει 
το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα χωρίς καθυστέρηση, και το 
αργότερο εντός ενός μηνός από την 
παραλαβή του αιτήματος, για το κατά 
πόσον έχει αναληφθεί οποιαδήποτε 
ενέργεια σύμφωνα με το άρθρο 13 και τα 
άρθρα 15 έως 19 και παρέχει τις 
πληροφορίες που ζητήθηκαν. Η προθεσμία 
αυτή μπορεί να παραταθεί για έναν ακόμη 
μήνα, εάν περισσότερα πρόσωπα στα 
οποία αναφέρονται τα δεδομένα ασκήσουν 
τα δικαιώματά τους και η συνεργασία τους 
είναι απαραίτητη σε εύλογο βαθμό για την 
αποφυγή αδικαιολόγητων και 
δυσανάλογων προσπαθειών εκ μέρους του 
υπευθύνου επεξεργασίας. Η ενημέρωση 
παρέχεται εγγράφως. Εάν το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα υποβάλλει 
το αίτημα σε ηλεκτρονική μορφή, οι 
πληροφορίες παρέχονται σε ηλεκτρονική 
μορφή, εκτός εάν το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα ζητήσει κάτι 
διαφορετικό ή εκτός εάν ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας έχει λόγο να πιστεύει ότι η 
παροχή των πληροφοριών σε ηλεκτρονική 
μορφή θα επέφερε σημαντικό κίνδυνο 
απάτης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κοινοποίηση ορισμένων δεδομένων σε καταναλωτές σε ηλεκτρονική μορφή, όπως τα 
πιστωτικά αρχεία, θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα τροποποίηση ή υποκλοπή ταυτότητας. Η 
κοινοποίηση δεδομένων από υπηρεσίες πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας θα πρέπει να 
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εξαρτάται από ελέγχους εξακρίβωσης των στοιχείων που πληρούν τα κριτήρια που ορίζει η 
υπηρεσία που τηρεί τα δεδομένα, για λόγους πρόληψης της υποκλοπής, της κατάχρησης, της 
δόλιας χρήσης ή της τροποποίησής τους.

Τροπολογία 239
Rafał Trzaskowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η ενημέρωση και οι ενέργειες που 
εκτελούνται επί των αιτημάτων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
παρέχονται και εκτελούνται ατελώς. Εάν 
τα αιτήματα είναι προδήλως υπερβολικά, 
ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου 
χαρακτήρα τους, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας μπορεί να επιβάλει την 
καταβολή κάποιου τέλους για την παροχή 
της ενημέρωσης ή για την εκτέλεση της 
ζητούμενης ενέργειας, ή ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας μπορεί να μην εκτελέσει τη 
ζητούμενη ενέργεια. Στην περίπτωση αυτή, 
ο υπεύθυνος επεξεργασίας φέρει το βάρος 
της απόδειξης του προδήλως υπερβολικού 
χαρακτήρα του αιτήματος.

4. Η ενημέρωση και οι ενέργειες που 
εκτελούνται επί των αιτημάτων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
παρέχονται και εκτελούνται ατελώς. Εάν 
τα αιτήματα είναι πολυσχιδή ή προδήλως 
υπερβολικά, ιδίως λόγω του 
επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να 
επιβάλει την καταβολή κάποιου τέλους για 
την παροχή της ενημέρωσης ή για την 
εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας, ή ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να μην 
εκτελέσει τη ζητούμενη ενέργεια. Στην 
περίπτωση αυτή, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας φέρει το βάρος της 
απόδειξης του προδήλως υπερβολικού 
χαρακτήρα του αιτήματος.

Or. en

Τροπολογία 240
Christian Engström

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η ενημέρωση και οι ενέργειες που 
εκτελούνται επί των αιτημάτων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
παρέχονται και εκτελούνται ατελώς. Εάν 

4. Η ενημέρωση και οι ενέργειες που 
εκτελούνται επί των αιτημάτων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
παρέχονται και εκτελούνται ατελώς. Εάν 
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τα αιτήματα είναι προδήλως υπερβολικά, 
ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου 
χαρακτήρα τους, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας μπορεί να επιβάλει την 
καταβολή κάποιου τέλους για την παροχή 
της ενημέρωσης ή για την εκτέλεση της 
ζητούμενης ενέργειας, ή ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας μπορεί να μην εκτελέσει τη 
ζητούμενη ενέργεια. Στην περίπτωση 
αυτή, ο υπεύθυνος επεξεργασίας φέρει το 
βάρος της απόδειξης του προδήλως 
υπερβολικού χαρακτήρα του αιτήματος.

τα αιτήματα είναι προδήλως υπερβολικά, 
ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου 
χαρακτήρα τους, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας μπορεί να επιβάλει την 
καταβολή κάποιου εύλογου τέλους για την 
παροχή της ενημέρωσης ή για την 
εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας. Στην 
περίπτωση αυτή, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας φέρει το βάρος της 
απόδειξης του προδήλως υπερβολικού 
χαρακτήρα του αιτήματος.

Or. en

Τροπολογία 241
Emma McClarkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η ενημέρωση και οι ενέργειες που 
εκτελούνται επί των αιτημάτων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
παρέχονται και εκτελούνται ατελώς. Εάν 
τα αιτήματα είναι προδήλως υπερβολικά, 
ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου 
χαρακτήρα τους, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας μπορεί να επιβάλει την 
καταβολή κάποιου τέλους για την παροχή 
της ενημέρωσης ή για την εκτέλεση της 
ζητούμενης ενέργειας, ή ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας μπορεί να μην εκτελέσει τη 
ζητούμενη ενέργεια. Στην περίπτωση αυτή, 
ο υπεύθυνος επεξεργασίας φέρει το βάρος 
της απόδειξης του προδήλως υπερβολικού 
χαρακτήρα του αιτήματος.

4. Η ενημέρωση και οι ενέργειες που 
εκτελούνται επί των αιτημάτων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
παρέχονται και εκτελούνται ατελώς. Εάν 
τα αιτήματα είναι προδήλως υπερβολικά, 
ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου 
χαρακτήρα τους, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας μπορεί να επιβάλει την 
καταβολή κάποιου τέλους για την παροχή 
της ενημέρωσης ή για την εκτέλεση της 
ζητούμενης ενέργειας, ή ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας μπορεί να μην εκτελέσει τη 
ζητούμενη ενέργεια. Στην περίπτωση αυτή, 
ο υπεύθυνος επεξεργασίας φέρει το βάρος 
της απόδειξης του προδήλως υπερβολικού 
χαρακτήρα του αιτήματος. Σε περίπτωση 
που ο υπεύθυνος της επεξεργασίας είναι 
εταιρεία παροχής πληροφοριών 
πιστοληπτικής ικανότητας που καλείται 
να ανταποκριθεί σε αίτημα καταναλωτή 
για αξιολόγηση της κατάστασης 
πιστώσεών τους, τότε μπορεί να επιβάλει 
την καταβολή ονομαστικού τέλους που 
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προβλέπεται στο δίκαιο του κράτους 
μέλους στο οποίο υπάγεται για την 
παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση 
των ζητούμενων ενεργειών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε πολλά κράτη μέλη της ΕΕ, οι ισχύουσες νομικές απαιτήσεις καθορίζουν τον τρόπο 
πρόσβασης των καταναλωτών σε καταστάσεις πιστώσεων. Η δυνατότητα των εταιρειών 
παροχής πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας να επιβάλλουν την καταβολή ονομαστικού 
τέλους τους επιτρέπει να καλύπτουν το κόστος που συνεπάγονται οι έρευνες παρακολούθησης 
και παράλληλα να επιβεβαιώνουν την ταυτότητα του αιτούντος προλαμβάνοντας κατά αυτόν τον 
τρόπο τις απάτες.

Τροπολογία 242
Malcolm Harbour

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η ενημέρωση και οι ενέργειες που 
εκτελούνται επί των αιτημάτων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
παρέχονται και εκτελούνται ατελώς. Εάν 
τα αιτήματα είναι προδήλως υπερβολικά, 
ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου 
χαρακτήρα τους, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας μπορεί να επιβάλει την 
καταβολή κάποιου τέλους για την παροχή 
της ενημέρωσης ή για την εκτέλεση της 
ζητούμενης ενέργειας, ή ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας μπορεί να μην εκτελέσει τη 
ζητούμενη ενέργεια. Στην περίπτωση αυτή, 
ο υπεύθυνος επεξεργασίας φέρει το βάρος 
της απόδειξης του προδήλως υπερβολικού 
χαρακτήρα του αιτήματος.

4. Η ενημέρωση και οι ενέργειες που 
εκτελούνται επί των αιτημάτων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
παρέχονται και εκτελούνται ατελώς. Εάν 
τα αιτήματα είναι προδήλως υπερβολικά, 
ιδίως λόγω του μεγάλου όγκου τους, της 
περιπλοκότητάς τους ή του 
επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να 
επιβάλει την καταβολή σχετικού τέλους μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για την 
παροχή της ενημέρωσης ή για την 
εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας, ή ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να 
αρνηθεί να εκτελέσει τη ζητούμενη 
ενέργεια. Στην περίπτωση αυτή, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας φέρει το βάρος 
της απόδειξης του προδήλως υπερβολικού 
χαρακτήρα του αιτήματος.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η παροχή δεδομένων που διατηρούνται σε βάση δεδομένων συνεπάγεται κάποιο κόστος. Η 
απαίτηση καταβολής σχετικού τέλους, για μη κερδοσκοπικό σκοπό, από το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα με σκοπό την πρόσβαση σε δεδομένα συμβάλλει στον περιορισμό των 
απερίσκεπτων αιτημάτων και είναι καίριας σημασίας ώστε οι μετερχόμενοι απάτη να μην έχουν 
πρόσβαση σε μεγάλο όγκο δεδομένων σχετικά με την πιστοληπτική ικανότητα των 
καταναλωτών, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν για σκοπούς απάτης.

Τροπολογία 243
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – 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 κριτηρίων και των 
προϋποθέσεων για τα προδήλως 
υπερβολικά αιτήματα και τα τέλη που 
αναφέρονται στην παράγραφο 4.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει λόγος να διευκρινιστεί περαιτέρω η διάταξη αυτή με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη. Οι 
αρχές ελέγχου των κρατών μελών βρίσκονται σε καλύτερη θέση ώστε να παρεμβαίνουν σε 
ενδεχόμενες δυσχέρειες.

Τροπολογία 244
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή μπορεί να καταρτίσει 
τυποποιημένα έντυπα και να προσδιορίσει 
τυποποιημένες διαδικασίες για την 
ενημέρωση που προβλέπεται στην 

διαγράφεται
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παράγραφο 2, συμπεριλαμβανομένου του 
ηλεκτρονικού μορφοτύπου. Για τον σκοπό 
αυτό, η Επιτροπή λαμβάνει τα κατάλληλα 
μέτρα για τις πολύ μικρές, τις μικρές και 
τις μεσαίες επιχειρήσεις. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι αρχές ελέγχου των κρατών μελών βρίσκονται σε καλύτερη θέση ώστε να παρεμβαίνουν σε 
ενδεχόμενες δυσχέρειες.

Τροπολογία 245
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας κοινοποιεί κάθε 
διόρθωση ή διαγραφή η οποία διενεργείται 
σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 17 σε κάθε 
αποδέκτη στον οποίο γνωστοποιήθηκαν τα 
δεδομένα, εκτός εάν αυτό αποδεικνύεται 
ανέφικτο ή εάν συνεπάγεται δυσανάλογη 
προσπάθεια.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας κοινοποιεί κάθε 
διόρθωση ή διαγραφή η οποία διενεργείται 
σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 17 σε κάθε 
αποδέκτη στον οποίο γνωστοποιήθηκαν τα 
δεδομένα.

Or. el

Τροπολογία 246
Morten Løkkegaard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 14α
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Όταν το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται 
τα δεδομένα ασκεί τα δικαιώματα που 
προβλέπονται στα άρθρα 14-19 του 
παρόντος κανονισμού, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας πρέπει να διασφαλίζει ότι 
έχουν προσκομιστεί επαρκή αποδεικτικά 
στοιχεία για την ταυτότητα του εν λόγω 
προσώπου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζονται νέα δικαιώματα για τους πολίτες. Ωστόσο, δεν 
αναφέρεται σε κανένα σημείο με ποιον τρόπο θα πρέπει να τεκμηριώνεται η ταυτότητα των 
πολιτών ώστε οι τελευταίοι να ασκούν τα δικαιώματά τους. Τα στοιχεία της ταυτότητας του 
πολίτη πρέπει να τεκμηριώνονται και πιθανώς να αμφισβητούνται από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν τίθεται ζήτημα υποκλοπής ταυτότητας.

Τροπολογία 247
Rafał Trzaskowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εάν συλλέγονται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που αφορούν ένα πρόσωπο, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει στο 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα τουλάχιστον τις ακόλουθες 
πληροφορίες:

1. Εάν συλλέγονται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που αφορούν ένα πρόσωπο, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει στο 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα τις ακόλουθες πληροφορίες:

Or. en

Τροπολογία 248
Bernadette Vergnaud

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

γ) το χρονικό διάστημα για το οποίο θα 
αποθηκευθούν τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα·

γ) τα κριτήρια ή/και τις νομικές 
υποχρεώσεις βάσει των οποίων 
καθορίζεται το χρονικό διάστημα για το 
οποίο θα αποθηκευθούν τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεν είναι δυνατό να γνωρίζουμε εκ των προτέρων τη διάρκεια αποθήκευσης των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον μάλιστα η εν λόγω διάρκεια ενδέχεται να συνδέεται με 
συγκεκριμένες νομικές υποχρεώσεις.

Τροπολογία 249
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo, Pablo Arias 
Echeverría

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το χρονικό διάστημα για το οποίο θα 
αποθηκευθούν τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα·

γ) τα κριτήρια βάσει των οποίων 
καθορίζεται το χρονικό διάστημα για το 
οποίο θα αποθηκευθούν τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα για κάθε σκοπό·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεν είναι πάντα δυνατό να καθορίζεται με ακρίβεια η διάρκεια διατήρησης των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως όταν αποθηκεύονται για διαφορετικούς σκοπούς.

Τροπολογία 250
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski, Pablo Arias Echeverría

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

ζ) όπου συντρέχει περίπτωση, ότι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας προτίθεται να 
διαβιβάσει τα δεδομένα σε τρίτη χώρα ή 
διεθνή οργανισμό και το επίπεδο 
προστασίας που παρέχει η εν λόγω τρίτη 
χώρα ή ο διεθνής οργανισμός διά 
παραπομπής σε απόφαση περί επάρκειας
της Επιτροπής·

ζ) όπου συντρέχει περίπτωση, ότι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας προτίθεται να 
διαβιβάσει τα δεδομένα σε τρίτη χώρα ή 
διεθνή οργανισμό, και την ύπαρξη ή την 
απουσία απόφασης της Επιτροπής σχετικά 
με την επάρκεια του επιπέδου 
προστασίας·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η ενημέρωση σχετικά με απόφαση ή απουσία απόφασης εκ μέρους της Επιτροπής εξασφαλίζει 
επαρκές επίπεδο ενημέρωσης του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και 
αποσαφηνίζει την υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας.

Τροπολογία 251
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) κάθε περαιτέρω απαραίτητη
πληροφορία προκειμένου να διασφαλίζεται 
θεμιτή επεξεργασία έναντι του προσώπου 
που αφορούν τα δεδομένα, λαμβάνοντας 
υπόψη τις ειδικές συνθήκες υπό τις οποίες 
συλλέγονται τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα.

η) κάθε περαιτέρω πληροφορία που 
κρίνεται απαραίτητη από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας προκειμένου να 
διασφαλίζεται θεμιτή επεξεργασία έναντι 
του προσώπου που αφορούν τα δεδομένα, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες 
υπό τις οποίες συλλέγονται τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινισθεί η εμβέλεια της διάταξης αυτής καθώς και το ότι οι υπεύθυνοι 
επεξεργασίας μπορούν να εξασφαλίζουν μεγαλύτερη διαφάνεια.
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Τροπολογία 252
Catherine Stihler

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 
χορηγηθεί παρανόμως από τρίτος μέρος 
στον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα διαθέτουν το δικαίωμα να ενημερώνονται 
άμεσα σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων έχει 
πραγματοποιηθεί με παράνομο τρόπο ώστε τα παραπάνω να χρησιμοποιηθούν εις βάρος τους 
(παραδείγματος χάριν με σκοπό τη συμπερίληψη συνδικαλιστών σε μαύρο πίνακα και τον 
αποκλεισμό τους από θέσεις εργασίας).

Τροπολογία 253
Catherine Stihler

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
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Αιτιολόγηση

Τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα διαθέτουν πάντοτε το δικαίωμα να γνωρίζουν 
αν υπήρξε παράνομη πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους, ιδίως σε 
περίπτωση που τα εν λόγω στοιχεία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν εις βάρος τους, 
παραδείγματος χάριν με σκοπό τη συμπερίληψη συνδικαλιστών σε μαύρο πίνακα και τον 
αποκλεισμό τους από θέσεις εργασίας, δεδομένου ότι υπάρχει πληθώρα αποδεικτικών 
στοιχείων για την τεκμηρίωση των εν λόγω αθέμιτων πρακτικών (Βλ.  υπόθεση ICO UK 2009 
για την κατάρτιση μαύρης λίστας από την εταιρεία Consultancy Association).

Τροπολογία 254
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

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. el

Τροπολογία 255
Malcolm Harbour, Adam Bielan

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

β) τα δεδομένα δεν χορηγούνται από το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται και η 
παροχή των εν λόγω πληροφοριών 
αποδεικνύεται ανέφικτη ή συνεπάγεται 
δυσανάλογη προσπάθεια και δημιουργεί 
υπερβολικό διοικητικό φόρτο, ιδίως όταν 
η επεξεργασία πραγματοποιείται από μια 
ΜΜΕ όπως προβλέπεται στη σύσταση 
2003/361 της ΕΕ· ή
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Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της εν λόγω τροπολογίας είναι να διασφαλιστεί ότι ο κανονισμός δεν συνεπάγεται 
άσκοπο διοικητικό φόρτο για τις ΜΜΕ.

Τροπολογία 256
Morten Løkkegaard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να εξασφαλίζει, ανά 
πάσα στιγμή, κατόπιν αιτήματος, από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας επιβεβαίωση 
σχετικά με το κατά πόσον διενεργείται 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που το αφορούν. Εάν δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε 
επεξεργασία, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
οφείλει να παρέχει τις ακόλουθες 
πληροφορίες:

1. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να εξασφαλίζει, ανά 
πάσα στιγμή, κατόπιν αιτήματος και 
καταβολής του κόστους για τη 
συγκέντρωση πληροφοριών, από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας επιβεβαίωση 
σχετικά με το κατά πόσον διενεργείται 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που το αφορούν ώστε να είναι 
ενήμερο και να ελέγχει τη νομιμότητα της 
επεξεργασίας. Εάν δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία, 
ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να 
παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

Or. en

Τροπολογία 257
Rafał Trzaskowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·

δ) οι κανόνες σύμφωνα με τους οποίους 
καθορίζεται το χρονικό διάστημα 
αποθήκευσης των δεδομένων·
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Or. en

Τροπολογία 258
Malcolm Harbour

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η α) κατά περίπτωση, όταν πρόκειται για 
δεδομένα που συλλέγονται και 
υποβάλλονται σε επεξεργασία σε 
αντάλλαγμα με την παροχή δωρεάν 
υπηρεσιών, την εκτίμηση κόστους του 
υπευθύνου επεξεργασίας όσον αφορά τα 
επεξεργασμένα δεδομένα του προσώπου. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι ένα εμπορεύσιμο αγαθό και τα πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται δεν έχουν επίγνωση της αξίας των δεδομένων τους για τους υπευθύνους 
επεξεργασίας και τους εκτελούντες την επεξεργασία. Η παροχή, κατόπιν αιτήματος, εκτίμησης 
κόστους από τον υπεύθυνο επεξεργασίας στο πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα θα 
επιτρέψει στα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα να λαμβάνουν συνειδητές 
αποφάσεις όσον αφορά τη χρήση των δεδομένων τους καθώς και τον περιορισμό μιας 
μονόπλευρης αγοράς μέσω της ενδυνάμωσης των καταναλωτών.

Τροπολογία 259
Rafał Trzaskowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να εξασφαλίζει από 
τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη 
γνωστοποίηση των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία. Εάν το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα υποβάλλει το 

2. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να εξασφαλίζει από 
τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη 
γνωστοποίηση των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία. Εάν το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα υποβάλλει το 
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αίτημα σε ηλεκτρονική μορφή, οι 
πληροφορίες παρέχονται σε ηλεκτρονική 
μορφή, εκτός εάν το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα ζητήσει κάτι 
διαφορετικό.

αίτημα σε ηλεκτρονική μορφή, ει δυνατόν 
σε ηλεκτρονικό και δομημένο μορφότυπο 
συνήθους χρήσης, οι πληροφορίες 
παρέχονται σε ηλεκτρονική μορφή, εκτός 
εάν το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα ζητήσει κάτι διαφορετικό. Το 
γεγονός αυτό τελεί υπό την επιφύλαξη του 
δικαιώματος του υπευθύνου επεξεργασίας 
να καθορίζει άλλους τρόπους για τον 
χειρισμό των αιτημάτων με σκοπό την 
παροχή των πληροφοριών που 
προβλέπονται στο σημείο 1 υπό την 
προϋπόθεση ότι αυτό δικαιολογείται από 
την ανάγκη ελέγχου της ταυτότητας του 
προσώπου που ζητεί τις εν λόγω 
υπηρεσίες.

Or. en

Τροπολογία 260
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να εξασφαλίζει από 
τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη 
γνωστοποίηση των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία. Εάν το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα υποβάλλει το 
αίτημα σε ηλεκτρονική μορφή, οι 
πληροφορίες παρέχονται σε ηλεκτρονική 
μορφή, εκτός εάν το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα ζητήσει κάτι 
διαφορετικό.

2. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να εξασφαλίζει από 
τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη 
γνωστοποίηση των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία και κατάρτιση προφίλ. Εάν 
το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα υποβάλλει το αίτημα σε 
ηλεκτρονική μορφή, οι πληροφορίες 
παρέχονται σε ηλεκτρονική μορφή, εκτός 
εάν το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα ζητήσει κάτι διαφορετικό.

Or. en

Τροπολογία 261
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski, Pablo Arias Echeverría
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να εξασφαλίζει από 
τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη 
γνωστοποίηση των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία. Εάν το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα υποβάλλει το 
αίτημα σε ηλεκτρονική μορφή, οι 
πληροφορίες παρέχονται σε ηλεκτρονική 
μορφή, εκτός εάν το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα ζητήσει κάτι 
διαφορετικό.

2. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να εξασφαλίζει από 
τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη 
γνωστοποίηση των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία. Εάν το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα υποβάλλει το 
αίτημα σε ηλεκτρονική μορφή, οι 
πληροφορίες παρέχονται σε ηλεκτρονική 
μορφή, εκτός εάν το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα ζητήσει κάτι 
διαφορετικό. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο προκειμένου 
να βεβαιωθεί για την ταυτότητα του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα και το οποίο ζητεί πρόσβαση σε 
αυτά.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το δικαίωμα πρόσβασης δεν πρέπει να οδηγεί σε καταχρήσεις, κυρίως όταν το αίτημα 
υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή. Επομένως, ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να 
βεβαιώνεται για την ταυτότητα του προσώπου που ζητεί πρόσβαση στα δεδομένα και να μπορεί 
να αποδείξει ότι ενήργησε επιμελώς.

Τροπολογία 262
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Υπό την επιφύλαξη των πρόσφορων
νομικών εγγυήσεων, και ιδίως εκείνων 
που ορίζουν ότι τα δεδομένα δεν 
επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για 
μέτρα ή αποφάσεις που ανάγονται σε 
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συγκεκριμένα πρόσωπα, τα κράτη μέλη 
μπορούν, εφόσον ελλείπει κάθε κίνδυνος 
να θιγεί η ιδιωτική ζωή του προσώπου 
που αφορούν, να περιορίζουν 
νομοθετικώς τα δικαιώματα που 
προβλέπονται στο άρθρο 15 όταν η 
επεξεργασία δεδομένων γίνεται 
αποκλειστικά για επιστημονική έρευνα ή 
όταν αποθηκεύονται για το χρονικό 
διάστημα που είναι αναγκαίο προς 
κατάρτιση στατιστικών και μόνο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε το άρθρο 13 παράγραφος 2 της οδηγίας 95/46/ΕΚ, ΕΕ L 281/95.

Τροπολογία 263
Malcolm Harbour

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παράγραφος 1 δεν ισχύει για τα 
ψευδώνυμα δεδομένα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποτελεί μέρος ενός συνόλου τροπολογιών που καθιστούν δυνατή τη 
χρήση ψευδώνυμων και ανώνυμων δεδομένων και ενθαρρύνει τη χρήση θεμιτών 
επιχειρηματικών πρακτικών με σκοπό τη διαφύλαξη των συμφερόντων των προσώπων στα 
οποία αναφέρονται τα δεδομένα. Εξασφαλίζοντας ότι με τη χρήση των προσωπικών δεδομένων 
δεν μπορεί να εξακριβωθεί η ταυτότητα του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα 
(καθώς απαιτούνται πρόσθετα δεδομένα), προωθείται η περαιτέρω χρήση των δεδομένων από 
τις επιχειρήσεις ενώ παράλληλα παρέχεται υψηλότερο επίπεδο προστασίας στους καταναλωτές.

Τροπολογία 264
Malcolm Harbour, Adam Bielan



AM\917991EL.doc 133/247 PE500.411v01-00

EL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δικαίωμα των φυσικών προσώπων «να 
λησμονηθούν» και δικαίωμα διαγραφής

Δικαίωμα διαγραφής

Or. en

Αιτιολόγηση

Το δικαίωμα των φυσικών προσώπων να λησμονηθούν δεν συνάδει σε μεγάλο βαθμό με τον 
τρόπο με τον οποίο οι πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Η αναγνώριση του δικαιώματος του προσώπου στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα να λησμονηθεί συνεπάγεται αδικαιολόγητο κόστος για την 
προσαρμογή των γραφειοκρατικών διαδικασιών και είναι πιθανόν να μην είναι δυνατή η 
άσκησή/διασφάλισή του. Ωστόσο, το δικαίωμα διαγραφής μπορεί να ασκείται σε διάφορες 
περιπτώσεις.

Τροπολογία 265
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 17α
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 ώστε να έχουν τη δυνατότητα 
να διατηρούν τεκμηρίωση για μια 
συγκεκριμένη υπόθεση.

Or. en

Τροπολογία 266
Malcolm Harbour, Adam Bielan
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Το δικαίωμα διαγραφής δεν ισχύει 
όταν η διατήρηση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα είναι 
απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης 
μεταξύ ενός οργανισμού και του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα ή όταν προβλέπεται 
κανονιστική απαίτηση για τη διατήρησή 
τους ή την πρόληψη απάτης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η νέα πρόταση ορίζει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για τον περιορισμό του δικαιώματος 
διαγραφής του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα όσον αφορά τις απαιτήσεις για 
την επίτευξη επιχειρηματικών και κανονιστικών σκοπών.

Τροπολογία 267
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τα δεδομένα δεν είναι πλέον 
απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς 
για τους οποίους συλλέχθηκαν ή 
υποβλήθηκαν άλλως πως σε επεξεργασία·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι δύσκολο να προσδιοριστεί με σαφήνεια πότε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα παύουν 
να είναι χρήσιμα για επιχειρηματικούς σκοπούς. Η συστηματική διαγραφή δεδομένων σε 
περίπτωση μη άμεσης χρήσης θα συνεπαγόταν δυσανάλογο κόστος προσαρμογής.
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Τροπολογία 268
Morten Løkkegaard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα 
σε σχέση με τους σκοπούς για τους 
οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν 
άλλως πως σε επεξεργασία·

α) τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα 
σε σχέση με τους σκοπούς για τους 
οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν 
άλλως πως σε επεξεργασία και η νόμιμη 
υποχρεωτική περίοδος διατήρησης έχει 
λήξει·

Or. en

Τροπολογία 269
Mitro Repo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα 
σε σχέση με τους σκοπούς για τους 
οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν 
άλλως πως σε επεξεργασία·

α) τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα 
σε σχέση με τους σκοπούς για τους 
οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν 
άλλως πως σε επεξεργασία και ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων 
δεν δύναται είτε βάσει νόμου είτε βάσει 
ρυθμίσεων να διατηρήσει τα δεδομένα·

Or. en

Τροπολογία 270
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα β) το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
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δεδομένα αποσύρει τη συγκατάθεση επί 
της οποίας βασίζεται η επεξεργασία 
σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχείο α), ή εάν το χρονικό διάστημα 
αποθήκευσης για το οποίο παρασχέθηκε 
συγκατάθεση έληξε, και εάν δεν υπάρχει 
άλλος νομικός λόγος για την επεξεργασία 
των δεδομένων·

δεδομένα αποσύρει τη συγκατάθεση επί 
της οποίας βασίζεται η επεξεργασία 
σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχείο α), ή εάν το χρονικό διάστημα 
αποθήκευσης για το οποίο παρασχέθηκε 
συγκατάθεση έληξε·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συγκεκριμένη απαίτηση είναι πολύ γενική και θα συνεπαγόταν υψηλό κόστος συμμόρφωσης 
καθώς τα δεδομένα θα έπρεπε να διαγράφονται συστηματικά εάν δεν υφίστατο νομικός λόγος 
που να δικαιολογεί τη διατήρησή τους.

Τροπολογία 271
Emma McClarkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα αντιτάσσεται στην επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
δυνάμει του άρθρου 19·

γ) το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα αντιτάσσεται στην επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
δυνάμει του άρθρου 19 και η αντίταξή του 
γίνεται δεκτή·

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της παρούσας τροπολογίας είναι να διασφαλιστεί ότι το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα δεν μπορεί απλώς να αντιταχθεί δυνάμει του άρθρου 19 
επικαλούμενο την αρχή του δικαιώματος των φυσικών προσώπων να λησμονηθούν, περίπτωση 
κατά την οποία η αντίταξη θα ήταν ανώφελη.

Τροπολογία 272
Malcolm Harbour, Adam Bielan
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) η επεξεργασία των δεδομένων δεν είναι 
σύμφωνη προς τον παρόντα κανονισμό 
για άλλους λόγους.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πιθανές επιπτώσεις της εν λόγω διάταξης είναι ασαφείς και χρήζουν περαιτέρω 
διευκρινίσεων.

Τροπολογία 273
Rafał Trzaskowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 
δημοσιοποίησε τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα, οφείλει να λάβει κάθε εύλογο 
μέτρο, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών 
μέτρων, σε σχέση με τα δεδομένα για τη 
δημοσίευση των οποίων αρμόδιος είναι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας για να 
ενημερώσει τρίτους οι οποίοι 
επεξεργάζονται τα εν λόγω δεδομένα ότι 
το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα ζητεί να διαγραφούν τυχόν 
σύνδεσμοι ή αντίγραφα ή αναπαραγωγές 
των συγκεκριμένων δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. Εάν ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας επέτρεψε τη 
δημοσίευση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από τρίτο, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας θεωρείται υπεύθυνος για τη 
συγκεκριμένη δημοσίευση.

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση ενημέρωσης των αποδεκτών για την άσκηση του δικαιώματος διαγραφής από το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα προβλέπεται ήδη στο άρθρο 13.

Τροπολογία 274
Morten Løkkegaard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 
δημοσιοποίησε τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα, οφείλει να λάβει κάθε εύλογο 
μέτρο, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών 
μέτρων, σε σχέση με τα δεδομένα για τη 
δημοσίευση των οποίων αρμόδιος είναι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας για να 
ενημερώσει τρίτους οι οποίοι
επεξεργάζονται τα εν λόγω δεδομένα ότι 
το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα ζητεί να διαγραφούν τυχόν 
σύνδεσμοι ή αντίγραφα ή αναπαραγωγές 
των συγκεκριμένων δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. Εάν ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας επέτρεψε τη δημοσίευση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από 
τρίτο, ο υπεύθυνος επεξεργασίας θεωρείται 
υπεύθυνος για τη συγκεκριμένη 
δημοσίευση.

2. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 
δημοσιοποίησε τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα, οφείλει να λάβει κάθε εύλογο 
μέτρο, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών 
μέτρων, σε σχέση με τα δεδομένα για τη 
δημοσίευση των οποίων αρμόδιος είναι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας για να 
ενημερώσει τους τρίτους που
επεξεργάζονται τα εν λόγω δεδομένα βάσει 
σύμβασης και για λογαριασμό του 
υπευθύνου επεξεργασίας ότι το πρόσωπο 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ζητεί 
να διαγραφούν τυχόν σύνδεσμοι ή 
αντίγραφα ή αναπαραγωγές των 
συγκεκριμένων δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
επέτρεψε τη δημοσίευση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από τρίτο, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας θεωρείται 
υπεύθυνος για τη συγκεκριμένη 
δημοσίευση. Εξαιρούνται τα ανώνυμα 
δεδομένα, ορισμένα ψευδώνυμα δεδομένα 
και τα δεδομένα που δεν διατίθενται 
δημοσίως ή είναι δυσανάγνωστα.

Or. en

Τροπολογία 275
Christian Engström
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 
δημοσιοποίησε τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα, οφείλει να λάβει κάθε εύλογο 
μέτρο, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών 
μέτρων, σε σχέση με τα δεδομένα για τη 
δημοσίευση των οποίων αρμόδιος είναι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας για να 
ενημερώσει τρίτους οι οποίοι 
επεξεργάζονται τα εν λόγω δεδομένα ότι 
το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα ζητεί να διαγραφούν τυχόν 
σύνδεσμοι ή αντίγραφα ή αναπαραγωγές 
των συγκεκριμένων δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. Εάν ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας επέτρεψε τη δημοσίευση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από 
τρίτο, ο υπεύθυνος επεξεργασίας θεωρείται 
υπεύθυνος για τη συγκεκριμένη 
δημοσίευση.

2. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 
δημοσιοποίησε τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα χωρίς τη συναίνεση του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα, οφείλει να λάβει κάθε εύλογο 
μέτρο, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών 
μέτρων, σε σχέση με τα δεδομένα για τη 
δημοσίευση των οποίων αρμόδιος είναι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας για να 
ενημερώσει τρίτους οι οποίοι 
επεξεργάζονται τα εν λόγω δεδομένα ότι 
το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα ζητεί να διαγραφούν τυχόν 
σύνδεσμοι ή αντίγραφα ή αναπαραγωγές 
των συγκεκριμένων δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. Εάν ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας επέτρεψε τη δημοσίευση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από 
τρίτο, ο υπεύθυνος επεξεργασίας θεωρείται 
υπεύθυνος για τη συγκεκριμένη 
δημοσίευση.

Or. en

Τροπολογία 276
Andreas Schwab, Marielle Gallo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας περί του 
οποίου ο λόγος στην παράγραφο 1 
ενημερώνει το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα για τη συνέχεια 
που δόθηκε στο αίτημά του μέσω των 
τρίτων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2.
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ενισχυθούν τα δικαιώματα των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα. Το 
άρθρο 17, παράγραφος 2 επιβάλλει στον υπεύθυνο επεξεργασίας μια υποχρέωση σε σχέση με το 
χρησιμοποιούμενο μέσο. Η εν λόγω υποχρέωση θα πρέπει να συνδυάζεται, τουλάχιστον, με ένα 
καθήκον ενημέρωσης για τη συνέχεια που δίδεται από τους τρίτους που επεξεργάζονται τα εν 
λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Τροπολογία 277
Emma McClarkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) για την πρόληψη ή τον εντοπισμό 
απάτης, την επιβεβαίωση στοιχείων 
ταυτότητας και/ή τον προσδιορισμό της 
φερεγγυότητας ή της ικανότητας 
πληρωμής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν κρίνεται σκόπιμο τα ίδια τα άτομα να διαθέτουν το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων 
που τα αφορούν, δεδομένου ότι τα παραπάνω διατηρούνται για νόμιμους λόγους βάσει της 
ισχύουσας νομοθεσίας.

Τροπολογία 278
Rafał Trzaskowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) η επεξεργασία είναι παράνομη και το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα αντιτάσσεται στη διαγραφή 
τους και ζητεί, αντ’ αυτής, τον 

διαγράφεται
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περιορισμό της χρήσης τους·

Or. en

Τροπολογία 279
Rafał Trzaskowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 4 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα ζητεί τη μεταφορά των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε 
άλλο αυτοματοποιημένο σύστημα 
επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 18 
παράγραφος 2.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 280
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 18 διαγράφεται
Δικαίωμα στη φορητότητα των 
δεδομένων
1. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται, εάν τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε 
επεξεργασία με ηλεκτρονικά μέσα και με 
δομημένο και συνήθως χρησιμοποιούμενο 
μορφότυπο, να εξασφαλίσει από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας αντίγραφο των 
δεδομένων που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία, σε ηλεκτρονικό και 
δομημένο μορφότυπο συνήθους χρήσης ο 
οποίος επιτρέπει την περαιτέρω χρήση 
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από το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται 
τα δεδομένα.
2. Εάν το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα παρέσχε τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και η 
επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση ή 
σε σύμβαση, το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα δικαιούται να 
μεταφέρει τα εν λόγω δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα και κάθε άλλη 
πληροφορία που παρέσχε το εν λόγω 
πρόσωπο -και που διατηρείται από 
αυτοματοποιημένο σύστημα 
επεξεργασίας- σε άλλο αυτοματοποιημένο 
σύστημα επεξεργασίας, σε ηλεκτρονικό 
μορφότυπο συνήθους χρήσης, χωρίς 
αντίρρηση από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας από τον οποίο αποσύρονται 
τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
3. Η Επιτροπή μπορεί να προσδιορίσει 
τον ηλεκτρονικό μορφότυπο που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 και τα 
τεχνικά πρότυπα, τους τρόπους και τις 
διαδικασίες για τη μεταφορά δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει της 
παραγράφου 2. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 87 παράγραφος 2.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα διαθέτουν το δικαίωμα πρόσβασης, όπως 
κατοχυρώνεται στο άρθρο 15. Το δικαίωμα πρόσβασης παρέχει σε κάθε πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα το δικαίωμα να του γνωστοποιούνται τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας. Το άρθρο 18 που παρέχει στα πρόσωπα 
στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα τη δυνατότητα να λαμβάνουν αντίγραφο των δεδομένων 
τους δεν προσφέρει κάποια υπεραξία όσον αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα των πολιτών και δημιουργεί σύγχυση ως προς την ακριβή εμβέλεια του δικαιώματος 
πρόσβασης το οποίο αποτελεί κεφαλαιώδες δικαίωμα.

Τροπολογία 281
Morten Løkkegaard
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται, εάν τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε 
επεξεργασία με ηλεκτρονικά μέσα και με 
δομημένο και συνήθως χρησιμοποιούμενο 
μορφότυπο, να εξασφαλίσει από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας αντίγραφο των 
δεδομένων που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία, σε ηλεκτρονικό και 
δομημένο μορφότυπο συνήθους χρήσης ο 
οποίος επιτρέπει την περαιτέρω χρήση 
από το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται 
τα δεδομένα.

1. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται, εάν τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε 
επεξεργασία με ηλεκτρονικά μέσα και με 
δομημένο και συνήθως χρησιμοποιούμενο 
μορφότυπο, να εξασφαλίσει από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας αντίγραφο των 
δεδομένων που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία.

Or. en

Τροπολογία 282
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται, εάν τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε 
επεξεργασία με ηλεκτρονικά μέσα και με 
δομημένο και συνήθως χρησιμοποιούμενο 
μορφότυπο, να εξασφαλίσει από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας αντίγραφο των 
δεδομένων που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία, σε ηλεκτρονικό και 
δομημένο μορφότυπο συνήθους χρήσης ο 
οποίος επιτρέπει την περαιτέρω χρήση από 
το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα.

1. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται, εάν τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε 
επεξεργασία με ηλεκτρονικά μέσα, να 
εξασφαλίσει από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας αντίγραφο των δεδομένων 
που υποβάλλονται σε επεξεργασία, σε 
ηλεκτρονικό και δομημένο μορφότυπο 
συνήθους χρήσης ο οποίος επιτρέπει την 
περαιτέρω χρήση από το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα.

Or. de
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Τροπολογία 283
Morten Løkkegaard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα παρέσχε τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και η 
επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση ή 
σε σύμβαση, το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα δικαιούται να 
μεταφέρει τα εν λόγω δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα και κάθε άλλη 
πληροφορία που παρέσχε το εν λόγω 
πρόσωπο -και που διατηρείται από 
αυτοματοποιημένο σύστημα 
επεξεργασίας- σε άλλο αυτοματοποιημένο 
σύστημα επεξεργασίας, σε ηλεκτρονικό 
μορφότυπο συνήθους χρήσης, χωρίς 
αντίρρηση από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας από τον οποίο αποσύρονται 
τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 284
Malcolm Harbour

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή μπορεί να προσδιορίσει 
τον ηλεκτρονικό μορφότυπο που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 και τα 
τεχνικά πρότυπα, τους τρόπους και τις 
διαδικασίες για τη μεταφορά δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει της 
παραγράφου 2. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 

3. Ο ηλεκτρονικός μορφότυπος που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 και τα 
τεχνικά πρότυπα, τους τρόπους και τις 
διαδικασίες για τη μεταφορά δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει της 
παραγράφου 2 προσδιορίζεται από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας βάσει 
εναρμονισμένων κλαδικών προτύπων ή, 
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διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 87 παράγραφος 2.

σε περίπτωση που τα παραπάνω δεν 
έχουν ήδη θεσπιστεί, διαμορφώνεται από 
τα ενδιαφερόμενα μέρη του κλάδου μέσω 
οργανισμών τυποποίησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αποφάσεις σχετικά με τη δημιουργία εναρμονισμένου ηλεκτρονικού μορφοτύπου για τη 
μεταφορά δεδομένων δεν πρέπει να λαμβάνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιπλέον, η 
προσέγγιση που προτείνεται στη συγκεκριμένη τροπολογία είναι από τεχνολογικής απόψεως πιο 
ουδέτερη και πιο κατάλληλη, δεδομένου του φάσματος των τομέων που καλύπτει ο παρών 
κανονισμός.

Τροπολογία 285
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να αντιτάσσεται, για 
λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη 
κατάστασή του, ανά πάσα στιγμή στην 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, η οποία βασίζεται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και στ), 
εκτός εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
καταδεικνύει επιτακτικούς και νόμιμους 
λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι 
υπερισχύουν των συμφερόντων ή των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα.

1. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να αντιτάσσεται, για 
λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη 
κατάστασή του, ανά πάσα στιγμή στην 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, η οποία βασίζεται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και στ).

Or. el

Τροπολογία 286
Emma McClarkin
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να αντιτάσσεται, για 
λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη 
κατάστασή του, ανά πάσα στιγμή στην 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, η οποία βασίζεται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και στ), εκτός 
εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
καταδεικνύει επιτακτικούς και νόμιμους 
λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι 
υπερισχύουν των συμφερόντων ή των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα.

1. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να αντιτάσσεται, για 
λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη 
κατάστασή του, ανά πάσα στιγμή στην 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, η οποία βασίζεται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και στ), εκτός 
εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
καταδεικνύει νόμιμους λόγους για την 
επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των 
συμφερόντων ή των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και ελευθεριών του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της εν λόγω τροπολογίας είναι να δείξει ότι, όπως προβλέπεται και στο άρθρο 6, οι 
νόμιμοι λόγοι είναι επαρκείς για την πραγματοποίηση της επεξεργασίας.

Τροπολογία 287
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς 
ενεργητικής εμπορικής προώθησης, το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να αντιταχθεί ατελώς 
στην επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν 
για την εν λόγω εμπορική προώθηση. Το 
δικαίωμα αυτό πρέπει να παρέχεται ρητώς 
στο πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα με κατανοητό τρόπο και πρέπει 

2. Εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς 
ενεργητικής εμπορικής προώθησης, το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να αντιταχθεί ατελώς 
στην επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν 
για την εν λόγω εμπορική προώθηση. Το 
δικαίωμα αυτό πρέπει να παρέχεται ρητώς 
στο πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα με κατανοητό από αυτό τρόπο 
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να διακρίνεται σαφώς από άλλες 
πληροφορίες.

και πρέπει να διακρίνεται σαφώς από 
άλλες πληροφορίες.

Or. de

Τροπολογία 288
Rafał Trzaskowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν η αντίταξη γίνει δεκτή δυνάμει των 
παραγράφων 1 και 2, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας δεν χρησιμοποιεί πλέον ούτε 
επεξεργάζεται άλλως πως τα σχετικά 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

3. Εάν η αντίταξη γίνει δεκτή δυνάμει των 
παραγράφων 1 και 2, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας δεν χρησιμοποιεί πλέον ούτε 
επεξεργάζεται άλλως πως τα σχετικά 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους 
σκοπούς που ορίζονται στην αντίταξη.

Or. en

Τροπολογία 289
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Σε περίπτωση που ψευδώνυμα 
δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία 
βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 
στοιχείο ζ), το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα έχει δικαίωμα 
να αντιταχθεί χωρίς οικονομική 
επιβάρυνση στην επεξεργασία. Το 
δικαίωμα αυτό πρέπει να παρέχεται 
ρητώς στο πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα με κατανοητό 
τρόπο και πρέπει να διακρίνεται σαφώς 
από άλλες πληροφορίες.

Or. en



PE500.411v01-00 148/247 AM\917991EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποτελεί μέρος ενός συνόλου τροπολογιών που καθιστούν δυνατή τη 
χρήση ψευδώνυμων και ανώνυμων δεδομένων και ενθαρρύνει τη χρήση θεμιτών 
επιχειρηματικών πρακτικών διαφυλάσσοντας κατά αυτόν τον τρόπο τα συμφέροντα των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα. Εξασφαλίζοντας ότι με τη χρήση των 
προσωπικών δεδομένων δεν μπορεί να εξακριβωθεί η ταυτότητα του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα (καθώς απαιτούνται πρόσθετα δεδομένα), προωθείται η περαιτέρω 
χρήση των δεδομένων από τις επιχειρήσεις ενώ παράλληλα παρέχεται υψηλότερο επίπεδο 
προστασίας στους καταναλωτές.

Τροπολογία 290
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέτρα βασισμένα σε κατάρτιση προφίλ Μέτρα βασισμένα σε αυτοματοποιημένη 
επεξεργασία 

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 20 αφορά την αυτοματοποιημένη επεξεργασία και όχι την κατάρτιση προφίλ. 
Επομένως, ο τίτλος του πρέπει να είναι «Μέτρα βασισμένα σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία».

Τροπολογία 291
Morten Løkkegaard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε φυσικό πρόσωπο δικαιούται να 
μην υπάγεται σε μέτρο το οποίο παράγει 
έννομες συνέπειες για το συγκεκριμένο 
φυσικό πρόσωπο ή που το επηρεάζει 
σημαντικά, και το οποίο μέτρο βασίζεται 
αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη 
επεξεργασία με σκοπό την αξιολόγηση 
ορισμένων προσωπικών πτυχών που 

1. Κάθε φυσικό πρόσωπο δικαιούται να 
μην υπάγεται σε μέτρο το οποίο παράγει 
έννομες συνέπειες για το συγκεκριμένο 
φυσικό πρόσωπο και το οποίο μέτρο 
βασίζεται αποκλειστικά σε 
αυτοματοποιημένη επεξεργασία με σκοπό 
την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών 
πτυχών που σχετίζονται με το εν λόγω 
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σχετίζονται με το εν λόγω φυσικό 
πρόσωπο ή την ανάλυση ή την πρόβλεψη 
ειδικότερα των επιδόσεων στην εργασία, 
της οικονομικής κατάστασης, της θέσης, 
της υγείας, των προσωπικών προτιμήσεων, 
της αξιοπιστίας ή της συμπεριφοράς του.

φυσικό πρόσωπο ή την ανάλυση ή την 
πρόβλεψη ειδικότερα των επιδόσεων στην 
εργασία, της οικονομικής κατάστασης, της 
θέσης, της υγείας, των προσωπικών 
προτιμήσεων, της αξιοπιστίας ή της 
συμπεριφοράς του.

Or. en

Τροπολογία 292
Christian Engström

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε φυσικό πρόσωπο δικαιούται να 
μην υπάγεται σε μέτρο το οποίο παράγει 
έννομες συνέπειες για το συγκεκριμένο 
φυσικό πρόσωπο ή που το επηρεάζει 
σημαντικά, και το οποίο μέτρο βασίζεται 
αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη 
επεξεργασία με σκοπό την αξιολόγηση 
ορισμένων προσωπικών πτυχών που 
σχετίζονται με το εν λόγω φυσικό 
πρόσωπο ή την ανάλυση ή την πρόβλεψη 
ειδικότερα των επιδόσεων στην εργασία, 
της οικονομικής κατάστασης, της θέσης, 
της υγείας, των προσωπικών προτιμήσεων, 
της αξιοπιστίας ή της συμπεριφοράς του.

1. Κάθε φυσικό πρόσωπο δικαιούται, τόσο 
εντός όσο και εκτός διαδικτύου, να μην 
υπάγεται σε μέτρο το οποίο παράγει 
έννομες συνέπειες για το συγκεκριμένο 
φυσικό πρόσωπο ή που το επηρεάζει 
σημαντικά, και το οποίο μέτρο βασίζεται 
αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη 
επεξεργασία με σκοπό την αξιολόγηση 
ορισμένων προσωπικών πτυχών που 
σχετίζονται με το εν λόγω φυσικό 
πρόσωπο ή την ανάλυση ή την πρόβλεψη 
ειδικότερα των επιδόσεων στην εργασία, 
της οικονομικής κατάστασης, της θέσης, 
της υγείας, των προσωπικών προτιμήσεων, 
της αξιοπιστίας ή της συμπεριφοράς του.

Or. en

Τροπολογία 293
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε φυσικό πρόσωπο δικαιούται να 1. Κάθε φυσικό πρόσωπο δικαιούται, τόσο 
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μην υπάγεται σε μέτρο το οποίο παράγει 
έννομες συνέπειες για το συγκεκριμένο 
φυσικό πρόσωπο ή που το επηρεάζει 
σημαντικά, και το οποίο μέτρο βασίζεται 
αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη 
επεξεργασία με σκοπό την αξιολόγηση 
ορισμένων προσωπικών πτυχών που 
σχετίζονται με το εν λόγω φυσικό 
πρόσωπο ή την ανάλυση ή την πρόβλεψη 
ειδικότερα των επιδόσεων στην εργασία, 
της οικονομικής κατάστασης, της θέσης, 
της υγείας, των προσωπικών προτιμήσεων, 
της αξιοπιστίας ή της συμπεριφοράς του.

εντός όσο και εκτός διαδικτύου, να μην 
υπάγεται σε μέτρο για το συγκεκριμένο 
φυσικό πρόσωπο ή που το επηρεάζει 
σημαντικά, και το οποίο μέτρο βασίζεται 
αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη 
επεξεργασία με σκοπό την αξιολόγηση 
ορισμένων προσωπικών πτυχών που 
σχετίζονται με το εν λόγω φυσικό 
πρόσωπο ή την ανάλυση ή την πρόβλεψη 
ειδικότερα των επιδόσεων στην εργασία, 
της οικονομικής κατάστασης, της θέσης, 
της υγείας, των προσωπικών προτιμήσεων, 
της αξιοπιστίας ή της συμπεριφοράς του. 
Τα παιδιά δεν μπορούν να υπάγονται σε 
μέτρο του εν λόγω άρθρου.

Or. en

Τροπολογία 294
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε φυσικό πρόσωπο δικαιούται να 
μην υπάγεται σε μέτρο το οποίο παράγει 
έννομες συνέπειες για το συγκεκριμένο 
φυσικό πρόσωπο ή που το επηρεάζει 
σημαντικά, και το οποίο μέτρο βασίζεται 
αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη 
επεξεργασία με σκοπό την αξιολόγηση 
ορισμένων προσωπικών πτυχών που 
σχετίζονται με το εν λόγω φυσικό 
πρόσωπο ή την ανάλυση ή την πρόβλεψη 
ειδικότερα των επιδόσεων στην εργασία, 
της οικονομικής κατάστασης, της θέσης, 
της υγείας, των προσωπικών 
προτιμήσεων, της αξιοπιστίας ή της 
συμπεριφοράς του.

1. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δεν υπάγεται σε απόφαση η 
οποία είναι άδικη ή εισάγει διακρίσεις και
η οποία βασίζεται αποκλειστικά σε 
αυτοματοποιημένη επεξεργασία με σκοπό 
την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών 
πτυχών που σχετίζονται με το εν λόγω 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το άρθρο 20 υπό την παρούσα μορφή του δεν αναγνωρίζει τις θετικές χρήσεις της κατάρτισης 
προφίλ ούτε λαμβάνει υπόψη τα διάφορα επίπεδα κινδύνου ή τις επιπτώσεις στην ιδιωτική ζωή 
των ατόμων τα οποία αφορά η κατάρτιση προφίλ.  Εστιάζοντας σε τεχνικές οι οποίες είτε είναι 
άδικες είτε εισάγουν διακρίσεις όπως ορίζεται στην οδηγία 2005/29/ΕΚ, η προσέγγιση της 
συγκεκριμένης πρότασης είναι από τεχνολογικής απόψεως πιο ουδέτερη και επικεντρώνεται 
περισσότερο στις αρνητικές χρήσεις των τεχνικών κατάρτισης προφίλ παρά στην ίδια την 
τεχνολογία.

Τροπολογία 295
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη των λοιπών 
διατάξεων του παρόντος κανονισμού, ένα 
πρόσωπο μπορεί να υπάγεται σε μέτρο 
του είδους που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 μόνον εάν η επεξεργασία:

διαγράφεται

α) πραγματοποιείται στο πλαίσιο της 
σύναψης ή της εκτέλεσης σύμβασης, 
εφόσον το αίτημα για τη σύναψη ή την
εκτέλεσης της σύμβασης το οποίο 
υποβλήθηκε από το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα έγινε δεκτό ή 
εάν παρασχέθηκαν κατάλληλα μέτρα για 
τη διασφάλιση των έννομων 
συμφερόντων του συγκεκριμένου 
προσώπου, όπως το δικαίωμα 
εξασφάλισης ανθρώπινης παρέμβασης· ή
β) επιτρέπεται ρητώς από το δίκαιο της 
Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, το 
οποίο προβλέπει επίσης κατάλληλα μέτρα 
για την προστασία των έννομων 
συμφερόντων του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα· ή
γ) βασίζεται στη συγκατάθεση του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα, με την επιφύλαξη των 
προϋποθέσεων που προβλέπονται στο 
άρθρο 7 και κατάλληλων εγγυήσεων.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Διαγραφή λόγω της προτεινόμενης τροπολογίας στην παράγραφο 1.

Τροπολογία 296
Morten Løkkegaard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη των λοιπών 
διατάξεων του παρόντος κανονισμού, ένα 
πρόσωπο μπορεί να υπάγεται σε μέτρο του 
είδους που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
μόνον εάν η επεξεργασία:

2. Με την επιφύλαξη των λοιπών 
διατάξεων του παρόντος κανονισμού, ένα 
πρόσωπο μπορεί να υπάγεται σε μέτρο του 
είδους που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
εάν η επεξεργασία:

Or. en

Τροπολογία 297
Christian Engström

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη των λοιπών 
διατάξεων του παρόντος κανονισμού, ένα 
πρόσωπο μπορεί να υπάγεται σε μέτρο του
είδους που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
μόνον εάν η επεξεργασία:

2. Με την επιφύλαξη των λοιπών 
διατάξεων του παρόντος κανονισμού, 
συμπεριλαμβανομένων των παραγράφων 
3 και 4, ένα πρόσωπο μπορεί να υπάγεται 
σε μέτρο του είδους που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 μόνον εάν η επεξεργασία:

Or. en

Τροπολογία 298
Anna Maria Corazza Bildt
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Σε κάθε περίπτωση τα παιδιά δεν θα 
πρέπει να υπάγονται σε μέτρα κατάρτισης 
προφίλ όπως προβλέπεται στην 
παράγραφο 1·

Or. en

Τροπολογία 299
Christian Engström

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) πραγματοποιείται στο πλαίσιο της 
σύναψης ή της εκτέλεσης σύμβασης, 
εφόσον το αίτημα για τη σύναψη ή την 
εκτέλεσης της σύμβασης το οποίο 
υποβλήθηκε από το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα έγινε δεκτό ή 
εάν παρασχέθηκαν κατάλληλα μέτρα για 
τη διασφάλιση των έννομων συμφερόντων 
του συγκεκριμένου προσώπου, όπως το 
δικαίωμα εξασφάλισης ανθρώπινης 
παρέμβασης· ή

α) είναι απαραίτητη για τη σύναψη ή την 
εκτέλεση σύμβασης, εφόσον το αίτημα για 
τη σύναψη ή την εκτέλεσης της σύμβασης 
το οποίο υποβλήθηκε από το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα έγινε 
δεκτό ή εάν παρασχέθηκαν κατάλληλα 
μέτρα για τη διασφάλιση των έννομων 
συμφερόντων του συγκεκριμένου 
προσώπου, συμπεριλαμβανομένου του 
δικαιώματος για παροχή χρήσιμων 
πληροφοριών σχετικά με τη λογική που 
χρησιμοποιείται κατά την κατάρτιση 
προφίλ και του δικαιώματος εξασφάλισης 
ανθρώπινης παρέμβασης, 
συμπεριλαμβανομένης της αιτιολόγησης 
της απόφασης που ελήφθη κατόπιν της εν 
λόγω παρέμβασης· ή

Or. en

Τροπολογία 300
Josef Weidenholzer
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) πραγματοποιείται στο πλαίσιο της 
σύναψης ή της εκτέλεσης σύμβασης, 
εφόσον το αίτημα για τη σύναψη ή την 
εκτέλεσης της σύμβασης το οποίο 
υποβλήθηκε από το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα έγινε δεκτό ή 
εάν παρασχέθηκαν κατάλληλα μέτρα για 
τη διασφάλιση των έννομων συμφερόντων 
του συγκεκριμένου προσώπου, όπως το 
δικαίωμα εξασφάλισης ανθρώπινης 
παρέμβασης·

α) πραγματοποιείται στο πλαίσιο της 
σύναψης ή της εκτέλεσης σύμβασης, 
εφόσον το αίτημα για τη σύναψη ή την 
εκτέλεσης της σύμβασης το οποίο 
υποβλήθηκε από το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα έγινε δεκτό ή 
εάν παρασχέθηκαν κατάλληλα μέτρα για 
τη διασφάλιση των έννομων συμφερόντων 
του συγκεκριμένου προσώπου, όπως το 
δικαίωμα εξασφάλισης ανθρώπινης 
παρέμβασης ή το δικαίωμα στην 
πληροφόρηση σχετικά με τη δομή και τη 
σύνθεση του χρησιμοποιούμενου
συστήματος και τις συνέπειες της 
κατάρτισης προφίλ·

Or. de

Τροπολογία 301
Morten Løkkegaard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) επιτρέπεται ρητώς από το δίκαιο της 
Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, το 
οποίο προβλέπει επίσης κατάλληλα μέτρα 
για την προστασία των έννομων 
συμφερόντων του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα· ή

β) απαιτείται η συμμόρφωση με το δίκαιο 
της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, 
το οποίο προβλέπει επίσης κατάλληλα 
μέτρα για την προστασία των έννομων 
συμφερόντων του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα· ή

Or. en

Τροπολογία 302
Rafał Trzaskowski
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) επιτρέπεται ρητώς από το δίκαιο της 
Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, το 
οποίο προβλέπει επίσης κατάλληλα μέτρα 
για την προστασία των έννομων 
συμφερόντων του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα· ή

β) επιτρέπεται από το δίκαιο της Ένωσης ή 
το δίκαιο κράτους μέλους, το οποίο 
προβλέπει επίσης κατάλληλα μέτρα για την 
προστασία των έννομων συμφερόντων του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα· ή

Or. en

Τροπολογία 303
Christian Engström

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) επιτρέπεται ρητώς από το δίκαιο της 
Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, το 
οποίο προβλέπει επίσης κατάλληλα μέτρα 
για την προστασία των έννομων 
συμφερόντων του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα· ή

β) επιτρέπεται ρητώς από το δίκαιο της 
Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, το 
οποίο προβλέπει επίσης κατάλληλα μέτρα 
για την προστασία των έννομων 
συμφερόντων του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα και προστατεύει 
τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα από τυχόν διακρίσεις που 
εισάγουν τα μέτρα που περιγράφονται 
στην παράγραφο 1· ή

Or. en

Τροπολογία 304
Christian Engström

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) βασίζεται στη συγκατάθεση του γ) βασίζεται στη συγκατάθεση του 
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προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα, με την επιφύλαξη των 
προϋποθέσεων που προβλέπονται στο 
άρθρο 7 και κατάλληλων εγγυήσεων.

προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα, με την επιφύλαξη των 
προϋποθέσεων που προβλέπονται στο 
άρθρο 7 και κατάλληλων εγγυήσεων, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αποτελεσματικής προστασίας έναντι 
διακρίσεων που ενδέχεται να εισάγουν τα 
μέτρα που περιγράφονται στην 
παράγραφο 1.

Or. en

Τροπολογία 305
Rafał Trzaskowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) πραγματοποιείται με σκοπό την 
παρακολούθηση και την πρόληψη 
απάτης.

Or. en

Τροπολογία 306
Emma McClarkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) πραγματοποιείται για την πρόληψη ή 
τον εντοπισμό απάτης, την επιβεβαίωση 
στοιχείων ταυτότητας ή/και τον 
προσδιορισμό της φερεγγυότητας ή της 
ικανότητας πληρωμής και σε κάθε 
περίπτωση εφόσον έχουν ληφθεί τα 
κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση των 
έννομων συμφερόντων του προσώπου στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, όπως το 
δικαίωμα εξασφάλισης ανθρώπινης 
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παρέμβασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της εν λόγω τροπολογίας είναι να διασφαλιστεί ότι η κατάρτιση προφίλ μπορεί να 
χρησιμοποιείται για την πρόληψη της απάτης και της υποκλοπής ταυτότητας μέσω της 
αξιολόγησης της φερεγγυότητας.

Τροπολογία 307
Rafał Trzaskowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 γ β) πραγματοποιείται λόγω βάσιμης 
υποψίας για διάπραξη εγκληματικής 
πράξης εις βάρος του υπευθύνου 
επεξεργασίας, ιδίως των τραπεζών, των 
χρηματοδοτικών οργανισμών και των 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και των 
πελατών τους.

Or. en

Τροπολογία 308
Rafał Trzaskowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ γ) πραγματοποιείται με σκοπό την 
αξιολόγηση της πιστοληπτικής 
ικανότητας και τη διασφάλιση της 
ασφάλειας και της αξιοπιστίας των 
υπηρεσιών που παρέχει ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας.

Or. en



PE500.411v01-00 158/247 AM\917991EL.doc

EL

Τροπολογία 309
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η αυτοματοποιημένη επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με 
σκοπό την αξιολόγηση ορισμένων 
προσωπικών πτυχών που αφορούν ένα 
φυσικό πρόσωπο δεν βασίζεται μόνον 
στις ειδικές κατηγορίες δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρονται 
στο άρθρο 9.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Διαγραφή λόγω της τροπολογίας που προτείνεται στην παράγραφο 1.

Τροπολογία 310
Christian Engström

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η αυτοματοποιημένη επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με 
σκοπό την αξιολόγηση ορισμένων 
προσωπικών πτυχών που αφορούν ένα 
φυσικό πρόσωπο δεν βασίζεται μόνον στις 
ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που αναφέρονται στο άρθρο 9.

3. Η αυτοματοποιημένη επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με 
σκοπό την αξιολόγηση ορισμένων 
προσωπικών πτυχών που αφορούν ένα 
φυσικό πρόσωπο δεν περιλαμβάνει ούτε 
δημιουργεί δεδομένα που ανήκουν στις 
ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που αναφέρονται στο άρθρο 9, 
εκτός εάν εμπίπτουν στο καθεστώς των 
εξαιρέσεων που απαριθμούνται στο 
άρθρο 9 παράγραφος 2.

Or. en
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Τροπολογία 311
Christian Engström

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Απαγορεύεται η κατάρτιση προφίλ 
που (είτε εκ προθέσεως είτε όχι) έχει ως 
αποτέλεσμα την εισαγωγή διακρίσεων 
έναντι ατόμων βάσει φυλετικής ή 
εθνοτικής καταγωγής, πολιτικών 
φρονημάτων, θρησκείας ή πεποιθήσεων, 
συμμετοχής σε συνδικαλιστική οργάνωση 
ή γενετήσιου προσανατολισμού ή που 
(είτε εκ προθέσεως είτε όχι) οδηγεί σε 
μέτρα που επιφέρουν τα εν λόγω 
αποτελέσματα.

Or. en

Τροπολογία 312
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η κατάρτιση προφίλ, τόσο η σκόπιμη 
όσο και η ακούσια, απαγορεύεται εάν τα 
δεδομένα που συγκεντρώνονται ενδέχεται 
να εισαγάγουν διακρίσεις σε βάρος 
ατόμων και να θίξουν ευαίσθητους 
προσωπικούς τομείς – όπως, για 
παράδειγμα, πληροφορίες και δεδομένα 
που αφορούν το φύλο, την καταγωγή, τις 
πολιτικές και θρησκευτικές πεποιθήσεις, 
τη συμμετοχή σε κόμμα και σε 
συνδικαλιστική ένωση, τον γενετήσιο 
προσανατολισμό, κ.λπ.

Or. de



PE500.411v01-00 160/247 AM\917991EL.doc

EL

Τροπολογία 313
Christian Engström

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Η αυτοματοποιημένη επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με 
σκοπό την αξιολόγηση ορισμένων 
προσωπικών πτυχών που αφορούν ένα 
φυσικό πρόσωπο δεν χρησιμοποιείται για 
την αναγνώριση ή την κατηγοριοποίηση 
παιδιών.

Or. en

Τροπολογία 314
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2, η ενημέρωση που 
πρέπει να παρέχεται από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας βάσει του άρθρου 14 
περιλαμβάνει πληροφορίες όσον αφορά 
την ύπαρξη επεξεργασίας για ένα μέτρο 
του είδους που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 και τις προβλεπόμενες 
συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας για 
το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Διαγραφή λόγω της προτεινόμενης τροπολογίας στην παράγραφο 1.
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Τροπολογία 315
Christian Engström

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2, η ενημέρωση που πρέπει να 
παρέχεται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας 
βάσει του άρθρου 14 περιλαμβάνει 
πληροφορίες όσον αφορά την ύπαρξη 
επεξεργασίας για ένα μέτρο του είδους που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 και τις 
προβλεπόμενες συνέπειες της εν λόγω 
επεξεργασίας για το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα.

4. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2, η ενημέρωση που πρέπει να 
παρέχεται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας 
βάσει των άρθρων 14 και 15 περιλαμβάνει 
πληροφορίες όσον αφορά την ύπαρξη 
επεξεργασίας για ένα μέτρο του είδους που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 και τις 
προβλεπόμενες συνέπειες της εν λόγω 
επεξεργασίας για το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα καθώς και την 
λογική με την οποία υποβάλλονται σε 
επεξεργασία τα δεδομένα.

Or. en

Τροπολογία 316
Rafał Trzaskowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – 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 κριτηρίων και των 
προϋποθέσεων σχετικά με τα κατάλληλα 
μέτρα για τη διασφάλιση των έννομων 
συμφερόντων του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα που 
προβλέπονται στην παράγραφο 2.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 317
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – 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 κριτηρίων και των 
προϋποθέσεων σχετικά με τα κατάλληλα 
μέτρα για τη διασφάλιση των έννομων 
συμφερόντων του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα που 
προβλέπονται στην παράγραφο 2.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Διαγραφή λόγω της προτεινόμενης τροπολογίας στην παράγραφο 1.

Τροπολογία 318
Christian Engström

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – 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 κριτηρίων και των 
προϋποθέσεων σχετικά με τα κατάλληλα 
μέτρα για τη διασφάλιση των έννομων 
συμφερόντων του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα που 
προβλέπονται στην παράγραφο 2.

5. Εντός έξι μηνών από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού, η 
Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 86 για τον 
περαιτέρω προσδιορισμό των κριτηρίων 
και των προϋποθέσεων σχετικά με τα
κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση των 
έννομων συμφερόντων των προσώπων 
στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα που 
προβλέπονται στην παράγραφο 2. Η 
Επιτροπή, προτού υποβάλει τις προτάσεις 
της, ζητεί τη γνώμη των εκπροσώπων 
των προσώπων στα οποία αναφέρονται 
τα δεδομένα καθώς και του Συμβουλίου 
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Προστασίας Δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 319
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – 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 κριτηρίων και των 
προϋποθέσεων σχετικά με τα κατάλληλα 
μέτρα για τη διασφάλιση των έννομων 
συμφερόντων του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα που 
προβλέπονται στην παράγραφο 2.

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
προϋποθέσεων σχετικά με τα κατάλληλα 
μέτρα για τη διασφάλιση των έννομων 
συμφερόντων του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα που 
προβλέπονται στην παράγραφο 2. Ακόμα, 
η Επιτροπή συνεργάζεται στενά κυρίως 
με εκπροσώπους οργανώσεων 
προστασίας δεδομένων.

Or. de

Τροπολογία 320
Andreas Schwab, Lara Comi, Pablo Arias Echeverría

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ειδικότερα, κάθε νομοθετικό μέτρο το 
οποίο αναφέρεται στην παράγραφο 1 
περιέχει συγκεκριμένες διατάξεις όσον 
αφορά τουλάχιστον τους στόχους που 
επιδιώκονται με την επεξεργασία και τον 
καθορισμό του υπευθύνου επεξεργασίας.

2. Ειδικότερα, κάθε νομοθετικό μέτρο το 
οποίο αναφέρεται στην παράγραφο 1 
περιέχει συγκεκριμένες διατάξεις όσον 
αφορά τουλάχιστον τους στόχους που 
επιδιώκονται με την επεξεργασία, τους 
σκοπούς της επεξεργασίας και τον 
καθορισμό του υπευθύνου επεξεργασίας.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλιστεί υψηλότερο επίπεδο προστασίας, σε περίπτωση περιορισμών, η νομοθεσία 
πρέπει να αναφέρει επίσης τους στόχους που επιδιώκονται με την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα.

Τροπολογία 321
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo, Pablo Arias 
Echeverría

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ευθύνη του υπευθύνου επεξεργασίας Γενική αρχή της ευθύνης του υπευθύνου 
επεξεργασίας

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η αρχή της ευθύνης που εισάγεται στην ουσία με το κεφάλαιο 4 της πρότασης κανονισμού 
πρέπει να αναφερθεί ρητά προκειμένου να εξασφαλιστεί υψηλότερο επίπεδο προστασίας.

Τροπολογία 322
Rafał Trzaskowski

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 

διαγράφεται
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για την εξέταση ειδικών μέτρων για τις 
πολύ μικρές, τις μικρές και τις μεσαίες 
επιχειρήσεις.

Or. en

Τροπολογία 323
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έχοντας υπόψη την κατάσταση της 
τεχνολογίας και το κόστος εφαρμογής, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει, τόσο 
κατά τον καθορισμό των μέσων 
επεξεργασίας όσο και κατά την ίδια την 
επεξεργασία, να εφαρμόζει κατάλληλα 
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και 
διαδικασίες κατά τρόπο ώστε η 
επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις του 
παρόντος κανονισμού και να 
διασφαλίζεται η προστασία των 
δικαιωμάτων του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα.

1. Έχοντας υπόψη την κατάσταση της 
τεχνολογίας, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
οφείλει, τόσο κατά τον καθορισμό των 
μέσων επεξεργασίας όσο και κατά την ίδια 
την επεξεργασία, να εφαρμόζει κατάλληλα 
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και 
διαδικασίες κατά τρόπο ώστε η 
επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις του 
παρόντος κανονισμού και να 
διασφαλίζεται η προστασία των 
δικαιωμάτων του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα.

Or. en

Τροπολογία 324
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έχοντας υπόψη την κατάσταση της 
τεχνολογίας και το κόστος εφαρμογής, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει, τόσο 
κατά τον καθορισμό των μέσων 
επεξεργασίας όσο και κατά την ίδια την 
επεξεργασία, να εφαρμόζει κατάλληλα 

1. Κατά περίπτωση, είναι δυνατή η 
υιοθέτηση υποχρεωτικών μέτρων ώστε 
να διασφαλίζεται ότι έχουν καθοριστεί 
κατηγορίες αγαθών ή υπηρεσιών οι 
οποίες διαθέτουν προεπιλεγμένες 
ρυθμίσεις που πληρούν τις απαιτήσεις 
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τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και 
διαδικασίες κατά τρόπο ώστε η 
επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις του 
παρόντος κανονισμού και να 
διασφαλίζεται η προστασία των 
δικαιωμάτων του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα.

του παρόντος κανονισμού σχετικά με την 
προστασία των ατόμων όσον αφορά την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα. Τα εν λόγω μέτρα βασίζονται 
σε τυποποίηση βάσει του [κανονισμού 
…/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου σχετικά με την 
ευρωπαϊκή τυποποίηση και την 
τροποποίηση των οδηγιών 89/686/ΕΟΚ 
και 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των 
οδηγιών 94/9/ΕΚ, 94/25/ΕΚ, 95/16/ΕΚ, 
97/23/ΕΚ, 98/34/ΕΚ, 2004/22/ΕΚ, 
2007/23/ΕΚ, 2009/23/ΕΚ και 
2009/105/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την 
κατάργηση της απόφασης 87/95/ΕΟΚ και 
της απόφασης αριθ. 1673/2006/ΕΚ]. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποτελεί μέρος ενός συνόλου τροπολογιών και στόχος της είναι να 
αναγνωριστεί ότι, ενώ η προστασία των δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό και η προστασία 
των δεδομένων εξ ορισμού είναι ένα θέμα προς συζήτηση, οι προτάσεις της Επιτροπής δεν 
εξασφαλίζουν επαρκή ασφάλεια ενώ παράλληλα ενέχουν τον κίνδυνο περιορισμού της 
ελεύθερης κυκλοφορίας. Αντ’ αυτού, ο μηχανισμός που έχει θεσπιστεί για τη χρήση τυποποίησης 
στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων για την τυποποίηση θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την 
εναρμόνιση των εφαρμοστέων απαιτήσεων και την προώθηση της ελεύθερης κυκλοφορίας.

Τροπολογία 325
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η ανωνυμοποίηση ή η 
ψευδωνυμοποίηση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να 
εφαρμόζεται από τον εκτελούντα την 
επεξεργασία όταν είναι εφικτό και 
ανάλογο προς τον σκοπό της 
επεξεργασίας.
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Or. en

Τροπολογία 326
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας εφαρμόζει 
μηχανισμούς ώστε να διασφαλίζεται ότι, εξ 
ορισμού, υποβάλλονται σε επεξεργασία 
μόνον εκείνα τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα τα οποία είναι αναγκαία για 
κάθε συγκεκριμένο σκοπό επεξεργασίας 
και ότι τα εν λόγω δεδομένα δεν 
συλλέγονται ούτε διατηρούνται πέραν του 
ελάχιστου απαραίτητου ορίου για τους 
σκοπούς αυτούς, από την άποψη τόσο της 
ποσότητας των δεδομένων όσο και του 
χρόνου της αποθήκευσής τους. Ειδικότερα, 
οι εν λόγω μηχανισμοί διασφαλίζουν ότι, 
εξ ορισμού, δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα δεν καθίστανται προσπελάσιμα 
σε αόριστο αριθμό φυσικών προσώπων.

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας εφαρμόζει 
μηχανισμούς ώστε να διασφαλίζεται ότι, εξ 
ορισμού, τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα συλλέγονται μόνο για 
καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους 
σκοπούς και υποβάλλονται σε 
επεξεργασία μόνον εκείνα τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι 
αναγκαία για κάθε συγκεκριμένο σκοπό 
επεξεργασίας και ότι τα εν λόγω δεδομένα 
δεν συλλέγονται ούτε διατηρούνται πέραν 
του ελάχιστου απαραίτητου ορίου για τους 
σκοπούς αυτούς, από την άποψη τόσο της 
ποσότητας των δεδομένων όσο και του 
χρόνου της αποθήκευσής τους. Ειδικότερα, 
οι εν λόγω μηχανισμοί διασφαλίζουν ότι, 
εξ ορισμού, δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα δεν καθίστανται προσπελάσιμα 
σε αόριστο αριθμό φυσικών προσώπων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η εξ ορισμού προστασία των δεδομένων αποτελεί νέα αρχή που εισάγεται από την πρόταση 
κανονισμού. Το πεδίο εφαρμογής της δεν είναι σαφές. Επομένως, πρέπει να προσεγγίσει 
περισσότερο στις αρχές της επεξεργασίας δεδομένων που προβλέπονται στο άρθρο 5 της 
πρότασης κανονισμού για να μη δημιουργηθεί νομική αβεβαιότητα και για να εξασφαλισθεί 
υψηλότερο επίπεδο προστασίας.

Τροπολογία 327
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας εφαρμόζει 
μηχανισμούς ώστε να διασφαλίζεται ότι, εξ 
ορισμού, υποβάλλονται σε επεξεργασία 
μόνον εκείνα τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα τα οποία είναι αναγκαία για 
κάθε συγκεκριμένο σκοπό επεξεργασίας 
και ότι τα εν λόγω δεδομένα δεν 
συλλέγονται ούτε διατηρούνται πέραν του 
ελάχιστου απαραίτητου ορίου για τους
σκοπούς αυτούς, από την άποψη τόσο της 
ποσότητας των δεδομένων όσο και του 
χρόνου της αποθήκευσής τους. Ειδικότερα, 
οι εν λόγω μηχανισμοί διασφαλίζουν ότι, 
εξ ορισμού, δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα δεν καθίστανται προσπελάσιμα 
σε αόριστο αριθμό φυσικών προσώπων.

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας εφαρμόζει 
μηχανισμούς ώστε να διασφαλίζεται ότι, εξ 
ορισμού, υποβάλλονται σε επεξεργασία 
μόνον εκείνα τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα τα οποία είναι αναγκαία για 
κάθε συγκεκριμένο σκοπό επεξεργασίας, 
ότι οι ρυθμίσεις συμμορφώνονται 
αυτομάτως με τις γενικές αρχές της 
προστασίας δεδομένων του παρόντος 
κανονισμού και ότι τα εν λόγω δεδομένα 
δεν συλλέγονται ούτε διατηρούνται πέραν 
του ελάχιστου απαραίτητου ορίου για τους 
σκοπούς αυτούς, από την άποψη τόσο της 
ποσότητας των δεδομένων όσο και του 
χρόνου της αποθήκευσής τους. Ειδικότερα, 
οι εν λόγω μηχανισμοί διασφαλίζουν ότι, 
εξ ορισμού, δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα δεν καθίστανται προσπελάσιμα 
σε αόριστο αριθμό φυσικών προσώπων.

Or. en

Τροπολογία 328
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας εφαρμόζει 
μηχανισμούς ώστε να διασφαλίζεται ότι, 
εξ ορισμού, υποβάλλονται σε επεξεργασία 
μόνον εκείνα τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα τα οποία είναι αναγκαία για 
κάθε συγκεκριμένο σκοπό επεξεργασίας 
και ότι τα εν λόγω δεδομένα δεν 
συλλέγονται ούτε διατηρούνται πέραν του 
ελάχιστου απαραίτητου ορίου για τους 
σκοπούς αυτούς, από την άποψη τόσο 
της ποσότητας των δεδομένων όσο και 

2. Μέχρις ότου ληφθούν υποχρεωτικά 
μέτρα σύμφωνα με την παράγραφο 1, τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι δεν 
επιβάλλεται υποχρεωτικός σχεδιασμός 
ούτε προκαθορισμένες απαιτήσεις σε 
αγαθά και υπηρεσίες που αφορούν την 
προστασία των ατόμων όσον αφορά την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που θα μπορούσαν να 
εμποδίσουν την τοποθέτηση εξοπλισμού 
στην αγορά και την ελεύθερη κυκλοφορία 
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του χρόνου της αποθήκευσής τους. 
Ειδικότερα, οι εν λόγω μηχανισμοί 
διασφαλίζουν ότι, εξ ορισμού, δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα δεν καθίστανται 
προσπελάσιμα σε αόριστο αριθμό 
φυσικών προσώπων.

των εν λόγω αγαθών και υπηρεσιών τόσο 
εντός όσο και μεταξύ των κρατών μελών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποτελεί μέρος ενός συνόλου τροπολογιών και στόχος της είναι να 
αναγνωριστεί ότι, ενώ η προστασία των δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό και η προστασία 
των δεδομένων εξ ορισμού είναι σημαντικό θέμα προς συζήτηση, οι προτάσεις της Επιτροπής 
δεν εξασφαλίζουν επαρκή ασφάλεια ενώ παράλληλα ενέχουν τον κίνδυνο περιορισμού της 
ελεύθερης κυκλοφορίας.  Αντ' αυτού, ο μηχανισμός που έχει θεσπιστεί για τη χρήση 
τυποποίησης στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων για την τυποποίηση θα πρέπει να χρησιμοποιείται 
για την εναρμόνιση των εφαρμοστέων απαιτήσεων και την προώθηση της ελεύθερης 
κυκλοφορίας.

Τροπολογία 329
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον προσδιορισμό τυχόν 
περαιτέρω κριτηρίων και απαιτήσεων 
σχετικά με τα κατάλληλα μέτρα και τους 
μηχανισμούς που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2, ιδίως για τις 
απαιτήσεις προστασίας των δεδομένων 
ήδη από τον σχεδιασμό οι οποίες 
εφαρμόζονται σε όλους τους τομείς, τα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες.

διαγράφεται

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Η εν λόγω πρόταση κανονισμού εφαρμόζεται σε όλους τους τομείς, επιγραμμικούς και μη. Δεν 
εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Επιτροπής από τον σχεδιασμό και εξ ορισμού η έγκριση κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων για την προστασία των δεδομένων, οι οποίες θα κινδύνευαν να 
αποβούν εις βάρος της τεχνολογικής καινοτομίας. Οι αρχές ελέγχου των κρατών μελών και το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων βρίσκονται σε καλύτερη θέση ώστε να 
παρεμβαίνουν σε ενδεχόμενες δυσχέρειες.

Τροπολογία 330
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον προσδιορισμό τυχόν 
περαιτέρω κριτηρίων και απαιτήσεων 
σχετικά με τα κατάλληλα μέτρα και τους 
μηχανισμούς που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2, ιδίως για τις 
απαιτήσεις προστασίας των δεδομένων 
ήδη από τον σχεδιασμό οι οποίες 
εφαρμόζονται σε όλους τους τομείς, τα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω τροπολογία συνάδει με την προτεινόμενη αλλαγή στο άρθρο 23 παράγραφος 1.

Τροπολογία 331
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει 
τεχνικά πρότυπα για τις απαιτήσεις που 

διαγράφεται



AM\917991EL.doc 171/247 PE500.411v01-00

EL

προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2. 
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 87 
παράγραφος 2.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω πρόταση κανονισμού εφαρμόζεται σε όλους τους τομείς, επιγραμμικούς και μη. Δεν 
εμπίπτει στις αρμοδιότητες της  Επιτροπής ο καθορισμός τεχνικών κανόνων που θα κινδύνευαν 
να αποβούν εις βάρος της τεχνολογικής καινοτομίας. Οι αρχές ελέγχου των κρατών μελών και 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων είναι βρίσκονται σε καλύτερη θέση ώστε να 
παρεμβαίνουν σε ενδεχόμενες δυσχέρειες.

Τροπολογία 332
Malcolm Harbour, Adam Bielan

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

Η εν λόγω τροπολογία συνάδει με την προτεινόμενη αλλαγή στο άρθρο 23 παράγραφος 1.

Τροπολογία 333
Malcolm Harbour

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εάν μια πράξη επεξεργασίας πρόκειται 
να εκτελεσθεί για λογαριασμό υπευθύνου 
επεξεργασίας, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
επιλέγει έναν εκτελούντα την επεξεργασία 
ο οποίος παρέχει επαρκείς εγγυήσεις για 
την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και 
οργανωτικών μέτρων και διαδικασιών, 
κατά τρόπο ώστε η επεξεργασία να πληροί 
τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού 
και να διασφαλίζεται η προστασία των 
δικαιωμάτων του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα σε σχέση με τα 
τεχνικά μέτρα ασφάλειας και τα 
οργανωτικά μέτρα τα οποία διέπουν την 
επεξεργασία που πρόκειται να εκτελεσθεί, 
και διασφαλίζει τη συμμόρφωση προς τα 
εν λόγω μέτρα.

1. Εάν μια πράξη επεξεργασίας πρόκειται 
να εκτελεσθεί για λογαριασμό υπευθύνου 
επεξεργασίας και περιλαμβάνει την 
επεξεργασία δεδομένων που επιτρέπουν 
στον εκτελούντα την επεξεργασία να 
αναγνωρίσει ευλόγως το πρόσωπο στο 
αναφέρονται τα δεδομένα, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας επιλέγει έναν εκτελούντα την 
επεξεργασία ο οποίος παρέχει επαρκείς 
εγγυήσεις για την εφαρμογή κατάλληλων 
τεχνικών και οργανωτικών μέτρων και 
διαδικασιών, κατά τρόπο ώστε η 
επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις του 
παρόντος κανονισμού και να 
διασφαλίζεται η προστασία των 
δικαιωμάτων του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα σε σχέση με τα 
τεχνικά μέτρα ασφάλειας και τα 
οργανωτικά μέτρα τα οποία διέπουν την 
επεξεργασία που πρόκειται να εκτελεσθεί, 
και διασφαλίζει τη συμμόρφωση προς τα 
εν λόγω μέτρα. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
εξακολουθεί να φέρει αποκλειστικά την 
ευθύνη για τη διασφάλιση της 
συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση που, λόγω χρήσης κατάλληλων τεχνικών ανωνυμοποίησης, ο εκτελών την 
επεξεργασία δεν δύναται να αναγνωρίσει το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, το 
άρθρο 26 δεν εφαρμόζεται. Η μείωση του διοικητικού φόρτου θα ενθαρρύνει τις επενδύσεις για 
την ανάπτυξη αποτελεσματικής τεχνολογίας ανωνυμοποίησης και την εφαρμογή ενός ισχυρού 
συστήματος περιορισμένης πρόσβασης. Η βασική αρχή σύμφωνα με την οποία η κύρια και 
άμεση ευθύνη και υποχρέωση για την επεξεργασία βαρύνει τον υπεύθυνο επεξεργασίας θα 
πρέπει να αναφέρεται ρητώς στο εν λόγω άρθρο.

Τροπολογία 334
Malcolm Harbour
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) προσλαμβάνει άλλον εκτελούντα την 
επεξεργασία μόνον με την προηγούμενη 
άδεια του υπευθύνου επεξεργασίας·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση χορήγησης προηγούμενης άδειας από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ώστε ο εκτελών 
την επεξεργασία να προσλάβει υπεργολάβους επεξεργασίας συνεπάγεται φόρτο χωρίς να είναι 
σαφή τα οφέλη όσον αφορά την ενίσχυση της προστασίας δεδομένων. Επίσης, δεν θα ήταν 
αποτελεσματική, κυρίως στο πλαίσιο του περιβάλλοντος υπολογιστικού νέφους, και ιδίως αν 
ερμηνευτεί κατά τρόπο που να απαιτείται προηγούμενη άδεια για την πρόσληψη ειδικών 
υπεργολάβων επεξεργασίας. Η συγκεκριμένη απαίτηση πρέπει να αφαιρεθεί.

Τροπολογία 335
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η α) Όταν ο εκτελών την επεξεργασία 
επεξεργάζεται δεδομένα για λογαριασμό 
του υπευθύνου επεξεργασίας πρέπει να 
εφαρμόζει τις αρχές για την προστασία 
της ιδιωτικής ζωής ήδη από τον 
σχεδιασμό και τις αρχές για την 
προστασία της ιδιωτικής ζωής εξ 
ορισμού.

Or. en

Τροπολογία 336
Malcolm Harbour

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 3 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας θεωρείται 
ότι τηρεί τις υποχρεώσεις που ορίζονται 
στην παράγραφο 1 εφόσον επιλέγει 
εκτελούντα την επεξεργασία ο οποίος έχει 
προβεί οικειοθελώς σε αυτοπιστοποίηση 
ή έχει αποκτήσει οικειοθελώς 
πιστοποίηση, σφραγίδα ή σήμα σύμφωνα 
με τα άρθρα 38 και 39 του παρόντος 
κανονισμού που να αποδεικνύει ότι 
εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά πρότυπα 
και οργανωτικά μέτρα βάσει των 
απαιτήσεων που ορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός πρέπει να παρέχει σαφή κίνητρα στους υπευθύνους επεξεργασίας και τους 
εκτελούντες την επεξεργασία ώστε να επενδύουν σε μέτρα που στοχεύουν στην ενίσχυση της 
ασφάλειας και της προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Όταν οι υπεύθυνοι επεξεργασίας και οι 
εκτελούντες την επεξεργασία προτείνουν πρόσθετες εγγυήσεις για την προστασία των 
δεδομένων, οι οποίες συνάδουν ή υπερβαίνουν τα αποδεκτά κλαδικά πρότυπα, και μπορούν να 
το αποδείξουν με έγκυρα πιστοποιητικά, τότε πρέπει να επωφελούνται από λιγότερο επιτακτικές 
απαιτήσεις. Κατά αυτόν τον τρόπο θα διαθέτουν ευελιξία ενώ ο φόρτος για τους παρόχους και 
τους πελάτες υπολογιστικού νέφους θα είναι μειωμένος.

Τροπολογία 337
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε υπεύθυνος επεξεργασίας και κάθε 
εκτελών την επεξεργασία και, εφόσον 
συντρέχει περίπτωση, ο εκπρόσωπος του 
υπευθύνου επεξεργασίας διατηρεί 
τεκμηρίωση όλων των πράξεων
επεξεργασίας για τις οποίες είναι 
υπεύθυνος.

1. Κάθε υπεύθυνος επεξεργασίας και κάθε 
εκτελών την επεξεργασία και, εφόσον 
συντρέχει περίπτωση, ο εκπρόσωπος του 
υπευθύνου επεξεργασίας διατηρεί 
τεκμηρίωση όλων των συστημάτων και 
διαδικασιών επεξεργασίας για τις οποίες 
είναι υπεύθυνος.
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Or. fr

Justification

Il convient de rapprocher la formulation de cette disposition à celle contenue dans la 
proposition de directive relative à la protection des personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes  à des fins de 
prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière 
ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données. Comme indiqué 
par le CEPD dans son avis du 7 mars 2012, la proposition de la Commission qui consiste à 
conserver la documentation liée à tout traitement, ne contribue pas à la réalisation de 
l’objectif de la proposition de règlement qui est la réduction de la charge administrative 
générée par les règles de protection des données.

Τροπολογία 338
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε υπεύθυνος επεξεργασίας και κάθε 
εκτελών την επεξεργασία και, εφόσον 
συντρέχει περίπτωση, ο εκπρόσωπος του 
υπευθύνου επεξεργασίας διατηρεί 
τεκμηρίωση όλων των πράξεων 
επεξεργασίας για τις οποίες είναι 
υπεύθυνος.

1. Κάθε υπεύθυνος επεξεργασίας και κάθε 
εκτελών την επεξεργασία και, εφόσον 
συντρέχει περίπτωση, ο εκπρόσωπος του 
υπευθύνου επεξεργασίας διατηρεί 
τεκμηρίωση των βασικών ειδών 
επεξεργασίας για τις οποίες είναι 
υπεύθυνος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αποτελεσματική προστασία δεδομένων απαιτεί την επαρκή κατανόηση εκ μέρους των 
οργανισμών των δραστηριοτήτων επεξεργασίας δεδομένων που καλούνται να 
πραγματοποιήσουν. Ωστόσο, η διατήρηση τεκμηρίωσης για όλες τις πράξεις επεξεργασίας 
συνεπάγεται δυσανάλογο φόρτο. Αντί να ικανοποιεί γραφειοκρατικές ανάγκες, η διατήρηση 
τεκμηρίωσης πρέπει να διευκολύνει τους ελεγκτές και τους εκτελούντες την επεξεργασία να 
τηρούν τις υποχρεώσεις τους.

Τροπολογία 339
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η τεκμηρίωση περιέχει τουλάχιστον τις 
ακόλουθες πληροφορίες:

2. Η τεκμηρίωση περιέχει τις ακόλουθες 
πληροφορίες:

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για την εξασφάλιση της νομικής ασφάλειας ο κατάλογος των πληροφοριών που περιέχονται
στην τεκμηρίωση πρέπει να είναι εξαντλητικός.

Τροπολογία 340
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η τεκμηρίωση περιέχει τουλάχιστον τις 
ακόλουθες πληροφορίες:

2. Η βασική τεκμηρίωση περιέχει 
τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συγκεκριμένη αλλαγή συνάδει με τις τροπολογίες στην αιτιολογική σκέψη 65 και στο 
άρθρο 28 παράγραφος 1.

Τροπολογία 341
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τους σκοπούς της επεξεργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων των έννομων 
συμφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας, εάν η επεξεργασία 

γ) τους γενικούς σκοπούς της 
επεξεργασίας·
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βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχείο στ)·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω τροπολογία συμβάλλει στη μείωση του διοικητικού φόρτου τόσο για τους υπευθύνους 
επεξεργασίας όσο και για τους εκτελούντες την επεξεργασία.

Τροπολογία 342
Andreas Schwab, Marielle Gallo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) περιγραφή των κατηγοριών προσώπων 
στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα και 
των κατηγοριών δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που τα αφορούν·

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο στόχος του κανονισμού είναι διττός. Να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος που δημιουργείται από 
τους κανόνες για την προστασία των δεδομένων. Η υποχρέωση που επιβάλλει το άρθρο 28, 
παράγραφος 2, στοιχείο η, στον υπεύθυνο επεξεργασίας και στον εκτελούντα την επεξεργασία 
αρκεί για την επίτευξη αυτού του διττού στόχου.

Τροπολογία 343
Andreas Schwab, Marielle Gallo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες 
αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων των 
υπευθύνων επεξεργασίας στους οποίους 

διαγράφεται
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κοινοποιούνται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα για τα έννομα συμφέροντα τα 
οποία επιδιώκουν·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο στόχος του κανονισμού είναι διττός. Να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος που δημιουργείται από 
τους κανόνες για την προστασία των δεδομένων. Η υποχρέωση που επιβάλλει το άρθρο 28, 
παράγραφος 2, στοιχείο η, στον υπεύθυνο επεξεργασίας και στον εκτελούντα την επεξεργασία 
αρκεί για την επίτευξη αυτού του διττού στόχου.

Τροπολογία 344
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) όπου συντρέχει περίπτωση, τις 
διαβιβάσεις δεδομένων σε τρίτη χώρα ή 
διεθνή οργανισμό, συμπεριλαμβανομένων 
του προσδιορισμού της εν λόγω τρίτης 
χώρας ή του διεθνούς οργανισμού και, σε 
περίπτωση διαβιβάσεων που αναφέρονται 
στο άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο η), 
της τεκμηρίωσης για τις κατάλληλες
εγγυήσεις·

στ) όπου συντρέχει περίπτωση, τις 
διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή 
οργανισμό και, σε περίπτωση διαβιβάσεων 
που αναφέρονται στο άρθρο 44 
παράγραφος 1 στοιχείο η), μια παραπομπή 
στις εγγυήσεις που χρησιμοποιήθηκαν·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω τροπολογία συμβάλλει στη μείωση του διοικητικού φόρτου τόσο για τους υπευθύνους 
επεξεργασίας όσο και για τους εκτελούντες την επεξεργασία.

Τροπολογία 345
Andreas Schwab, Marielle Gallo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) γενική αναφορά στις προθεσμίες για τη 
διαγραφή των διαφόρων κατηγοριών 
δεδομένων·

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο στόχος του κανονισμού είναι διττός. Να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος που δημιουργείται από 
τους κανόνες για την προστασία των δεδομένων. Η υποχρέωση που επιβάλλει το άρθρο 28, 
παράγραφος 2, στοιχείο η, στον υπεύθυνο επεξεργασίας και στον εκτελούντα την επεξεργασία 
αρκεί για την επίτευξη αυτού του διττού στόχου.

Τροπολογία 346
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. μια δημόσια αρχή όταν πρόκειται για 
επεξεργασία δεδομένων που δεν είναι 
ευαίσθητα ούτε προσωπικού χαρακτήρα, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 
παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 347
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

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 

διαγράφεται
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χαρακτήρα μόνον ως δραστηριότητα 
παρεπόμενη στις κύριες δραστηριότητές 
της.

Or. en

Τροπολογία 348
Rafał Trzaskowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – 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 κριτηρίων και των 
απαιτήσεων σχετικά με την τεκμηρίωση 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1, ώστε 
να λαμβάνονται ειδικότερα υπόψη οι 
αρμοδιότητες του υπευθύνου 
επεξεργασίας και του εκτελούντος την 
επεξεργασία και, εφόσον συντρέχει 
περίπτωση, του εκπροσώπου του 
υπευθύνου επεξεργασίας.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 349
Rafał Trzaskowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει 
τυποποιημένα έντυπα για την τεκμηρίωση 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 350
Rafał Trzaskowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατόπιν αξιολόγησης των κινδύνων, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας και ο εκτελών την 
επεξεργασία λαμβάνουν τα μέτρα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 για την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα κατά της τυχαίας ή 
παράνομης καταστροφής ή της τυχαίας 
απώλειας, καθώς και για την αποφυγή 
κάθε παράνομης μορφής επεξεργασίας, 
ιδίως δε κάθε μη εξουσιοδοτημένης 
κοινοποίησης, διάδοσης ή πρόσβασης ή 
αλλοίωσης των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.

2. Κατόπιν αξιολόγησης των κινδύνων, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας και ο εκτελών την 
επεξεργασία λαμβάνουν τα μέτρα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 για την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα προκειμένου να αποτρέψουν 
το ενδεχόμενο παραβίασής τους.

Or. en

Τροπολογία 351
Rafał Trzaskowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – 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 
προϋποθέσεων σχετικά με τα τεχνικά και 
οργανωτικά μέτρα που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2, 
συμπεριλαμβανομένου του ορισμού της 
κατάστασης της τεχνολογίας, για 
συγκεκριμένους τομείς και σε 

διαγράφεται
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συγκεκριμένες καταστάσεις επεξεργασίας 
δεδομένων, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις 
εξελίξεις στην τεχνολογία και τις λύσεις 
για την προστασία της ιδιωτικής ζωής 
ήδη από τον σχεδιασμό και την 
προστασία των δεδομένων εξ ορισμού, 
εκτός εάν τυγχάνει εφαρμογής η 
παράγραφος 4.

Or. en

Τροπολογία 352
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – 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 
προϋποθέσεων σχετικά με τα τεχνικά και 
οργανωτικά μέτρα που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2, 
συμπεριλαμβανομένου του ορισμού της 
κατάστασης της τεχνολογίας, για 
συγκεκριμένους τομείς και σε 
συγκεκριμένες καταστάσεις επεξεργασίας 
δεδομένων, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις 
εξελίξεις στην τεχνολογία και τις λύσεις 
για την προστασία της ιδιωτικής ζωής 
ήδη από τον σχεδιασμό και την 
προστασία των δεδομένων εξ ορισμού, 
εκτός εάν τυγχάνει εφαρμογής η 
παράγραφος 4.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η πρόταση κανονισμού προβλέπει έναν αδικαιολόγητα μεγάλο αριθμό κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων. Πιο συγκεκριμένα, η έγκριση από την Επιτροπή τεχνικών μέτρων στον τομέα της 
ασφάλειας των πράξεων επεξεργασίας κινδυνεύει να αποβεί εις βάρος της τεχνολογικής 
καινοτομίας. Επιπλέον, η παράγραφος 4 του αυτού άρθρου προβλέπει την έγκριση κατ’ 
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εξουσιοδότηση  πράξεων για τη διευκρίνιση των απαιτήσεων που προβλέπονται από τις 
παραγράφους 1 και 2.

Τροπολογία 353
Rafał Trzaskowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει, εάν 
απαιτείται, εκτελεστικές πράξεις για τον 
προσδιορισμό των απαιτήσεων που 
προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 
σε διάφορες καταστάσεις, και ιδίως για:

διαγράφεται

α) την αποφυγή κάθε μη 
εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα·
β) την αποφυγή κάθε μη 
εξουσιοδοτημένης κοινοποίησης, 
ανάγνωσης, αντιγραφής, τροποποίησης, 
διαγραφής ή αφαίρεσης δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα·
γ) τη διασφάλιση του ελέγχου της 
νομιμότητας των πράξεων επεξεργασίας.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 87 
παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 354
Rafał Trzaskowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, ο υπεύθυνος 

1. Σε περίπτωση σοβαρής παραβίασης 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο 
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επεξεργασίας κοινοποιεί στην αρχή 
ελέγχου την παραβίαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα αμελλητί και, ει 
δυνατόν, το αργότερο εντός 24 ωρών από 
τη στιγμή που την πληροφορείται. Η 
κοινοποίηση στην αρχή ελέγχου 
συνοδεύεται από αιτιολογία στις 
περιπτώσεις στις οποίες δεν 
πραγματοποιείται εντός 24 ωρών.

υπεύθυνος επεξεργασίας κοινοποιεί στην 
αρχή ελέγχου την παραβίαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα αμελλητί. Η 
παραβίαση δεδομένων θεωρείται σοβαρή 
αν δύναται να επηρεάσει δυσμενώς την 
ιδιωτική ζωή του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα.

Or. en

Τροπολογία 355
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας κοινοποιεί στην αρχή 
ελέγχου την παραβίαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα αμελλητί και, ει 
δυνατόν, το αργότερο εντός 24 ωρών από 
τη στιγμή που την πληροφορείται. Η 
κοινοποίηση στην αρχή ελέγχου 
συνοδεύεται από αιτιολογία στις 
περιπτώσεις στις οποίες δεν 
πραγματοποιείται εντός 24 ωρών.

1. Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας κοινοποιεί στην αρχή 
ελέγχου την παραβίαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα αμελλητί.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το χρονικό διάστημα δεν θα πρέπει να καθορίζεται βάσει νόμου αλλά θα πρέπει να εξαρτάται 
από τις ειδικές λειτουργικές και τεχνικές ιδιαιτερότητες και τις διερευνητικές και ανακριτικές 
διαδικασίες που απαιτούνται για την κατανόηση της φύσης και του σοβαρότητας της εκάστοτε 
περίπτωσης. Ο νόμος θα πρέπει να διασφαλίζει ότι τα εν λόγω περιστατικά αντιμετωπίζονται 
ως εξαιρετικά επείγοντα ενώ η απαίτηση για μη αδικαιολόγητη καθυστέρηση είναι επαρκής και 
ταυτόχρονα διατηρεί την ευελιξία που απαιτείται στην πραγματικότητα.
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Τροπολογία 356
Morten Løkkegaard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας κοινοποιεί στην αρχή 
ελέγχου την παραβίαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα αμελλητί και, ει 
δυνατόν, το αργότερο εντός 24 ωρών από 
τη στιγμή που την πληροφορείται. Η 
κοινοποίηση στην αρχή ελέγχου 
συνοδεύεται από αιτιολογία στις 
περιπτώσεις στις οποίες δεν 
πραγματοποιείται εντός 24 ωρών.

1. Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που ενέχει 
σοβαρό κίνδυνο πρόκλησης βλάβης στους 
πολίτες, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
κοινοποιεί στην αρχή ελέγχου την 
παραβίαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα αμελλητί. Η κοινοποίηση στην 
αρχή ελέγχου συνοδεύεται από αιτιολογία 
στις περιπτώσεις στις οποίες δεν 
πραγματοποιείται εντός 24 ωρών.

Or. en

Justification

If there are too many reports of trivial breaches, citizens will no longer take care when they 
are notified.Moreover, one should keep in mind that reporting will only come from controllers 
that have so much control of security that they actually realize that there has been a data 
breach. For this reason it is important that only the important data breaches are reported, 
otherwise citizens may get an inaccurate picture of the controllers, it is reassuring to have 
data stored with.It is unrealistic to make a sensible reporting of an important break in less 
than 24 hours. Too quick notification will often result in subsequent adjustments to be issued 
and such announcements would undermine citizens' confidence - especially if there are more 
of these announcements.

Τροπολογία 357
Christian Engström

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας κοινοποιεί στην αρχή 
ελέγχου την παραβίαση δεδομένων 

1. Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας κοινοποιεί στην αρχή 
ελέγχου την παραβίαση δεδομένων 
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προσωπικού χαρακτήρα αμελλητί και, ει 
δυνατόν, το αργότερο εντός 24 ωρών από 
τη στιγμή που την πληροφορείται. Η 
κοινοποίηση στην αρχή ελέγχου 
συνοδεύεται από αιτιολογία στις 
περιπτώσεις στις οποίες δεν 
πραγματοποιείται εντός 24 ωρών.

προσωπικού χαρακτήρα αμελλητί και, ει 
δυνατόν, το αργότερο εντός 72 ωρών από 
τη στιγμή που την πληροφορείται. Η 
κοινοποίηση στην αρχή ελέγχου 
συνοδεύεται από αιτιολογία στις 
περιπτώσεις στις οποίες δεν 
πραγματοποιείται εντός 72 ωρών.

Or. en

Τροπολογία 358
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας κοινοποιεί στην αρχή 
ελέγχου την παραβίαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα αμελλητί και, ει 
δυνατόν, το αργότερο εντός 24 ωρών από 
τη στιγμή που την πληροφορείται. Η 
κοινοποίηση στην αρχή ελέγχου 
συνοδεύεται από αιτιολογία στις 
περιπτώσεις στις οποίες δεν 
πραγματοποιείται εντός 24 ωρών.

1. Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που επηρεάζει 
σημαντικά το πρόσωπο στο οποίο αυτά 
αναφέρονται, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
κοινοποιεί στην αρχή ελέγχου την 
παραβίαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση, από τη στιγμή που την 
πληροφορείται.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση παραβίασης, ο υπεύθυνος της επεξεργασίας πρέπει, σε ένα πρώτο στάδιο, να 
προβεί στην εφαρμογή όλων των ενδεδειγμένων μέτρων για να εμποδιστεί η συνέχιση της 
παραβίασης. Η υποχρέωση της γνωστοποίησης στην αρμόδια αρχή ελέγχου εντός προθεσμίας 
24 ωρών, σε συνδυασμό με κυρώσεις σε περίπτωση μη τήρησής της, κινδυνεύει να επιφέρει το 
αντίθετο αποτέλεσμα. Επίσης, όπως εξήγγειλε η ομάδα εργασίας του άρθρου 29 στη 
γνωμοδότησή της της 23ης Μαρτίου 2012, η γνωστοποίηση δεν πρέπει να αφορά ήσσονες 
παραβιάσεις και τούτο για να αποφεύγεται η επιβάρυνση των αρχών ελέγχου.

Τροπολογία 359
Philippe Juvin
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας κοινοποιεί στην αρχή 
ελέγχου την παραβίαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα αμελλητί και, ει 
δυνατόν, το αργότερο εντός 24 ωρών από 
τη στιγμή που την πληροφορείται. Η 
κοινοποίηση στην αρχή ελέγχου 
συνοδεύεται από αιτιολογία στις 
περιπτώσεις στις οποίες δεν 
πραγματοποιείται εντός 24 ωρών.

1. Εφόσον η παραβίαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα είναι πιθανό να 
επηρεάσει δυσμενώς και σε μεγάλο βαθμό 
την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα ή την ιδιωτική 
ζωή του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
κοινοποιεί στην αρχή ελέγχου την 
παραβίαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα αμελλητί και, ει δυνατόν, το 
αργότερο εντός 24 ωρών από τη στιγμή 
που την πληροφορείται. Η κοινοποίηση 
στην αρχή ελέγχου συνοδεύεται από 
αιτιολογία στις περιπτώσεις στις οποίες δεν 
πραγματοποιείται εντός 24 ωρών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση γνωστοποίησης της παραβίασης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν 
πρέπει να συνεπάγεται δυσανάλογο διοικητικό φόρτο για τους υπευθύνους επεξεργασίας ενώ 
παράλληλα πρέπει να τους παρέχεται η δυνατότητα να αντιδρούν με ταχύ και αποτελεσματικό 
τρόπο και να εστιάζουν κατά προτεραιότητα στην επίλυση του προβλήματος. Επομένως, η 
υποχρέωση γνωστοποίησης πρέπει να περιορίζεται στις περιπτώσεις παραβιάσεων που είναι 
πιθανό να επηρεάσουν δυσμενώς και σε μεγάλο βαθμό την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα ή την ιδιωτική ζωή του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα 
(βλ. αιτιολογική σκέψη 67).

Τροπολογία 360
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας κοινοποιεί στην αρχή 

1. Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας κοινοποιεί στην αρχή 
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ελέγχου την παραβίαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα αμελλητί και, ει 
δυνατόν, το αργότερο εντός 24 ωρών από 
τη στιγμή που την πληροφορείται. Η 
κοινοποίηση στην αρχή ελέγχου 
συνοδεύεται από αιτιολογία στις 
περιπτώσεις στις οποίες δεν 
πραγματοποιείται εντός 24 ωρών.

ελέγχου την παραβίαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα αμελλητί.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη 24ωρη προθεσμία κοινοποίησης στην αρχή ελέγχου δεν επαρκεί ώστε ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας να αξιολογήσει πλήρως τον αντίκτυπο και τις επιπτώσεις της 
παραβίασης και να καταρτίσει το βέλτιστο σχέδιο για τον μετριασμό τους. Ως εκ τούτου, 
κρίνεται περισσότερο σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί η διατύπωση της οδηγίας 2009/136/ΕΚ όσον 
αφορά την κοινοποίηση της παραβίασης δεδομένων.

Τροπολογία 361
Rafał Trzaskowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η κοινοποίηση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 πρέπει, κατ’ ελάχιστο:

3. Η κοινοποίηση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 πρέπει, ει δυνατόν:

Or. en

Τροπολογία 362
Rafał Trzaskowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – 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 κριτηρίων και των 

διαγράφεται
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απαιτήσεων σχετικά με τη διαπίστωση 
της παραβίασης των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρεται 
στις παραγράφους 1 και 2 και τις ειδικές 
συνθήκες υπό τις οποίες ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας και ο εκτελών την 
επεξεργασία υποχρεούνται να 
κοινοποιήσουν την παραβίαση των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Or. en

Τροπολογία 363
Rafał Trzaskowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει τον 
τυποποιημένο μορφότυπο για την εν λόγω 
γνωστοποίηση στην αρχή ελέγχου, τις 
εφαρμοστέες διαδικασίες στην απαίτηση 
κοινοποίησης, καθώς και τη μορφή και 
τους τρόπους της τεκμηρίωσης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 4, 
συμπεριλαμβανομένων των προθεσμιών 
για τη διαγραφή των πληροφοριών που 
περιέχονται σε αυτήν. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 364
Morten Løkkegaard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν η παραβίαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα είναι πιθανόν να 
επηρεάσει δυσμενώς την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή την 
ιδιωτική ζωή του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας οφείλει, μετά την 
κοινοποίηση που αναφέρεται στο άρθρο
31, να γνωστοποιεί την παραβίαση των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα αμελλητί.

1. Σε περίπτωση ιδιαίτερα επιβλαβούς 
παραβίασης δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, τα κράτη μέλη προβλέπουν 
ότι, όταν η παραβίαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα είναι πιθανό να 
επηρεάσει δυσμενώς την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή την 
ιδιωτική ζωή του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας γνωστοποιεί αμελλητί, μετά 
τη γνωστοποίηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 31, την παραβίαση των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στο πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα.

Or. en

Τροπολογία 365
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν η παραβίαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα είναι πιθανόν να 
επηρεάσει δυσμενώς την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή την 
ιδιωτική ζωή του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας οφείλει, μετά την 
κοινοποίηση που αναφέρεται στο άρθρο 
31, να γνωστοποιεί την παραβίαση των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα αμελλητί.

1. Όταν η παραβίαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα είναι πιθανόν να 
επηρεάσει δυσμενώς και σε μεγάλο βαθμό 
την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα ή την ιδιωτική 
ζωή του προσώπου στο οποίο αναφέρονται 
τα δεδομένα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
οφείλει, μετά την κοινοποίηση που 
αναφέρεται στο άρθρο 31, να γνωστοποιεί 
την παραβίαση των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στο πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα αμελλητί.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση γνωστοποίησης της παραβίασης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν 
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πρέπει να συνεπάγεται δυσανάλογο διοικητικό φόρτο για τους υπευθύνους επεξεργασίας ενώ 
παράλληλα πρέπει να τους παρέχεται η δυνατότητα να αντιδρούν με ταχύ και αποτελεσματικό 
τρόπο και να εστιάζουν κατά προτεραιότητα στην επίλυση του προβλήματος. Επομένως, η 
υποχρέωση γνωστοποίησης πρέπει να περιορίζεται στις περιπτώσεις παραβιάσεων που είναι 
πιθανό να επηρεάσουν δυσμενώς και σε μεγάλο βαθμό την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα ή την ιδιωτική ζωή του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα 
(βλ. αιτιολογική σκέψη 67).

Τροπολογία 366
Rafał Trzaskowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν η παραβίαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα είναι πιθανόν να 
επηρεάσει δυσμενώς την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή την 
ιδιωτική ζωή του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας οφείλει, μετά την 
κοινοποίηση που αναφέρεται στο άρθρο 
31, να γνωστοποιεί την παραβίαση των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα αμελλητί.

1. Όταν η παραβίαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα είναι πιθανόν να 
επηρεάσει δυσμενώς την ιδιωτική ζωή του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
οφείλει, μετά την κοινοποίηση που 
αναφέρεται στο άρθρο 31, να γνωστοποιεί 
την παραβίαση των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στο πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα αμελλητί.

Or. en

Τροπολογία 367
Christian Engström

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν η παραβίαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα είναι πιθανόν να 
επηρεάσει δυσμενώς την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή την 
ιδιωτική ζωή του προσώπου στο οποίο 

1. Όταν η παραβίαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα είναι πιθανόν να 
επηρεάσει δυσμενώς την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή την 
ιδιωτική ζωή του προσώπου στο οποίο 
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αναφέρονται τα δεδομένα, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας οφείλει, μετά την 
κοινοποίηση που αναφέρεται στο άρθρο 
31, να γνωστοποιεί την παραβίαση των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα αμελλητί.

αναφέρονται τα δεδομένα, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας οφείλει, μετά την 
κοινοποίηση που αναφέρεται στο άρθρο 
31, να γνωστοποιεί την παραβίαση των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα εντός 72 ωρών από τη στιγμή 
που την πληροφορείται.

Or. en

Τροπολογία 368
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν η παραβίαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα είναι πιθανόν να 
επηρεάσει δυσμενώς την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή την 
ιδιωτική ζωή του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας οφείλει, μετά την 
κοινοποίηση που αναφέρεται στο άρθρο 
31, να γνωστοποιεί την παραβίαση των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα αμελλητί.

1. Όταν η παραβίαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα είναι πιθανόν να 
επηρεάσει δυσμενώς την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή την 
ιδιωτική ζωή του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, μεταξύ άλλων 
μέσω υποκλοπής ταυτότητας ή απάτης, 
σωματικής βλάβης, σημαντικής 
προσβολής ή βλάβης της φήμης, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει, μετά την 
κοινοποίηση που αναφέρεται στο άρθρο 
31, να γνωστοποιεί κατά τρόπο σαφή και 
περιεκτικό και εντός 72 ωρών την 
παραβίαση των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στο πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα αμελλητί.

Or. en

Τροπολογία 369
Morten Løkkegaard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εξαιρέσεις από τις διατάξεις για την 
παραβίαση δεδομένων χορηγούνται σε 
περίπτωση που χρησιμοποιείται 
εξελιγμένη τεχνολογία κρυπτογράφησης ή 
λαμβάνονται μέτρα για την κατάλληλη 
αποζημίωση εκείνων των οποίων τα 
δικαιώματα παραβιάστηκαν.

Or. en

Τροπολογία 370
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η γνωστοποίηση στο πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, η οποία 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, περιγράφει 
τη φύση της παραβίασης δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και περιέχει 
τουλάχιστον τις πληροφορίες και τις 
συστάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 31 
παράγραφος 3 στοιχεία β) και γ).

2. Η γνωστοποίηση στο πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, η οποία 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, περιγράφει 
τη φύση της παραβίασης δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και περιέχει 
τουλάχιστον τις πληροφορίες και τις 
συστάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 31 
παράγραφος 3 στοιχεία β), γ) και δ).

Or. en

Τροπολογία 371
Morten Løkkegaard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η γνωστοποίηση παραβίασης 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δεν απαιτείται εάν ο υπεύθυνος 

3. Η γνωστοποίηση παραβίασης 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δεν απαιτείται εάν η παραβίαση 
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επεξεργασίας αποδεικνύει με τρόπο 
ικανοποιητικό για την αρχή ελέγχου ότι 
εφάρμοσε κατάλληλα τεχνολογικά μέτρα 
προστασίας και ότι τα εν λόγω μέτρα 
εφαρμόσθηκαν στα δεδομένα τα οποία 
αφορά η παραβίαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. Τα εν λόγω 
τεχνολογικά μέτρα προστασίας καθιστούν 
τα δεδομένα ακατανόητα σε οποιοδήποτε 
πρόσωπο δεν διαθέτει εξουσία πρόσβασης 
σε αυτά.

των δεδομένων δεν ενέχει σημαντικό 
κίνδυνο πρόκλησης βλάβης στους πολίτες 
και ο υπεύθυνος επεξεργασίας αποδεικνύει 
με τρόπο ικανοποιητικό για την αρχή 
ελέγχου ότι εφάρμοσε κατάλληλα 
τεχνολογικά μέτρα προστασίας και ότι τα 
εν λόγω μέτρα εφαρμόσθηκαν στα 
δεδομένα τα οποία αφορά η παραβίαση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα εν 
λόγω τεχνολογικά μέτρα προστασίας 
καθιστούν τα δεδομένα ακατανόητα σε 
οποιοδήποτε πρόσωπο δεν διαθέτει 
εξουσία πρόσβασης σε αυτά.

Or. en

Τροπολογία 372
Rafał Trzaskowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – 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 κριτηρίων και των 
απαιτήσεων όσον αφορά τις συνθήκες 
υπό τις οποίες η παραβίαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να έχει 
δυσμενής συνέπειες στα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 373
Rafał Trzaskowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει τον 
μορφότυπο της κοινοποίησης στο 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα, η οποία αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, και τις εφαρμοστέες 
διαδικασίες στην εν λόγω κοινοποίηση. 
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 87 
παράγραφος 2.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 374
Morten Løkkegaard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εάν οι πράξεις επεξεργασίας ενέχουν
συγκεκριμένους κινδύνους για τα 
δικαιώματα και τις ελευθερίες των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα λόγω της φύσης, της έκτασης ή 
των σκοπών τους, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία, ενεργώντας για λογαριασμό 
του υπευθύνου επεξεργασίας, διενεργούν 
εκτίμηση των επιπτώσεων των 
προβλεπόμενων πράξεων επεξεργασίας 
σχετικά με την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα.

1. Εάν οι πράξεις επεξεργασίας ενέχουν 
συγκεκριμένους κινδύνους για τα 
δικαιώματα και τις ελευθερίες των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα λόγω της φύσης, της έκτασης ή 
των σκοπών τους ή η επεξεργασία 
πραγματοποιείται στο πλαίσιο έργου 
υποδομής του δημόσιου τομέα, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία, ενεργώντας για λογαριασμό 
του υπευθύνου επεξεργασίας, διενεργούν 
εκτίμηση των επιπτώσεων των 
προβλεπόμενων πράξεων επεξεργασίας 
σχετικά με την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα.

Or. en

Τροπολογία 375
Malcolm Harbour
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εάν οι πράξεις επεξεργασίας ενέχουν 
συγκεκριμένους κινδύνους για τα 
δικαιώματα και τις ελευθερίες των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα λόγω της φύσης, της έκτασης ή 
των σκοπών τους, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία, ενεργώντας για λογαριασμό 
του υπευθύνου επεξεργασίας, διενεργούν 
εκτίμηση των επιπτώσεων των 
προβλεπόμενων πράξεων επεξεργασίας 
σχετικά με την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα.

1. Εάν οι πράξεις επεξεργασίας ενέχουν 
συγκεκριμένους κινδύνους για τα 
δικαιώματα και τις ελευθερίες των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα λόγω της φύσης, της έκτασης ή 
των σκοπών τους, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία, ενεργώντας για λογαριασμό 
του υπευθύνου επεξεργασίας, διενεργούν 
εκτίμηση των επιπτώσεων των 
προβλεπόμενων πράξεων επεξεργασίας 
σχετικά με την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, εκτός εάν οι 
οικείες δραστηριότητες δεν ενέχουν 
κίνδυνο για την ιδιωτική ζωή του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο προαιρετικός χαρακτήρας της διενέργειας εκτίμησης επιπτώσεων θα απαλλάξει από περιττές 
υποχρεώσεις τους υπευθύνους επεξεργασίας και τους εκτελούντες την επεξεργασία οι 
δραστηριότητες των οποίων δεν ενέχουν κίνδυνο για την ιδιωτική ζωή του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα.  Η εν λόγω διάταξη εφαρμόζεται συνδυαστικά με τις τροπολογίες στο 
άρθρο 79 ενώ η επιλογή για διενέργεια ή μη εκτίμησης επιπτώσεων συγκαταλέγεται στους 
παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν αποφασίζεται η επιβολή διοικητικών 
κυρώσεων.

Τροπολογία 376
Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι ακόλουθες πράξεις επεξεργασίας 
ειδικότερα ενέχουν τους συγκεκριμένους 

2. Οι ακόλουθες πράξεις επεξεργασίας 
ενέχουν τους συγκεκριμένους κινδύνους 
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κινδύνους που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1:

που αναφέρονται στην παράγραφο 1:

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο κατάλογος των πράξεων επεξεργασίας που πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο εκτίμησης των 
επιπτώσεων, η οποία περιέχεται στο άρθρο 33, παράγραφος 2, έχει πολύ γενική διατύπωση. Στο 
πλαίσιο της τήρησης της αρχής της αναλογικότητας και για λόγους νομικής ασφάλειας πρέπει να 
είναι περιοριστικός.

Τροπολογία 377
Morten Løkkegaard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) πληροφορίες σχετικά με τη σεξουαλική 
ζωή, την υγεία, τη φυλή και την εθνοτική 
καταγωγή ή την παροχή υγειονομικής 
περίθαλψης, επιδημιολογικές έρευνες ή 
μελέτες για ψυχικές ή λοιμώδεις νόσους, 
εάν τα δεδομένα υποβάλλονται σε 
επεξεργασία για τη λήψη μέτρων ή 
αποφάσεων σε μεγάλη κλίμακα σε σχέση 
με συγκεκριμένα φυσικά πρόσωπα·

β) πληροφορίες σχετικά με τη σεξουαλική 
ζωή, την υγεία, τα πολιτικά φρονήματα, 
τις θρησκευτικές πεποιθήσεις, τις 
ποινικές καταδίκες, τις τη φυλή και την 
εθνοτική καταγωγή ή την παροχή 
υγειονομικής περίθαλψης, επιδημιολογικές 
έρευνες ή μελέτες για ψυχικές ή λοιμώδεις 
νόσους, εάν τα δεδομένα υποβάλλονται σε 
επεξεργασία για τη λήψη μέτρων ή 
αποφάσεων σε μεγάλη κλίμακα σε σχέση 
με συγκεκριμένα φυσικά πρόσωπα·

Or. en

Τροπολογία 378
Morten Løkkegaard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εκτίμηση περιέχει τουλάχιστον γενική 
περιγραφή των προβλεπόμενων πράξεων 

3. Η εκτίμηση περιέχει τουλάχιστον γενική 
περιγραφή των προβλεπόμενων πράξεων 
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επεξεργασίας, εκτίμηση των κινδύνων για 
τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα, τα μέτρα που προβλέπονται για 
την αντιμετώπιση των κινδύνων, 
εγγυήσεις, μέτρα ασφαλείας και 
μηχανισμούς, ώστε να διασφαλίζεται η 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και να αποδεικνύεται η 
συμμόρφωση προς τον παρόντα 
κανονισμό, λαμβάνοντας υπόψη τα 
δικαιώματα και τα έννομα συμφέροντα 
των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα και άλλων ενδιαφερόμενων 
προσώπων.

επεξεργασίας, εκτίμηση των κινδύνων για 
τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα, τα μέτρα που προβλέπονται για 
την αντιμετώπιση των κινδύνων, 
εγγυήσεις, μέτρα ασφαλείας και 
μηχανισμούς, ώστε να διασφαλίζεται η 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και να αποδεικνύεται η 
συμμόρφωση προς τον παρόντα 
κανονισμό, λαμβάνοντας υπόψη τα 
δικαιώματα και τα έννομα συμφέροντα 
των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα και άλλων ενδιαφερόμενων 
προσώπων καθώς και τις σύγχρονες 
τεχνολογίες και μεθόδους που μπορούν να 
βελτιώσουν την προστασία της ιδιωτικής 
ζωής των πολιτών.

Or. en

Τροπολογία 379
Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ζητεί τη 
γνώμη των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα ή των 
εκπροσώπων τους για τη σχεδιαζόμενη 
επεξεργασία, με την επιφύλαξη της 
προστασίας εμπορικών ή δημόσιων 
συμφερόντων ή της ασφάλειας των 
πράξεων επεξεργασίας.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το να επιβάλλεται στους υπευθύνους επεξεργασίας γενική υποχρέωση να ζητούν πριν από 
οποιαδήποτε επεξεργασία των δεδομένων τη γνώμη των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα, ανεξάρτητα από τον τομέα περί του οποίου πρόκειται, φαίνεται δυσανάλογο.
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Τροπολογία 380
Morten Løkkegaard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ζητεί τη 
γνώμη των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα ή των 
εκπροσώπων τους για τη σχεδιαζόμενη 
επεξεργασία, με την επιφύλαξη της 
προστασίας εμπορικών ή δημόσιων 
συμφερόντων ή της ασφάλειας των 
πράξεων επεξεργασίας.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 381
Morten Løkkegaard

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 
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.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 382
Malcolm Harbour

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 
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.

5. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι 
δημόσια αρχή ή δημόσιος φορέας ή τα 
δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία 
από άλλον φορέα στον οποίο έχει ανατεθεί 
η εκτέλεση καθηκόντων δημόσιας 
υπηρεσίας και εάν η επεξεργασία απορρέει 
από νομική 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εφαρμογή ή μη των κανόνων για τη διενέργεια εκτίμησης επιπτώσεων πρέπει να εξαρτάται 
από το είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας και όχι από το είδος του φορέα που παρέχει την 
υπηρεσία. Για παράδειγμα, συχνά η παροχή δημόσιων υπηρεσιών ανατίθεται σε ιδιωτικούς 
οργανισμούς. Πρέπει να εφαρμόζεται μία ενιαία προσέγγιση όσον αφορά την εκτέλεση 
δημόσιων υπηρεσιών, ανεξάρτητα από το αν ο οργανισμός που παρέχει την εν λόγω υπηρεσία 
είναι δημόσια αρχή ή δημόσιος φορέας ή συμβαλλόμενος ιδιωτικός οργανισμός.

Τροπολογία 383
Rafał Trzaskowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 

διαγράφεται
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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.

Or. en

Τροπολογία 384
Rafał Trzaskowski

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 385
Rafał Trzaskowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 8
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
απαιτήσεων σχετικά με τον καθορισμό 
του υψηλού βαθμού συγκεκριμένου 
κινδύνου που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο α).

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 386
Rafał Trzaskowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει 
τυποποιημένα έντυπα και διαδικασίες για 
τις προηγούμενες εγκρίσεις και 
διαβουλεύσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2, καθώς και 
τυποποιημένα έντυπα και διαδικασίες για 
την ενημέρωση των αρχών ελέγχου 
δυνάμει της παραγράφου 6. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 387
Malcolm Harbour

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο 
εκτελών την επεξεργασία πρέπει να
ορίζουν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων 
σε κάθε περίπτωση στην οποία:

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός υπευθύνου προστασίας δεδομένων δεν θα πρέπει να ενθαρρύνεται αλλά να είναι 
υποχρεωτικός ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν δημιουργούνται δυσανάλογες οικονομικές και 
διοικητικές υποχρεώσεις για τους οργανισμούς οι δραστηριότητες των οποίων δεν ενέχουν 
σοβαρό κίνδυνο για την ιδιωτική ζωή του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα.  Η εν 
λόγω τροπολογία σχετίζεται με τις τροπολογίες της ομάδας ECR στο άρθρο 79, χάρη στις 
οποίες διασφαλίζεται ότι οι αρχές προστασίας δεδομένων λαμβάνουν υπόψη την ύπαρξη ή μη 
υπευθύνου προστασίας δεδομένων όταν αποφασίζουν για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων 
και παρέχεται η δυνατότητα στις αρχές προστασίας δεδομένων να ορίζουν υπεύθυνο 
προστασίας δεδομένων ως ένα είδος διοικητικής κύρωσης.

Τροπολογία 388
Josef Weidenholzer

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 
περίπτωση στην οποία:

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο 
εκτελών την επεξεργασία ορίζουν, 
λαμβάνοντας υπόψη τους εκάστοτε 
εκπροσώπους των συμφερόντων των 
εργαζομένων, υπεύθυνο προστασίας 
δεδομένων σε κάθε περίπτωση στην οποία:

Or. de

Τροπολογία 389
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 390
Josef Weidenholzer

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

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 391
Josef Weidenholzer

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 

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 
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επεξεργάζονται ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
ή ο εκτελών την επεξεργασία.

επεξεργάζονται ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
ή ο εκτελών την επεξεργασία. Για την 
εκτέλεση των καθηκόντων του, ο 
υπεύθυνος προστασίας δεδομένων πρέπει 
να έχει στη διάθεσή του επαρκές ωράριο 
εργασίας και κατάλληλες υποδομές.

Or. de

Τροπολογία 392
Rafał Trzaskowski

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

Τροπολογία 393
Morten Løkkegaard

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 

7. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία ορίζουν υπεύθυνο 
προστασίας των δεδομένων για διάστημα 
τουλάχιστον δύο ετών. Ο υπεύθυνος 
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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.

προστασίας δεδομένων μπορεί να 
διορισθεί εκ νέου για περαιτέρω θητείες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως συμβαίνει και με το υπόλοιπο προσωπικό, πρέπει να είναι δυνατή η απόλυση του 
υπευθύνου προστασίας δεδομένων σε περίπτωση που δεν εκτελεί τα καθήκοντα που του έχει 
αναθέσει η διοίκηση. Η διοίκηση είναι εκείνη που αποφασίζει αν είναι ικανοποιημένη ή όχι με 
το άτομο που έχει προσλάβει.

Τροπολογία 394
Josef Weidenholzer

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.

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 και μετά 
το πέρας αυτής, 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. Για τον 
υπεύθυνο προστασίας δεδομένων θα 
πρέπει να ισχύει αυξημένη προστασία από
απόλυση.

Or. de
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Τροπολογία 395
Rafał Trzaskowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούνται να επικοινωνούν με 
τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων για 
κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία 
των δεδομένων που τα αφορούν και να 
ζητούν να ασκήσουν τα δικαιώματα που 
απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό.

10. Τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούνται να επικοινωνούν με 
τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων για 
κάθε ζήτημα σχετικό με την άσκηση των 
δικαιωμάτων που απορρέουν από τον 
παρόντα κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 396
Rafał Trzaskowski

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 397
Morten Løkkegaard
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία διασφαλίζουν ότι ο 
υπεύθυνος προστασίας δεδομένων ασκεί 
τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά του 
ανεξάρτητα και δεν λαμβάνει εντολές 
όσον αφορά την άσκηση των καθηκόντων 
του. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων 
λογοδοτεί απευθείας στη διοίκηση του 
υπευθύνου επεξεργασίας ή του 
εκτελούντος την επεξεργασία.

2. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων 
λογοδοτεί απευθείας στη διοίκηση του 
υπευθύνου επεξεργασίας ή του 
εκτελούντος την επεξεργασία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διοίκηση πρέπει πάντοτε να έχει τη δυνατότητα να παρέχει οδηγίες στο προσωπικό, 
συμπεριλαμβανομένου του υπευθύνου προστασίας δεδομένων, ενώ ο υπεύθυνος προστασίας 
δεδομένων δεν πρέπει να ενεργεί ανεξάρτητα από τη διοίκηση. Η διοίκηση φέρει την ευθύνη για 
ΟΛΕΣ τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται σε έναν οργανισμό, συμπεριλαμβανομένης 
της προστασίας δεδομένων. Αν αυτό πρόκειται να συνεχίσει να ισχύει, οι διοικούντες πρέπει να 
είναι σε θέση να καθοδηγούν τον υπεύθυνο/την υπεύθυνη προστασίας δεδομένων και να τον/την 
αποτρέπουν από το να ενεργεί αυτοβούλως.

Τροπολογία 398
Malcolm Harbour

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εάν η Επιτροπή δεν λάβει καμία 
απόφαση δυνάμει του άρθρου 41, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία μπορούν να διαβιβάσουν 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη 
χώρα ή σε διεθνή οργανισμό μόνον εάν ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία παρέχει κατάλληλες 
εγγυήσεις σε σχέση με την προστασία των 

1. Εάν η Επιτροπή δεν λάβει καμία 
απόφαση δυνάμει του άρθρου 41, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία μπορούν να διαβιβάσουν 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη 
χώρα ή σε διεθνή οργανισμό μόνον εάν ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία παρέχει κατάλληλες 
εγγυήσεις σε σχέση με την προστασία των 
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δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε 
νομικά δεσμευτική πράξη.

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε 
νομικά δεσμευτική πράξη, και κατά 
περίπτωση κατόπιν διενέργειας 
εκτίμησης επιπτώσεων, εφόσον ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία έχει διασφαλίσει ότι ο 
αποδέκτης των δεδομένων στην τρίτη 
χώρα τηρεί υψηλά πρότυπα προστασίας 
δεδομένων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εναρμόνιση με τις τροπολογίες της Ομάδας ECR που αποσκοπούν στην ενθάρρυνση των 
υπεύθυνων επεξεργασίας να τηρούν υψηλά πρότυπα προστασίας δεδομένων προτρέποντάς τους 
να διενεργούν εκτίμηση επιπτώσεων σε προαιρετική βάση.

Τροπολογία 399
Malcolm Harbour

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) τυποποιημένων ρητρών προστασίας 
δεδομένων, όπως θεσπίζονται σύμφωνα 
με τα στοιχεία α) και β), μεταξύ του 
υπευθύνου επεξεργασίας ή του 
εκτελούντος την επεξεργασία δεδομένων 
και του αποδέκτη δεδομένων που 
βρίσκεται σε τρίτη χώρα, στις οποίες 
μπορεί να συμπεριλαμβάνονται 
τυποποιημένοι όροι για περαιτέρω 
διαβιβάσεις σε αποδέκτη που βρίσκεται 
σε τρίτη χώρα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Στη μελέτη του Τμήματος Πολιτικής Α του Κοινοβουλίου για τη μεταρρύθμιση της δέσμης 
μέτρων για την προστασία δεδομένων επισημαίνεται ότι, στον προτεινόμενο κανονισμό, οι 
τυποποιημένες ρήτρες δεν καλύπτουν τις συμφωνίες μεταξύ των εκτελούντων την επεξεργασία 
και των υπεργολάβων τους. Το εν λόγω κενό θα μπορούσε να αποβεί εις βάρος των εταιρειών 
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της ΕΕ και των νέων εταιρειών τεχνολογίας. Στόχος της εν λόγω τροπολογίας είναι η κάλυψη 
του συγκεκριμένου κενού.

Τροπολογία 400
Morten Løkkegaard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) η διαβίβαση είναι απαραίτητη για τους 
σκοπούς των έννομων συμφερόντων που 
επιδιώκουν ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο 
εκτελών την επεξεργασία, και δεν μπορεί 
να χαρακτηρισθεί συχνή ή μαζική, και ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία αξιολόγησαν όλες τις 
συνθήκες που περιβάλλουν την πράξη 
διαβίβασης δεδομένων ή τη σειρά πράξεων 
διαβίβασης δεδομένων και βάσει της 
αξιολόγησης αυτής παρέχουν κατάλληλες 
εγγυήσεις για την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
εφόσον απαιτείται.

η) η διαβίβαση είναι απαραίτητη για τους 
σκοπούς των έννομων συμφερόντων που 
επιδιώκουν ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο 
εκτελών την επεξεργασία, και δεν μπορεί 
να χαρακτηρισθεί συχνή ή μαζική, ή, πριν 
από την εν λόγω διαβίβαση τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα έχουν ήδη 
δημοσιευτεί στην τρίτη χώρα, και ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία αξιολόγησαν όλες τις 
συνθήκες που περιβάλλουν την πράξη 
διαβίβασης δεδομένων ή τη σειρά πράξεων 
διαβίβασης δεδομένων και βάσει της 
αξιολόγησης αυτής παρέχουν κατάλληλες 
εγγυήσεις για την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
εφόσον απαιτείται.

Or. en

Τροπολογία 401
Rafał Trzaskowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των «σημαντικών λόγων 
δημόσιου συμφέροντος» κατά την έννοια 

διαγράφεται
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της παραγράφου 1 στοιχείο δ) καθώς και 
των κριτηρίων και των απαιτήσεων 
σχετικά με τις κατάλληλες εγγυήσεις οι 
οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 1 
στοιχείο η).

Or. en

Τροπολογία 402
Andreas Schwab, Marielle Gallo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Σε περίπτωση καταγγελίας εκ μέρους 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα ή οργανισμού ή οργάνωσης ή 
ένωσης αναφερόμενης στο άρθρο 73, 
παράγραφος 2, αρμόδια αρχή ελέγχου 
είναι αυτή του κράτους μέλους στο οποίο 
υπεβλήθη η καταγγελία. Η εν λόγω αρχή 
ελέγχου είναι αρμόδια να δώσει συνέχεια 
στην καταγγελία. Είναι επίσης αρμόδια 
να ελέγχει τις δραστηριότητες του 
υπευθύνου επεξεργασίας ή ενός 
εκτελούντος την επεξεργασία, υπό την 
επιφύλαξη της παραγράφου 2.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 51 αποτελεί βασική αρχή του κανονισμού αυτού, ο οποίος εισάγει την αρχή της 
επικεφαλής αρχής. Είναι, ωστόσο, σημαντικό για τους πολίτες να διευκρινιστούν οι 
αρμοδιότητες της αρχής ελέγχου προς την οποία υποβάλλουν μια καταγγελία.

Τροπολογία 403
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα 
πραγματοποιείται στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων ενός υπευθύνου 
επεξεργασίας ή εκτελούντος την 
επεξεργασία σε μια εγκατάσταση στην 
Ένωση, και ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή 
ο εκτελών την επεξεργασία είναι 
εγκαταστημένος σε περισσότερα κράτη 
μέλη, η αρχή ελέγχου της κύριας 
εγκατάστασης του υπευθύνου 
επεξεργασίας ή του εκτελούντος την 
επεξεργασία είναι αρμόδια για τον έλεγχο 
των δραστηριοτήτων επεξεργασίας του 
υπευθύνου επεξεργασίας ή του 
εκτελούντος την επεξεργασία σε όλα τα 
κράτη μέλη, με την επιφύλαξη των 
διατάξεων του κεφαλαίου VII του 
παρόντος κανονισμού.

2. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων ενός 
υπευθύνου επεξεργασίας ή εκτελούντος 
την επεξεργασία με έδρα σε πλείονα κράτη 
μέλη, η αρχή ελέγχου της κύριας 
εγκατάστασης του υπευθύνου
επεξεργασίας ή του εκτελούντος την 
επεξεργασία είναι αρμόδια για τον έλεγχο 
των δραστηριοτήτων επεξεργασίας του 
υπευθύνου επεξεργασίας ή του 
εκτελούντος την επεξεργασία σε όλα τα 
κράτη μέλη. Η εν λόγω αρχή ελέγχου έχει 
την υποχρέωση να συνεργάζεται με τις
άλλες αρχές ελέγχου και με την Επιτροπή 
σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου 
VII του παρόντος κανονισμού.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι όταν ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία είναι 
εγκατεστημένος σε πλείονα κράτη μέλη, η επικεφαλής αρχή δεν διαθέτει αποκλειστική 
αρμοδιότητα και έχει την υποχρέωση να συνεργάζεται με τις άλλες εμπλεκόμενες αρχές ελέγχου 
και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τροπολογία 404
Bernadette Vergnaud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 51 
παράγραφος 2, εφόσον οι πράξεις 
επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα δεν   
πραγματοποιούνται ως επί το πλείστον 
από την κύρια εγκατάσταση αλλά από μια 
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άλλη εγκατάσταση του υπευθύνου 
επεξεργασίας ή του εκτελούντος την 
επεξεργασία με έδρα την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, η αρμόδια αρχή ελέγχου για τις 
εν λόγω πράξεις επεξεργασίας είναι η 
αρχή του κράτους μέλους όπου βρίσκεται 
η εν λόγω άλλη εγκατάσταση. Ωστόσο, 
και με την επιφύλαξη των διατάξεων του 
κεφαλαίου VII του παρόντος κανονισμού, 
η κύρια εγκατάσταση υποβάλει πρόσθετη 
δήλωση στην αρχή ελέγχου του κράτους 
μέλους όπου είναι εγκατεστημένη, εφόσον 
το απαιτήσει η εν λόγω αρχή.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι οι πράξεις επεξεργασίας που αφορούν πολλές χώρες είναι εύκολο να ελεγχθούν 
από την κύρια εγκατάσταση, και πρέπει να εμπίπτουν στις αρμοδιότητες μίας μόνο αρχής, βάσει 
συγκεντρωτικής δήλωσης, τότε πράξεις επεξεργασίας σε εθνικό επίπεδο, η διαχείριση των 
οποίων πραγματοποιείται με αποκεντρωμένο τρόπο από τις θυγατρικές και οι οποίες είναι 
δύσκολο να ελεγχθούν από την κύρια εγκατάσταση, θα πρέπει να εμπίπτουν στις αρμοδιότητες 
της εκάστοτε εθνικής αρχής ελέγχου.

Τροπολογία 405
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν η ενδιαφερόμενη αρχή ελέγχου 
προτίθεται να μην εφαρμόσει τη γνώμη της 
Επιτροπής, ενημερώνει σχετικά την 
Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων εντός της 
προθεσμίας που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 παρέχοντας αιτιολόγηση. 
Στην περίπτωση αυτή, το σχέδιο μέτρου 
δεν εγκρίνεται για έναν ακόμη μήνα.

4. Εάν η ενδιαφερόμενη αρχή ελέγχου 
προτίθεται να μην εφαρμόσει τη γνώμη της 
Επιτροπής, ενημερώνει σχετικά την 
Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων εντός της 
προθεσμίας που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 παρέχοντας αιτιολόγηση.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Αυτή η πρόσθετη προθεσμία δεν φαίνεται δικαιολογημένη.

Τροπολογία 406
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για δεόντως αιτιολογημένους 
επιτακτικούς και επείγοντες λόγους που 
σχετίζονται με τα συμφέροντα των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα στις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο 
α), η Επιτροπή εκδίδει αμέσως 
εφαρμοστέες εκτελεστικές πράξεις 
σύμφωνα με τη διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 87 παράγραφος 3. 
Οι πράξεις αυτές παραμένουν σε ισχύ για 
μέγιστο διάστημα 12 μηνών.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αυτή η εξουσία της Επιτροπής θίγει την ανεξαρτησία των αρχών ελέγχου.

Τροπολογία 407
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη τυχόν άλλων 
διοικητικών ή δικαστικών προσφυγών, 
κάθε πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να υποβάλει 
καταγγελία σε αρχή ελέγχου σε 
οποιοδήποτε κράτος μέλος, εάν θεωρεί ότι 

1. Με την επιφύλαξη τυχόν άλλων 
διοικητικών ή δικαστικών προσφυγών, 
κάθε πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να υποβάλει 
καταγγελία σε αρχή ελέγχου σε 
οποιοδήποτε κράτος μέλος, εάν θεωρεί ότι 
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η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που το αφορούν δεν είναι 
σύμφωνη προς τον παρόντα κανονισμό.

η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που το αφορούν δεν είναι 
σύμφωνη προς τον παρόντα κανονισμό. Η 
εν λόγω καταγγελία δεν πρέπει να βαρύνει 
οικονομικά το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα.

Or. en

Τροπολογία 408
Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε φορέας, οργανισμός ή οργάνωση 
που στοχεύει στην προστασία των 
δικαιωμάτων και των συμφερόντων των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα όσον αφορά την προστασία των 
δεδομένων τους προσωπικού χαρακτήρα 
και έχει συσταθεί δεόντως σύμφωνα με το 
δίκαιο κράτους μέλους δικαιούται να 
υποβάλει καταγγελία σε αρχή ελέγχου 
οποιουδήποτε κράτους μέλους για 
λογαριασμό ενός ή περισσότερων εκ των 
εν λόγω προσώπων, εφόσον θεωρεί ότι τα 
δικαιώματά του/τους τα οποία απορρέουν 
από τον παρόντα κανονισμό 
παραβιάσθηκαν ως αποτέλεσμα της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 409
Christian Engström

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε φορέας, οργανισμός ή οργάνωση 
που στοχεύει στην προστασία των 
δικαιωμάτων και των συμφερόντων των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα όσον αφορά την προστασία των 
δεδομένων τους προσωπικού χαρακτήρα 
και έχει συσταθεί δεόντως σύμφωνα με το 
δίκαιο κράτους μέλους δικαιούται να 
υποβάλει καταγγελία σε αρχή ελέγχου 
οποιουδήποτε κράτους μέλους για 
λογαριασμό ενός ή περισσότερων εκ των 
εν λόγω προσώπων, εφόσον θεωρεί ότι τα 
δικαιώματά του/τους τα οποία απορρέουν 
από τον παρόντα κανονισμό 
παραβιάσθηκαν ως αποτέλεσμα της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.

2. Κάθε φορέας, οργανισμός ή οργάνωση 
που ενεργεί προς εξυπηρέτηση του 
δημόσιου συμφέροντος και όχι για 
λογαριασμό μεμονωμένων ιδιωτών και
έχει συσταθεί δεόντως σύμφωνα με το 
δίκαιο κράτους μέλους δικαιούται να 
υποβάλει καταγγελία σε αρχή ελέγχου 
οποιουδήποτε κράτους μέλους για 
λογαριασμό ενός ή περισσότερων εκ των 
εν λόγω προσώπων, εφόσον θεωρεί ότι τα 
δικαιώματά του/τους τα οποία απορρέουν 
από τον παρόντα κανονισμό 
παραβιάσθηκαν ως αποτέλεσμα της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.

Or. en

Τροπολογία 410
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 74 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει 
δικαίωμα δικαστικής προσφυγής κατά 
αποφάσεων αρχής ελέγχου που το 
αφορούν.

1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει 
δικαίωμα δικαστικής προσφυγής, 
συμπεριλαμβανομένου του υπευθύνου 
επεξεργασίας και του εκτελούντος την 
επεξεργασία, κατά αποφάσεων αρχής 
ελέγχου που το αφορούν ή το επηρεάζουν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι απαραίτητη ώστε να διασαφηνιστεί η βασική αρχή σύμφωνα με 
την οποία οι υπεύθυνοι επεξεργασίας έχουν δικαίωμα δικαστικής προσφυγής όταν επηρεάζονται 
από αποφάσεις, ακόμα και στην περίπτωση όπου οι ίδιοι δεν επηρεάζονται άμεσα από την 
απόφαση μιας εθνικής αρχής.
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Τροπολογία 411
Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 74 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέροντα τα 
δεδομένα, το οποίο επηρεάζεται από 
απόφαση αρχής ελέγχου κράτους μέλους 
διαφορετικού από εκείνο στο οποίο έχει 
τη συνήθη διαμονή του, μπορεί να 
ζητήσει από την αρχή ελέγχου του 
κράτους μέλους στο οποίο έχει τη συνήθη 
διαμονή του να κινήσει διαδικασία για 
λογαριασμό του κατά της αρμόδιας 
αρχής ελέγχου του άλλου κράτους μέλους.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα αυτή δεν προσφέρει κάποια υπεραξία στους πολίτες και κινδυνεύει να διαταράξει 
την ομαλή διεξαγωγή της συνεργασίας των αρχών ελέγχου στο πλαίσιο του μηχανισμού ελέγχου 
της συνεκτικότητας.

Τροπολογία 412
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 76 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε φορέας, οργανισμός ή οργάνωση 
που αναφέρεται στο άρθρο 73 
παράγραφος 2 έχει δικαίωμα να ασκεί τα 
δικαιώματα που αναφέρονται στα άρθρα 
74 και 75 για λογαριασμό ενός ή 
περισσότερων προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα.

διαγράφεται

Or. fr
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Τροπολογία 413
Christian Engström

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 76 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε φορέας, οργανισμός ή οργάνωση 
που αναφέρεται στο άρθρο 73 παράγραφος 
2 έχει δικαίωμα να ασκεί τα δικαιώματα 
που αναφέρονται στα άρθρα 74 και 75 για 
λογαριασμό ενός ή περισσότερων 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα.

1. Κάθε φορέας, οργανισμός ή οργάνωση 
που αναφέρεται στο άρθρο 73 παράγραφος 
2 έχει δικαίωμα να ασκεί τα δικαιώματα 
που αναφέρονται στα άρθρα 74, 75 και 77
για λογαριασμό ενός ή περισσότερων 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα.

Or. en

Τροπολογία 414
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

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 ή πράξης 
ασυμβίβαστης προς τον παρόντα 
κανονισμό δικαιούται αποζημίωσης από 
τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον 
εκτελούντα την επεξεργασία για τη ζημία 
που υπέστη.

Or. en

Τροπολογία 415
Catherine Stihler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77 – παράγραφος 1
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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 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 416
Catherine Stihler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 78 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οποιοδήποτε πρόσωπο ή εταιρεία, για 
το οποίο/την οποία έχει καταστεί γνωστό 
ότι έχει παραβιάσει τις διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού, αποκτώντας, για 
παράδειγμα, παρανόμως πρόσβαση σε 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των 
εργαζομένων με σκοπό τη συμπερίληψή 
τους σε μαύρο πίνακα ή τον αποκλεισμό 
τους από θέσεις εργασίας, πρέπει να 
αποκλείονται από την είσπραξη 
χρηματοδοτήσεων της ΕΕ και τη 
συμμετοχή σε μειοδοτικούς διαγωνισμούς 
για άλλες δημόσιες συμβάσεις που 
συνάπτονται σε επίπεδο ΕΕ, σε εθνικό 
επίπεδο ή σε επίπεδο δημόσιας αρχής, 
μέχρις ότου αποδειχθεί ότι έχουν 
ολοκληρωθεί όλες οι νομικές διαδικασίες 
και έχει καταβληθεί το σύνολο της 
αποζημίωσης σε όλα τα θύματα.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός πρέπει να διευκρινίζει ότι η παραβίαση των κανόνων για την προστασία 
δεδομένων από εταιρείες δεν θα είναι ανεκτή και ότι η πρόσβασή τους σε χρηματοδοτήσεις θα 
απαγορευτεί για όσο διάστημα εμπλέκονται σε τέτοιου είδους δραστηριότητες.

Τροπολογία 417
Malcolm Harbour

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε αρχή ελέγχου εξουσιοδοτείται να 
επιβάλει διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με 
το παρόν άρθρο.

1. Κάθε αρμόδια αρχή ελέγχου 
εξουσιοδοτείται να επιβάλει διοικητικές 
κυρώσεις σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βάσει της αρχής της μονοαπευθυντικότητας, η παρούσα τροπολογία διασφαλίζει ότι, για την 
ίδια παραβίαση από επιχείρηση, δεν επιβάλλονται κυρώσεις από διάφορες αρχές προστασίας 
δεδομένων.

Τροπολογία 418
Rafał Trzaskowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε αρχή ελέγχου εξουσιοδοτείται να 
επιβάλει διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με 
το παρόν άρθρο.

1. Η αρχή ελέγχου, που είναι αρμόδια 
βάσει του άρθρου 51, εξουσιοδοτείται να 
επιβάλει διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με 
το παρόν άρθρο.

Or. en

Τροπολογία 419
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η διοικητική κύρωση είναι σε κάθε 
μεμονωμένη περίπτωση αποτελεσματική, 
αναλογική και αποτρεπτική. Το ύψος του 
διοικητικού προστίμου καθορίζεται 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη φύση, τη 
βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης, 
τον δόλο ή την αμέλεια που προκάλεσε την 
παράβαση, τον βαθμό ευθύνης του 
φυσικού ή νομικού προσώπου και τις 
προηγούμενες παραβάσεις του εν λόγω 
προσώπου, τα τεχνικά και οργανωτικά 
μέτρα και τις διαδικασίες που 
εφαρμόζονται δυνάμει του άρθρου 23 και 
τον βαθμό συνεργασίας με την αρχή 
ελέγχου για την επανόρθωση της 
παραβίασης.

2. Η διοικητική κύρωση είναι σε κάθε 
μεμονωμένη περίπτωση αποτελεσματική, 
αναλογική και αποτρεπτική. Το ύψος του 
διοικητικού προστίμου καθορίζεται 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη φύση, τη 
βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης, 
τον δόλο ή την αμέλεια που προκάλεσε την 
παράβαση, τις ιδιαίτερες κατηγορίες 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τον 
βαθμό ευθύνης του φυσικού ή νομικού 
προσώπου και τις προηγούμενες 
παραβάσεις του εν λόγω προσώπου, τα 
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και τις 
διαδικασίες που εφαρμόζονται δυνάμει του 
άρθρου 23 και τον βαθμό συνεργασίας με 
την αρχή ελέγχου για την επανόρθωση της 
παραβίασης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το εάν πρόκειται ή όχι για «ευαίσθητα δεδομένα» πρέπει επίσης να επηρεάσει το ύψος του 
επιβαλλόμενου προστίμου.

Τροπολογία 420
Malcolm Harbour

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η διοικητική κύρωση είναι σε κάθε 
μεμονωμένη περίπτωση αποτελεσματική, 
αναλογική και αποτρεπτική. Το ύψος του 
διοικητικού προστίμου καθορίζεται 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη φύση, τη 
βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης, 
τον δόλο ή την αμέλεια που προκάλεσε την 

2. Η διοικητική κύρωση είναι σε κάθε 
μεμονωμένη περίπτωση αποτελεσματική, 
αναλογική και αποτρεπτική. Το ύψος του 
διοικητικού προστίμου καθορίζεται 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη φύση, τη 
βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης, 
τον βαθμό ευαισθησίας των επίμαχων 
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παράβαση, τον βαθμό ευθύνης του 
φυσικού ή νομικού προσώπου και τις 
προηγούμενες παραβάσεις του εν λόγω 
προσώπου, τα τεχνικά και οργανωτικά 
μέτρα και τις διαδικασίες που 
εφαρμόζονται δυνάμει του άρθρου 23 και 
τον βαθμό συνεργασίας με την αρχή 
ελέγχου για την επανόρθωση της 
παραβίασης.

δεδομένων, τον δόλο ή την αμέλεια που 
προκάλεσε την παράβαση, τον βαθμό 
ζημίας ή κινδύνου πρόκλησης ζημίας που 
απορρέει από την παραβίαση, τον βαθμό 
ευθύνης του φυσικού ή νομικού προσώπου 
και τις προηγούμενες παραβάσεις του εν 
λόγω προσώπου, τα τεχνικά και 
οργανωτικά μέτρα και τις διαδικασίες που 
εφαρμόζονται δυνάμει του άρθρου 23 και 
τον βαθμό συνεργασίας με την αρχή 
ελέγχου για την επανόρθωση της 
παραβίασης. Κατά περίπτωση, η αρχή 
προστασίας δεδομένων έχει δικαίωμα να 
απαιτεί τον διορισμό υπευθύνου 
προστασίας δεδομένων σε περίπτωση που 
ο φορέας, ο οργανισμός ή η οργάνωση 
έχει επιλέξει να πράξει το αντίθετο. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της εν λόγω τροπολογίας είναι να διασφαλιστεί ότι για τις εκ προθέσεως ή εκ βαρείας 
αμελείας παραβιάσεις επιβάλλονται πιο αυστηρές κυρώσεις απ' ό,τι για τις παραβιάσεις εξ 
αμελείας. Στόχος της δέσμης τροπολογιών σχετικά με τις διοικητικές κυρώσεις είναι να 
διασφαλιστεί ότι η ποινή είναι ανάλογη της παραβίασης και ότι οι πιο αυστηρές κυρώσεις 
επιβάλλονται για τα πιο σοβαρά παραπτώματα. Με την παροχή του δικαιώματος στην αρχή 
προστασίας δεδομένων να απαιτεί τον διορισμό υπευθύνου προστασίας δεδομένων επιδιώκεται 
να διασφαλιστεί ο αναλογικός χαρακτήρας των κυρώσεων.

Τροπολογία 421
Malcolm Harbour

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Μεταξύ των επιβαρυντικών 
παραγόντων που ενθαρρύνουν την 
επιβολή διοικητικών προστίμων βάσει 
των ανωτάτων ορίων που προβλέπονται 
στις παραγράφους 4 και 6 
περιλαμβάνονται συγκεκριμένα:
i) οι επαναλαμβανόμενες εκ βαρείας 
αμελείας παραβιάσεις του εφαρμοστέου 
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δικαίου·
ii) η άρνηση για συνεργασία ή η 
παρεμπόδιση της διαδικασίας επιβολής·
(iii) οι παραβιάσεις που διαπράττονται εκ 
προθέσεως, είναι σοβαρές και ενέχουν τον 
κίνδυνο πρόκλησης σοβαρής ζημίας·
iv) η εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά με 
την προστασία των δεδομένων δεν έχει
διενεργηθεί·
v) δεν έχει διοριστεί υπεύθυνος 
προστασίας δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 422
Malcolm Harbour

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Μεταξύ των ελαφρυντικών 
παραγόντων που ενθαρρύνουν την 
επιβολή διοικητικών προστίμων βάσει 
των κατώτατων ορίων που προβλέπονται 
στις παραγράφους 4 και 6 
περιλαμβάνονται συγκεκριμένα:
i) τα μέτρα που έχει λάβει το φυσικό ή το 
νομικό πρόσωπο ώστε να διασφαλίσει τη 
συμμόρφωση με τις σχετικές 
υποχρεώσεις·
ii) η πραγματική αβεβαιότητα για το αν η 
πράξη συνιστά παραβίαση των σχετικών 
υποχρεώσεων·
(iii) ο άμεσος τερματισμός της 
παραβίασης μετά την κοινοποίησή της·
iv) το συνεργατικό πνεύμα στο πλαίσιο 
οποιονδήποτε διαδικασιών επιβολής·
v) η διενέργεια εκτίμησης επιπτώσεων 
όσον αφορά την προστασία δεδομένων·
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vi) έχει διοριστεί υπεύθυνος προστασίας 
δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 423
Andreas Schwab, Marielle Gallo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση πρώτης και άνευ δόλου 
παράβασης του παρόντος κανονισμού, 
μπορεί να παρασχεθεί έγγραφη 
προειδοποίηση και να μην επιβληθεί 
καμία κύρωση, εάν:

3. Η αρχή ελέγχου μπορεί να προβεί σε 
έγγραφη προειδοποίηση, χωρίς να 
επιβάλλει κύρωση. Η αρχή ελέγχου μπορεί 
να επιβάλει πρόστιμο ανερχόμενο, σε 
περίπτωση επαναλαμβανόμενων και 
εσκεμμένων παραβάσεων, σε ποσό έως 
και 1 000 000 ευρώ ή, εάν πρόκειται για 
επιχείρηση, σε ποσό που αντιστοιχεί σε 
έως το 2% του παγκόσμιου ετήσιου 
κύκλου εργασιών της.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διατηρηθεί το ανώτατο ύψος προστίμου που μπορεί να επιβληθεί από μια αρχή 
ελέγχου και το οποίο μπορεί να φθάσει το 1 εκατομμύριο ευρώ ενώ για τις επιχειρήσεις το 2% 
του παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών τους. Ωστόσο, πρέπει να διατηρηθεί η ανεξαρτησία 
των αρχών ελέγχου η οποία κατοχυρώνεται από το άρθρο 8 παράγραφος 3 του Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Επιπλέον, ο μηχανισμός ελέγχου της συνεκτικότητας και 
ιδίως το άρθρο 58, παράγραφοι 3 και 4, μπορεί να συντελέσει σε εναρμονισμένη πολιτική εντός 
της ΕΕ στον τομέα των διοικητικών κυρώσεων.

Τροπολογία 424
Morten Løkkegaard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 3 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Σε περίπτωση πλήρους συμμόρφωσης 
με τον παρόντα κανονισμό, δεν 
επιβάλλονται κυρώσεις.

Or. en

Τροπολογία 425
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ένα φυσικό πρόσωπο επεξεργάζεται 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χωρίς 
εμπορικό συμφέρον· 

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διατηρηθεί το ανώτατο ύψος προστίμου που μπορεί να επιβληθεί από μια αρχή 
ελέγχου και το οποίο μπορεί να φθάσει το 1 εκατομμύριο ευρώ ενώ για τις επιχειρήσεις το 2% 
του παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών τους. Ωστόσο, πρέπει να διατηρηθεί η ανεξαρτησία 
των αρχών ελέγχου η οποία κατοχυρώνεται από το άρθρο 8 παράγραφος 3 του Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Επιπλέον, ο μηχανισμός ελέγχου της συνεκτικότητας και 
ιδίως το άρθρο 58, παράγραφοι 3 και 4, μπορεί να συντελέσει σε εναρμονισμένη πολιτική εντός
της ΕΕ στον τομέα των διοικητικών κυρώσεων.

Τροπολογία 426
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

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 

διαγράφεται
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χαρακτήρα μόνον ως δραστηριότητα 
παρεπόμενη στις κύριες δραστηριότητές 
της.

Or. en

Τροπολογία 427
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo

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.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διατηρηθεί το ανώτατο ύψος προστίμου που μπορεί να επιβληθεί από μια αρχή 
ελέγχου και το οποίο μπορεί να φθάσει το 1 εκατομμύριο ευρώ ενώ για τις επιχειρήσεις το 2% 
του παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών τους. Ωστόσο, πρέπει να διατηρηθεί η ανεξαρτησία 
των αρχών ελέγχου η οποία κατοχυρώνεται από το άρθρο 8 παράγραφος 3 του Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Επιπλέον, ο μηχανισμός ελέγχου της συνεκτικότητας και 
ιδίως το άρθρο 58, παράγραφοι 3 και 4, μπορεί να συντελέσει σε εναρμονισμένη πολιτική εντός 
της ΕΕ στον τομέα των διοικητικών κυρώσεων.

Τροπολογία 428
Andreas Schwab, Marielle Gallo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η αρχή ελέγχου επιβάλλει πρόστιμο 
ύψους έως 250.000 ευρώ, ή σε περίπτωση 
επιχείρησης, έως 0,5 % του ετήσιου 

διαγράφεται
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παγκόσμιου κύκλου εργασιών της, σε 
οποιονδήποτε που από δόλο ή αμέλεια:
α) δεν προβλέπει τους μηχανισμούς για 
την υποβολή αιτημάτων από τα πρόσωπα 
στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα ή 
δεν απαντά αμέσως ή δεν απαντά 
σύμφωνα με τον απαιτούμενο μορφότυπο 
στα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα δυνάμει του άρθρου 12 
παράγραφοι 1 και 2·
β) επιβάλλει τέλος για την παροχή 
ενημέρωσης ή απαντήσεων στα αιτήματα 
των προσώπων στα οποία αναφέρονται 
τα δεδομένα κατά παράβαση του άρθρου 
12 παράγραφος 4.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Βλ. άρθρο 79, παράγραφος 3.

Τροπολογία 429
Morten Løkkegaard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η αρχή ελέγχου επιβάλλει πρόστιμο 
ύψους έως 250.000 ευρώ, ή σε περίπτωση 
επιχείρησης, έως 0,5 % του ετήσιου 
παγκόσμιου κύκλου εργασιών της, σε 
οποιονδήποτε που από δόλο ή αμέλεια:

4. Η αρχή ελέγχου επιβάλλει πρόστιμο 
ύψους έως 250.000 ευρώ σε οποιονδήποτε 
που από δόλο ή αμέλεια:

Or. en

Τροπολογία 430
Rafał Trzaskowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η αρχή ελέγχου επιβάλλει πρόστιμο 
ύψους έως 250.000 ευρώ, ή σε περίπτωση 
επιχείρησης, έως 0,5 % του ετήσιου 
παγκόσμιου κύκλου εργασιών της, σε 
οποιονδήποτε που από δόλο ή αμέλεια:

4. Η αρχή ελέγχου μπορεί να επιβάλλει 
πρόστιμο ύψους έως 250.000 ευρώ, ή σε 
περίπτωση επιχείρησης, έως 0,5 % του 
ετήσιου παγκόσμιου κύκλου εργασιών της, 
σε οποιονδήποτε που από δόλο ή αμέλεια:

Or. en

Τροπολογία 431
Andreas Schwab, Marielle Gallo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. [...] διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Βλ. άρθρο 79, παράγραφος 3.

Τροπολογία 432
Morten Løkkegaard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 5 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η αρχή ελέγχου επιβάλλει πρόστιμο
ύψους έως 500 000 ευρώ, ή σε περίπτωση 
επιχείρησης, έως 1 % του ετήσιου 
παγκόσμιου κύκλου εργασιών της, σε 
οποιονδήποτε που από δόλο ή αμέλεια:

5. Η αρχή ελέγχου επιβάλλει πρόστιμο 
ύψους έως 500.000 ευρώ σε οποιονδήποτε 
που από δόλο ή αμέλεια:

Or. en
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Τροπολογία 433
Rafał Trzaskowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 5 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η αρχή ελέγχου επιβάλλει πρόστιμο 
ύψους έως 500 000 ευρώ, ή σε περίπτωση 
επιχείρησης, έως 1 % του ετήσιου 
παγκόσμιου κύκλου εργασιών της, σε 
οποιονδήποτε που από δόλο ή αμέλεια:

5. Η αρχή ελέγχου μπορεί να επιβάλλει 
πρόστιμο ύψους έως 500.000 ευρώ, ή σε 
περίπτωση επιχείρησης, έως 1 % του 
ετήσιου παγκόσμιου κύκλου εργασιών της, 
σε οποιονδήποτε που από δόλο ή αμέλεια:

Or. en

Τροπολογία 434
Andreas Schwab, Marielle Gallo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. [...] διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Βλ. άρθρο 79, παράγραφος 3.

Τροπολογία 435
Morten Løkkegaard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 6 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η αρχή ελέγχου επιβάλλει πρόστιμο 
ύψους έως 1 000 000 ευρώ ή σε 
περίπτωση επιχείρησης, έως 2 % του 
ετήσιου παγκόσμιου κύκλου εργασιών 

6. Η αρχή ελέγχου επιβάλλει πρόστιμο 
ύψους έως 1 000 000 ευρώ σε 
οποιονδήποτε που από δόλο ή αμέλεια:
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της, σε οποιονδήποτε που από δόλο ή 
αμέλεια:

Or. en

Τροπολογία 436
Rafał Trzaskowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 6 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η αρχή ελέγχου επιβάλλει πρόστιμο 
ύψους έως 1 000 000 ευρώ ή σε περίπτωση 
επιχείρησης, έως 2 % του ετήσιου 
παγκόσμιου κύκλου εργασιών της, σε 
οποιονδήποτε που από δόλο ή αμέλεια:

6. Η αρχή ελέγχου μπορεί να επιβάλει
πρόστιμο ύψους έως 1 000 000 ευρώ ή σε 
περίπτωση επιχείρησης, έως 2 % του 
ετήσιου παγκόσμιου κύκλου εργασιών της, 
σε οποιονδήποτε που από δόλο ή αμέλεια:

Or. en

Τροπολογία 437
Catherine Stihler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος  6 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) χρησιμοποιεί τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα εργαζομένων ή 
εν δυνάμει εργαζομένων με σκοπό τη 
συμπερίληψή τους σε μαύρο πίνακα ή τον 
αποκλεισμό τους από θέσεις εργασίας στο 
μέλλον·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παράνομη πρόσβαση και η κατάχρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (τα οποία συχνά 
σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με τη συμμετοχή τους σε συνδικαλιστικές οργανώσεις και τη 
συνδικαλιστική τους δράση) εργαζομένων ή εν δυνάμει εργαζομένων με σκοπό τη συμπερίληψή 
τους σε μαύρο πίνακα, τον αποκλεισμό τους από θέσεις εργασίας στο μέλλον, ή οποιοδήποτε 
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άλλο μέτρο που δύναται να καταστεί εμπόδιο στην εργασία τους ή/και να επηρεάσει σημαντικά 
τη μελλοντική τους εργασία και σταδιοδρομία, συνιστά σοβαρή παραβίαση των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων της ιδιωτικής ζωής και της συνδικαλιστικής ελευθερίας και επισύρει την 
υψηλότερη κύρωση.

Τροπολογία 438
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για την επικαιροποίηση των 
ποσών των διοικητικών προστίμων που 
αναφέρονται στις παραγράφους 4, 5 και 
6, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Βλ. άρθρο 79, παράγραφος 3.

Τροπολογία 439
Mitro Repo

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 για σκοπούς ασφάλισης υγείας.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Το πεδίο εφαρμογής του άρθρου πρέπει να καλύπτει τη συλλογή και την επεξεργασία δεδομένων 
υγείας για όλους τους σκοπούς ασφάλισης υγείας, δηλαδή την υγεία, τη ζωή, τα ατυχήματα, την 
ασφάλιση αστικής ευθύνης και την αντασφάλιση.

Τροπολογία 440
Morten Løkkegaard

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, τα κράτη μέλη μπορούν να 
θεσπίζουν διά νόμου ή μέσω συλλογικής 
σύμβασης που συνάπτεται μεταξύ 
εργοδοτών και εργαζομένων 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, ποινικής καταδίκης 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 441
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler
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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, 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. Στο πλαίσιο του 
παρόντος κανονισμού πρέπει, σύμφωνα 
με τις αρχές του άρθρου 5, να τηρούνται 
οι συλλογικές συμβάσεις που έχουν 
συναφθεί σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό και αφορούν την 
αποκεντρωμένη ρύθμιση της 
επεξεργασίας των δεδομένων από τους 
εργοδότες.

Or. en

Τροπολογία 442
Anna Hedh

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 

1. Τα κράτη μέλη μπορούν, σύμφωνα με 
το εθνικό δίκαιο και πρακτικές, να 
θεσπίζουν διά νόμου ειδικούς κανόνες που 
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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.

ρυθμίζουν την επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα εργαζομένων στο 
πλαίσιο της απασχόλησης στην αγορά 
εργασίας, ιδίως, 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

Τροπολογία 443
Anna Hedh

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 444
Anna Hedh

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 3
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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. Όταν στα 
κράτη μέλη τα μέρη της αγοράς εργασίας 
έχουν την ελευθερία να καθορίζουν τις 
αποδοχές και τους όρους εργασίας μέσω 
συλλογικών συμβάσεων, κατά την 
εφαρμογή του άρθρου 6 παράγραφος 1 
στοιχείο στ) θα πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα 
των κοινωνικών εταίρων βάσει των 
συλλογικών συμβάσεων.

Or. en

Τροπολογία 445
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα κράτη μέλη μπορούν να υιοθετούν 
ειδικά μέτρα για τη ρύθμιση της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα για ιστορικούς, στατιστικούς 
ή επιστημονικούς λόγους ενώ παράλληλα 
πρέπει τηρούν τις διατάξεις των 
παραγράφων 1 και 2 του παρόντος 
άρθρου καθώς και τον Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 446
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 3 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Τα κράτη μέλη που υιοθετούν ειδικά 
μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 38 
παράγραφος 3α πρέπει να ενημερώνουν 
την Επιτροπή, πριν από το πέρας της 
ημερομηνίας που προβλέπεται στο άρθρο 
91 παράγραφος 2, σχετικά με τα εν λόγω 
μέτρα καθώς και να την ενημερώνουν 
αμελλητί για τυχόν αλλαγές στο μετέπειτα 
στάδιο εφαρμογής των μέτρων.

Or. en

Τροπολογία 447
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 5, στο άρθρο 8 
παράγραφος 3, στο άρθρο 9 παράγραφος 3, 
στο άρθρο 12 παράγραφος 5, στο άρθρο 
14 παράγραφος 7, στο άρθρο 15 
παράγραφος 3, στο άρθρο 17 παράγραφος 
9, στο άρθρο 20 παράγραφος 6, στο άρθρο 
22 παράγραφος 4, στο άρθρο 23 
παράγραφος 3, στο άρθρο 26 παράγραφος 
5, στο άρθρο 28 παράγραφος 5, στο άρθρο 
στο άρθρο 30 παράγραφος 3, στο άρθρο 
31 παράγραφος 5, στο άρθρο 32 
παράγραφος 5, στο άρθρο 33 παράγραφος 
6, στο άρθρο 34 παράγραφος 8, στο άρθρο 
35 παράγραφος 11, στο άρθρο 37 
παράγραφος 2, στο άρθρο 39 παράγραφος 
2, στο άρθρο 43 παράγραφος 3, στο άρθρο 
44 παράγραφος 7, στο άρθρο 79 
παράγραφος 6, στο άρθρο 81 παράγραφος 
3, στο άρθρο 82 παράγραφος 3 και στο 
άρθρο 83 παράγραφος 3 ανατίθεται στην 
Επιτροπή για αόριστη χρονική περίοδο από 
την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 

2. Η εξουσία έγκρισης κατ’
εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται 
στο άρθρο 8 παράγραφος 3, στο άρθρο 9 
παράγραφος 3, στο άρθρο 14 παράγραφος 
7, στο άρθρο 15 παράγραφος 3, στο άρθρο 
17 παράγραφος 9, στο άρθρο 20 
παράγραφος 6, στο άρθρο 22 παράγραφος 
4, στο άρθρο 23 παράγραφος 3, στο άρθρο 
26 παράγραφος 5, στο άρθρο 28 
παράγραφος 5, στο άρθρο 31 παράγραφος 
5, στο άρθρο 32 παράγραφος 5, στο άρθρο 
33 παράγραφος 6, στο άρθρο 34 
παράγραφος 8, στο άρθρο 35 παράγραφος 
11, στο άρθρο 37 παράγραφος 2, στο 
άρθρο 39 παράγραφος 2, στο άρθρο 43 
παράγραφος 3, στο άρθρο 44 παράγραφος 
7, στο άρθρο 81 παράγραφος 3, στο άρθρο 
82 παράγραφος 3 και στο άρθρο 83 
παράγραφος 3 ανατίθεται στην Επιτροπή 
για αόριστη χρονική περίοδο από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.
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παρόντος κανονισμού.

Or. fr

Τροπολογία 448
Bernadette Vergnaud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 5, στο άρθρο 8 
παράγραφος 3, στο άρθρο 9 παράγραφος 3, 
στο άρθρο 12 παράγραφος 5, στο άρθρο 14 
παράγραφος 7, στο άρθρο 15 παράγραφος 
3, στο άρθρο 17 παράγραφος 9, στο άρθρο
20 παράγραφος 6, στο άρθρο 22 
παράγραφος 4, στο άρθρο 23 παράγραφος 
3, στο άρθρο 26 παράγραφος 5, στο άρθρο 
28 παράγραφος 5, στο άρθρο στο άρθρο 30 
παράγραφος 3, στο άρθρο 31 παράγραφος 
5, στο άρθρο 32 παράγραφος 5, στο άρθρο 
33 παράγραφος 6, στο άρθρο 34
παράγραφος 8, στο άρθρο 35 παράγραφος 
11, στο άρθρο 37 παράγραφος 2, στο 
άρθρο 39 παράγραφος 2, στο άρθρο 43 
παράγραφος 3, στο άρθρο 44 παράγραφος 
7, στο άρθρο 79 παράγραφος 6, στο άρθρο 
81 παράγραφος 3, στο άρθρο 82 
παράγραφος 3 και στο άρθρο 83 
παράγραφος 3 ανατίθεται στην Επιτροπή 
για αόριστη χρονική περίοδο από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 8 παράγραφος 3, στο άρθρο 9 
παράγραφος 3, στο άρθρο 12 παράγραφος 
5, στο άρθρο 14 παράγραφος 7, στο άρθρο 
15 παράγραφος 3, στο άρθρο 17 
παράγραφος 9, στο άρθρο 20 παράγραφος 
6, στο άρθρο 22 παράγραφος 4, στο άρθρο 
23 παράγραφος 3, στο άρθρο 26 
παράγραφος 5, στο άρθρο 28 παράγραφος 
5, στο άρθρο στο άρθρο 30 παράγραφος 3, 
στο άρθρο 31 παράγραφος 5, στο άρθρο 32 
παράγραφος 5, στο άρθρο 33 παράγραφος 
6, στο άρθρο 34 παράγραφος 8, στο άρθρο 
35 παράγραφος 11, στο άρθρο 37 
παράγραφος 2, στο άρθρο 39 παράγραφος 
2, στο άρθρο 43 παράγραφος 3, στο άρθρο 
44 παράγραφος 7, στο άρθρο 79 
παράγραφος 6, στο άρθρο 81 παράγραφος 
3, στο άρθρο 82 παράγραφος 3 και στο 
άρθρο 83 παράγραφος 3 ανατίθεται στην 
Επιτροπή για αόριστη χρονική περίοδο από 
την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα κείμενα στα οποία παρέχεται ο ορισμός του έννομου συμφέροντος είναι σαφή ενώ η σχετική 
νομολογία είναι πάγια. Ως εκ τούτου, δεν απαιτείται η έκδοση κατ’ εξουσιοδότησης πράξης για 
τον καθορισμό των προϋποθέσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1, στοιχείο στ).  Το 
ζήτημα της συγκατάθεσης όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
των παιδιών διέπεται από το άρθρο 8 του παρόντος κανονισμού.
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Τροπολογία 449
Rafał Trzaskowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 5, στο άρθρο 8 
παράγραφος 3, στο άρθρο 9 παράγραφος 
3, στο άρθρο 12 παράγραφος 5, στο άρθρο 
14 παράγραφος 7, στο άρθρο 15 
παράγραφος 3, στο άρθρο 17 παράγραφος 
9, στο άρθρο 20 παράγραφος 6, στο άρθρο 
22 παράγραφος 4, στο άρθρο 23 
παράγραφος 3, στο άρθρο 26 παράγραφος 
5, στο άρθρο 28 παράγραφος 5, στο 
άρθρο στο άρθρο 30 παράγραφος 3, στο 
άρθρο 31 παράγραφος 5, στο άρθρο 32 
παράγραφος 5, στο άρθρο 33 παράγραφος 
6, στο άρθρο 34 παράγραφος 8, στο 
άρθρο 35 παράγραφος 11, στο άρθρο 37 
παράγραφος 2, στο άρθρο 39 παράγραφος 
2, στο άρθρο 43 παράγραφος 3, στο άρθρο 
44 παράγραφος 7, στο άρθρο 79 
παράγραφος 6, στο άρθρο 81 παράγραφος 
3, στο άρθρο 82 παράγραφος 3 και στο 
άρθρο 83 παράγραφος 3 ανατίθεται στην 
Επιτροπή για αόριστη χρονική περίοδο από 
την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.

2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 5, στο άρθρο 8 
παράγραφος 3, στο άρθρο 12 παράγραφος 
5, στο άρθρο 14 παράγραφος 7, στο άρθρο 
15 παράγραφος 3, στο άρθρο 17 
παράγραφος 9, στο άρθρο 20 παράγραφος 
6, στο άρθρο 23 παράγραφος 3, στο άρθρο 
26 παράγραφος 5, στο άρθρο 37 
παράγραφος 2, στο άρθρο 39 παράγραφος 
2, στο άρθρο 43 παράγραφος 3, στο άρθρο 
79 παράγραφος 6, στο άρθρο 81 
παράγραφος 3, στο άρθρο 82 παράγραφος 
3 και στο άρθρο 83 παράγραφος 3 
ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστη 
χρονική περίοδο από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 450
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
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άρθρο 6 παράγραφος 5, στο άρθρο 8 
παράγραφος 3, στο άρθρο 9 παράγραφος 3, 
στο άρθρο 12 παράγραφος 5, στο άρθρο 
14 παράγραφος 7, στο άρθρο 15 
παράγραφος 3, στο άρθρο 17 παράγραφος 
9, στο άρθρο 20 παράγραφος 6, στο άρθρο 
22 παράγραφος 4, στο άρθρο 23 
παράγραφος 3, στο άρθρο 26 παράγραφος 
5, στο άρθρο 28 παράγραφος 5, στο άρθρο 
30 παράγραφος 3, στο άρθρο 31 
παράγραφος 5, στο άρθρο 32 παράγραφος 
5, στο άρθρο 33 παράγραφος 6, στο άρθρο 
34 παράγραφος 8, στο άρθρο 35 
παράγραφος 11, στο άρθρο 37 παράγραφος 
2, στο άρθρο 39 παράγραφος 2, στο άρθρο 
43 παράγραφος 3, στο άρθρο 44 
παράγραφος 7, στο άρθρο 79 παράγραφος 
6, στο άρθρο 81 παράγραφος 3, στο άρθρο 
82 παράγραφος 3 και στο άρθρο 83 
παράγραφος 3 μπορεί να ανακληθεί 
οποτεδήποτε από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η 
απόφαση ανάκλησης περατώνει την 
εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην 
εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την 
επόμενη ημέρα από τη δημοσίευση της 
απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη 
ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν 
θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύι κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων.

άρθρο 8 παράγραφος 3, στο άρθρο 9 
παράγραφος 3, στο άρθρο 14 παράγραφος 
7, στο άρθρο 15 παράγραφος 3, στο άρθρο 
17 παράγραφος 9, στο άρθρο 20 
παράγραφος 6, στο άρθρο 22 παράγραφος 
4, στο άρθρο 23 παράγραφος 3, στο άρθρο 
26 παράγραφος 5, στο άρθρο 28 
παράγραφος 5, στο άρθρο 31 παράγραφος 
5, στο άρθρο 32 παράγραφος 5, στο άρθρο 
33 παράγραφος 6, στο άρθρο 34 
παράγραφος 8, στο άρθρο 35 παράγραφος 
11, στο άρθρο 37 παράγραφος 2, στο 
άρθρο 39 παράγραφος 2, στο άρθρο 43 
παράγραφος 3, στο άρθρο 44 παράγραφος 
7, στο άρθρο 81 παράγραφος 3, στο άρθρο 
82 παράγραφος 3 και στο άρθρο 83 
παράγραφος 3 μπορεί να ανακληθεί 
οποτεδήποτε από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η 
απόφαση ανάκλησης περατώνει την 
εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην 
εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την 
επόμενη ημέρα από τη δημοσίευση της 
απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη 
ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν 
θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύι κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων.

Or. fr

Τροπολογία 451
Bernadette Vergnaud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 5, στο άρθρο 8 
παράγραφος 3, στο άρθρο 9 παράγραφος 3, 
στο άρθρο 12 παράγραφος 5, στο άρθρο 14 

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 8 παράγραφος 3, στο άρθρο 9 
παράγραφος 3, στο άρθρο 12 παράγραφος 
5, στο άρθρο 14 παράγραφος 7, στο άρθρο 
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παράγραφος 7, στο άρθρο 15 παράγραφος 
3, στο άρθρο 17 παράγραφος 9, στο άρθρο 
20 παράγραφος 6, στο άρθρο 22 
παράγραφος 4, στο άρθρο 23 παράγραφος 
3, στο άρθρο 26 παράγραφος 5, στο άρθρο 
28 παράγραφος 5, στο άρθρο 30 
παράγραφος 3, στο άρθρο 31 παράγραφος 
5, στο άρθρο 32 παράγραφος 5, στο άρθρο 
33 παράγραφος 6, στο άρθρο 34 
παράγραφος 8, στο άρθρο 35 παράγραφος 
11, στο άρθρο 37 παράγραφος 2, στο 
άρθρο 39 παράγραφος 2, στο άρθρο 43 
παράγραφος 3, στο άρθρο 44 παράγραφος 
7, στο άρθρο 79 παράγραφος 6, στο άρθρο 
81 παράγραφος 3, στο άρθρο 82 
παράγραφος 3 και στο άρθρο 83 
παράγραφος 3 μπορεί να ανακληθεί 
οποτεδήποτε από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η 
απόφαση ανάκλησης περατώνει την 
εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην 
εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την 
επόμενη ημέρα από τη δημοσίευση της 
απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη 
ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν 
θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύι κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων.

15 παράγραφος 3, στο άρθρο 17 
παράγραφος 9, στο άρθρο 20 παράγραφος 
6, στο άρθρο 22 παράγραφος 4, στο άρθρο 
23 παράγραφος 3, στο άρθρο 26 
παράγραφος 5, στο άρθρο 28 παράγραφος 
5, στο άρθρο 30 παράγραφος 3, στο άρθρο 
31 παράγραφος 5, στο άρθρο 32 
παράγραφος 5, στο άρθρο 33 παράγραφος 
6, στο άρθρο 34 παράγραφος 8, στο άρθρο 
35 παράγραφος 11, στο άρθρο 37 
παράγραφος 2, στο άρθρο 39 παράγραφος 
2, στο άρθρο 43 παράγραφος 3, στο άρθρο 
44 παράγραφος 7, στο άρθρο 79 
παράγραφος 6, στο άρθρο 81 παράγραφος 
3, στο άρθρο 82 παράγραφος 3 και στο 
άρθρο 83 παράγραφος 3 μπορεί να 
ανακληθεί οποτεδήποτε από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η 
απόφαση ανάκλησης περατώνει την 
εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην 
εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την 
επόμενη ημέρα από τη δημοσίευση της 
απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη 
ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν 
θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύι κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα κείμενα στα οποία παρέχεται ο ορισμός του έννομου συμφέροντος είναι σαφή ενώ η σχετική 
νομολογία είναι πάγια. Ως εκ τούτου, δεν απαιτείται η έκδοση κατ’ εξουσιοδότησης πράξης για 
τον καθορισμό των προϋποθέσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1, στοιχείο στ).  Το 
ζήτημα της συγκατάθεσης όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
των παιδιών διέπεται από το άρθρο 8 του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 452
Rafał Trzaskowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 5, στο άρθρο 8 
παράγραφος 3, στο άρθρο 9 παράγραφος 
3, στο άρθρο 12 παράγραφος 5, στο άρθρο 
14 παράγραφος 7, στο άρθρο 15 
παράγραφος 3, στο άρθρο 17 παράγραφος 
9, στο άρθρο 20 παράγραφος 6, στο άρθρο 
22 παράγραφος 4, στο άρθρο 23 
παράγραφος 3, στο άρθρο 26 παράγραφος 
5, στο άρθρο 28 παράγραφος 5, στο άρθρο 
30 παράγραφος 3, στο άρθρο 31 
παράγραφος 5, στο άρθρο 32 παράγραφος 
5, στο άρθρο 33 παράγραφος 6, στο 
άρθρο 34 παράγραφος 8, στο άρθρο 35 
παράγραφος 11, στο άρθρο 37 
παράγραφος 2, στο άρθρο 39 παράγραφος 
2, στο άρθρο 43 παράγραφος 3, στο άρθρο 
44 παράγραφος 7, στο άρθρο 79 
παράγραφος 6, στο άρθρο 81 παράγραφος 
3, στο άρθρο 82 παράγραφος 3 και στο 
άρθρο 83 παράγραφος 3 μπορεί να 
ανακληθεί οποτεδήποτε από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η 
απόφαση ανάκλησης περατώνει την 
εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην 
εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την 
επόμενη ημέρα από τη δημοσίευση της 
απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη 
ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν 
θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύι κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων.

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 5, στο άρθρο 8 
παράγραφος 3, στο άρθρο 12 παράγραφος 
5, στο άρθρο 14 παράγραφος 7, στο άρθρο 
15 παράγραφος 3, στο άρθρο 17 
παράγραφος 9, στο άρθρο 20 παράγραφος 
6, στο άρθρο 23 παράγραφος 3, στο άρθρο 
26 παράγραφος 5, στο άρθρο 30 
παράγραφος 3, στο άρθρο 37 παράγραφος 
2, στο άρθρο 39 παράγραφος 2, στο άρθρο 
43 παράγραφος 3, στο άρθρο 79 
παράγραφος 6, στο άρθρο 81 παράγραφος 
3, στο άρθρο 82 παράγραφος 3 και στο 
άρθρο 83 παράγραφος 3 μπορεί να 
ανακληθεί οποτεδήποτε από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η 
απόφαση ανάκλησης περατώνει την 
εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην 
εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την 
επόμενη ημέρα από τη δημοσίευση της 
απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη 
ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν 
θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύι κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων.

Or. en

Τροπολογία 453
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 6 
παράγραφος 5, του άρθρου 8 παράγραφος 
3, του άρθρου 9 παράγραφος 3, του 
άρθρου 12 παράγραφος 5, του άρθρου 14 
παράγραφος 7, του άρθρου 15 παράγραφος 
3, του άρθρου 17 παράγραφος 9, του 
άρθρου 20 παράγραφος 6, του άρθρου 22 
παράγραφος 4, του άρθρου 23 παράγραφος 
3, του άρθρου 26 παράγραφος 5, του 
άρθρου 28 παράγραφος 5, του άρθρου 30 
παράγραφος 3, του άρθρου 31 
παράγραφος 5, του άρθρου 32 παράγραφος 
5, του άρθρου 33 παράγραφος 6, του 
άρθρου 34 παράγραφος 8, του άρθρου 35 
παράγραφος 11, του άρθρου 37 
παράγραφος 2, του άρθρου 39 παράγραφος 
2, του άρθρου 43 παράγραφος 3, του 
άρθρου 44 παράγραφος 7, του άρθρου 79 
παράγραφος 6, του άρθρου 81 
παράγραφος 3, του άρθρου 82 παράγραφος 
3 και του άρθρου 83 παράγραφος 3 τίθεται 
σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί 
αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την 
ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ή εάν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος 
αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν 
πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

5. Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 8 
παράγραφος 3, του άρθρου 9 παράγραφος 
3, του άρθρου 14 παράγραφος 7, του 
άρθρου 15 παράγραφος 3, του άρθρου 17 
παράγραφος 9, του άρθρου 20 παράγραφος 
6, του άρθρου 22 παράγραφος 4, του 
άρθρου 23 παράγραφος 3, του άρθρου 26 
παράγραφος 5, του άρθρου 28 παράγραφος 
5, του άρθρου 31 παράγραφος 5, του 
άρθρου 32 παράγραφος 5, του άρθρου 33 
παράγραφος 6, του άρθρου 34 παράγραφος 
8, του άρθρου 35 παράγραφος 11, του 
άρθρου 37 παράγραφος 2, του άρθρου 39 
παράγραφος 2, του άρθρου 43 παράγραφος 
3, του άρθρου 44 παράγραφος 7, του 
άρθρου 81 παράγραφος 3, του άρθρου 82 
παράγραφος 3 και του άρθρου 83 
παράγραφος 3 τίθεται σε ισχύ μόνον 
εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την 
ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ή εάν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος 
αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν 
πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Or. fr

Τροπολογία 454
Bernadette Vergnaud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 6 
παράγραφος 5, του άρθρου 8 παράγραφος 
3, του άρθρου 9 παράγραφος 3, του 
άρθρου 12 παράγραφος 5, του άρθρου 14 
παράγραφος 7, του άρθρου 15 παράγραφος 
3, του άρθρου 17 παράγραφος 9, του 
άρθρου 20 παράγραφος 6, του άρθρου 22 
παράγραφος 4, του άρθρου 23 παράγραφος 
3, του άρθρου 26 παράγραφος 5, του 
άρθρου 28 παράγραφος 5, του άρθρου 30 
παράγραφος 3, του άρθρου 31 παράγραφος 
5, του άρθρου 32 παράγραφος 5, του 
άρθρου 33 παράγραφος 6, του άρθρου 34 
παράγραφος 8, του άρθρου 35 παράγραφος 
11, του άρθρου 37 παράγραφος 2, του 
άρθρου 39 παράγραφος 2, του άρθρου 43 
παράγραφος 3, του άρθρου 44 παράγραφος 
7, του άρθρου 79 παράγραφος 6, του 
άρθρου 81 παράγραφος 3, του άρθρου 82 
παράγραφος 3 και του άρθρου 83 
παράγραφος 3 τίθεται σε ισχύ μόνον 
εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την 
ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ή εάν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος 
αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν 
πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

5. Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 8 
παράγραφος 3, του άρθρου 9 παράγραφος 
3, του άρθρου 12 παράγραφος 5, του 
άρθρου 14 παράγραφος 7, του άρθρου 15 
παράγραφος 3, του άρθρου 17 παράγραφος 
9, του άρθρου 20 παράγραφος 6, του 
άρθρου 22 παράγραφος 4, του άρθρου 23 
παράγραφος 3, του άρθρου 26 παράγραφος 
5, του άρθρου 28 παράγραφος 5, του 
άρθρου 30 παράγραφος 3, του άρθρου 31 
παράγραφος 5, του άρθρου 32 παράγραφος 
5, του άρθρου 33 παράγραφος 6, του 
άρθρου 34 παράγραφος 8, του άρθρου 35 
παράγραφος 11, του άρθρου 37 
παράγραφος 2, του άρθρου 39 παράγραφος 
2, του άρθρου 43 παράγραφος 3, του 
άρθρου 44 παράγραφος 7, του άρθρου 79 
παράγραφος 6, του άρθρου 81 παράγραφος 
3, του άρθρου 82 παράγραφος 3 και του 
άρθρου 83 παράγραφος 3 τίθεται σε ισχύ 
μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί 
αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την 
ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ή εάν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος 
αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν 
πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα κείμενα στα οποία παρέχεται ο ορισμός του έννομου συμφέροντος είναι σαφή ενώ η σχετική 
νομολογία είναι πάγια. Ως εκ τούτου, δεν απαιτείται η έκδοση κατ’ εξουσιοδότησης πράξης για 
τον καθορισμό των προϋποθέσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1, στοιχείο στ).  Το 
ζήτημα της συγκατάθεσης όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
των παιδιών διέπεται από το άρθρο 8 του παρόντος κανονισμού.
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Τροπολογία 455
Rafał Trzaskowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 6 
παράγραφος 5, του άρθρου 8 παράγραφος 
3, του άρθρου 9 παράγραφος 3, του 
άρθρου 12 παράγραφος 5, του άρθρου 14 
παράγραφος 7, του άρθρου 15 παράγραφος 
3, του άρθρου 17 παράγραφος 9, του 
άρθρου 20 παράγραφος 6, του άρθρου 22 
παράγραφος 4, του άρθρου 23 
παράγραφος 3, του άρθρου 26 παράγραφος 
5, του άρθρου 28 παράγραφος 5, του 
άρθρου 30 παράγραφος 3, του άρθρου 31 
παράγραφος 5, του άρθρου 32 
παράγραφος 5, του άρθρου 33 
παράγραφος 6, του άρθρου 34 
παράγραφος 8, του άρθρου 35 
παράγραφος 11, του άρθρου 37 
παράγραφος 2, του άρθρου 39 παράγραφος 
2, του άρθρου 43 παράγραφος 3, του 
άρθρου 44 παράγραφος 7, του άρθρου 79 
παράγραφος 6, του άρθρου 81 παράγραφος 
3, του άρθρου 82 παράγραφος 3 και του 
άρθρου 83 παράγραφος 3 τίθεται σε ισχύ 
μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί 
αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την 
ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ή εάν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος 
αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν 
πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

5. Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 6 
παράγραφος 5, του άρθρου 8 παράγραφος 
3, του άρθρου 12 παράγραφος 5, του 
άρθρου 14 παράγραφος 7, του άρθρου 15 
παράγραφος 3, του άρθρου 17 παράγραφος 
9, του άρθρου 20 παράγραφος 6, του 
άρθρου 23 παράγραφος 3, του άρθρου 26 
παράγραφος 5, του άρθρου 37 παράγραφος 
2, του άρθρου 39 παράγραφος 2, του 
άρθρου 43 παράγραφος 3, του άρθρου 79 
παράγραφος 6, του άρθρου 81 παράγραφος 
3, του άρθρου 82 παράγραφος 3 και του 
άρθρου 83 παράγραφος 3 τίθεται σε ισχύ 
μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί 
αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την 
ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ή εάν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος 
αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν 
πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Or. en
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Τροπολογία 456
Andreas Schwab, Lara Comi, Marielle Gallo, Pablo Arias Echeverría

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Κατά την έγκριση των πράξεων που 
αναφέρονται στο παρόν άρθρο, η 
Επιτροπή προωθεί την τεχνολογική 
ουδετερότητα.

Or. fr

Τροπολογία 457
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 89 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Όσον αφορά τα φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα που υποχρεούνται να 
καταγγέλλουν τις παραβιάσεις δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα βάσει της 
οδηγίας 2002/58/ΕΚ όπως 
τροποποιήθηκε από την οδηγία 
2009/136/ΕΚ σχετικά με την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον 
τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ο 
παρών κανονισμός δεν επιβάλλει 
πρόσθετες υποχρεώσεις όσον αφορά τη 
διαδικασία κοινοποίησης μιας 
παραβίασης δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στην αρχή ελέγχου και τη 
διαδικασία ενημέρωσης των προσώπων 
στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα για 
την παραβίαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα. Το εν λόγω φυσικό η νομικό 
πρόσωπο κοινοποιεί τις παραβιάσεις 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
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επηρεάζουν το σύνολο των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα για την 
επεξεργασία των οποίων είναι υπεύθυνο, 
σύμφωνα με τη διαδικασία κοινοποίησης 
της παραβίασης δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που προβλέπεται στην οδηγία 
2002/58/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε από 
την οδηγία 2009/136/ΕΚ. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η νέα παράγραφος προβλέπει ότι οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
υπόκεινται σε ένα μόνο καθεστώς κοινοποίησης για οποιεσδήποτε παραβιάσεις σχετικά με τα 
δεδομένα που επεξεργάζονται και όχι σε διάφορα καθεστώτα ανάλογα με την υπηρεσία που 
προσφέρουν ή τα δεδομένα που διατηρούν. Έτσι εξασφαλίζονται ίσοι όροι ανταγωνισμού 
μεταξύ των συντελεστών του κλάδου.

Τροπολογία 458
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 89 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το άρθρο 1 παράγραφος 2 της οδηγίας 
2002/58/ΕΚ διαγράφεται.

2. Το άρθρο 1 παράγραφος 2, το άρθρο 2 
στοιχείο γ) και το άρθρο 9 της οδηγίας 
2002/58/ΕΚ διαγράφονται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία εναρμονίζει την οδηγία 2002/58/ΕΚ με τον παρόντα κανονισμό. 
Επιπλέον, αποφεύγεται η πρόβλεψη διπλών ρυθμίσεων, η οποία θα συνεπαγόταν δυσμενείς 
επιπτώσεις στον ανταγωνισμό των τομέων που καλύπτει η οδηγία 2002/58/ΕΚ. Με τις γενικές 
απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με την 
εκτίμηση επιπτώσεων στην ιδιωτική ζωή, θα διασφαλιστεί ότι επιδεικνύεται η δέουσα προσοχή 
όσον αφορά τη θέση ανεξάρτητα από την πηγή ή τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται ο 
εκτελών την επεξεργασία.
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Τροπολογία 459
Morten Løkkegaard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 90 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις και οι 
εκτελεστικές πράξεις που εγκρίνει η 
Επιτροπή πρέπει να αξιολογούνται από το 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σε διετή 
βάση.

Or. en


