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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η προστασία των δεδομένων αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα και η εμπιστοσύνη των πολιτών 
πρέπει να διασφαλίζεται, ώστε να μπορούν να επωφελούνται περισσότερο από το 
επιγραμμικό περιβάλλον. Απαιτείται επικαιροποίηση της προσέγγισης ώστε να ληφθούν 
υπόψη τα νέα τεχνολογικά εργαλεία και οι ροές δεδομένων που προέρχονται από αυτά, 
δεδομένου ότι οι ισχύουσες διατάξεις της οδηγίας 95/46/ΕΚ δεν καλύπτουν απόλυτα τις 
ανάγκες της ενιαίας ψηφιακής αγοράς.

Το πλήθος των διαθέσιμων επιχειρηματικών μοντέλων, τεχνολογιών και υπηρεσιών —
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι ιδιαίτερα σημαντικά στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού 
εμπορίου και της εσωτερικής αγοράς— έχουν εγείρει ευρύ φάσμα ζητημάτων όσον αφορά 
την προστασία των δεδομένων. Εταιρείες και κυβερνήσεις χρησιμοποιούν συχνά αυτές τις 
τεχνολογίες χωρίς τα φυσικά πρόσωπα να γνωρίζουν τον δυνητικό τους αντίκτυπο.

Στις 25 Ιανουαρίου 2012, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση νέου κανονισμού1 και 
πρόταση οδηγίας2 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. 
Στόχος του προτεινόμενου κανονισμού είναι να συμπληρώσει τις διατάξεις της οδηγίας για 
την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (2002/58/ΕΚ) 
και να διασφαλίσει ότι η ασφάλεια δικαίου και η συνεκτικότητα είναι υψίστης σημασίας, 
ώστε να είναι αποτελεσματικό το έργο που επιτελείται στον τομέα αυτόν στην ΕΕ.

Ο προτεινόμενος κανονισμός αποσκοπεί στην εναρμόνιση των δικαιωμάτων, διασφαλίζοντας 
την ελεύθερη ροή πληροφοριών, τη μείωση της γραφειοκρατίας και τη βελτίωση της 
επιβολής της νομοθεσίας. Η αύξηση της διαφάνειας θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη και οι νέες 
διατάξεις θα καταστήσουν την ΕΕ ελκυστικότερο επιχειρηματικό προορισμό. Με τον υπό 
εξέταση κανονισμό επιδιώκονται επίσης τα εξής:

 ο εκσυγχρονισμός του νομικού συστήματος της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, ώστε να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις που θέτει η 
παγκοσμιοποίηση και η χρήση νέων τεχνολογιών·

 η ενίσχυση των δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων και, ταυτόχρονα, η μείωση των 
διοικητικών διατυπώσεων, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στην ΕΕ·

 η βελτίωση της σαφήνειας και της συνοχής των κανόνων της ΕΕ για την προστασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και η επίτευξη συνεκτικής και 
αποτελεσματικής εφαρμογής και επιβολής αυτού του θεμελιώδους δικαιώματος σε 
όλους τους τομείς δραστηριότητας της Ένωσης.

Η διάσταση της εσωτερικής αγοράς

                                               
1 Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (γενικός κανονισμός για την προστασία 
δεδομένων), COM(2012) 11 τελικό· εφεξής καλούμενος και «γενικός κανονισμός».
2 Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών 
αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων, και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, COM(2012) 10 τελικό.
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Η πρόταση προσφέρει πολλές δυνατότητες ενίσχυσης της εσωτερικής αγοράς και 
δημιουργίας ίσων όρων ανταγωνισμού για όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
στην ΕΕ. Τα βασικά στοιχεία περιλαμβάνουν τα εξής: 

 τη μετατροπή της νομοθετικής πράξης (από οδηγία σε κανονισμό)· 
 την αρχή της «υπηρεσίας μίας στάσης» όσον αφορά την αρμόδια αρχή ελέγχου σε 

διασυνοριακές περιπτώσεις· 
 την αρχή της αγοράς (που καθιστά τα πρότυπα προστασίας των δεδομένων της ΕΕ 

εφαρμοστέα και για τις επιχειρήσεις που εδρεύουν εκτός ΕΕ εάν δραστηριοποιούνται 
στην ΕΕ)·

 τη γενική αρχή της λογοδοσίας (που αντικαθιστά την υποχρέωση των υπεύθυνων 
επεξεργασίας δεδομένων ή των εκτελούντων την επεξεργασία να γνωστοποιούν 
γενικά την επεξεργασία από μέρους τους στην εθνική τους ρυθμιστική αρχή)· 

 την ενίσχυση των υφιστάμενων εργαλείων και τη θέσπιση νέων, με στόχο τη 
συνεκτική εφαρμογή και επιβολή σε όλα τα κράτη μέλη· 

Ενίσχυση των δικαιωμάτων του καταναλωτή
Όσον αφορά την ενίσχυση των δικαιωμάτων των καταναλωτών, φαίνεται ότι η εξισορρόπηση 
αντικρουόμενων συμφερόντων όπως η ευαισθητοποίηση των καταναλωτών, η αυτονομία, η 
προστασία και η εσωτερική αγορά έχει υποστεί πλήγμα από την προώθηση της διαφάνειας. 
Έχουν πραγματοποιηθεί βελτιώσεις, ιδίως όσον αφορά την έννοια της συγκατάθεσης ως ενός 
από τους παράγοντες που νομιμοποιούν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
όσον αφορά τα δικαιώματα των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα ως ισχυρά 
εργαλεία προστασίας των καταναλωτών και όσον αφορά τις προϋποθέσεις νομιμότητας για 
τη διαβίβαση δεδομένων εκτός ΕΕ. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλοί τομείς της 
πρότασης που απαιτούν περαιτέρω επεξεργασία και αποσαφήνιση. Αυτό ισχύει ιδίως για τις 
πρακτικές πτυχές της εφαρμογής, ιδίως σε σχέση με ορισμένα δικαιώματα. Πρέπει να 
διασκεδαστεί αυτή η αμφιβολία και, πιο συγκεκριμένα, να δοθεί προσοχή στα ακόλουθα 
στοιχεία:

 να αποσαφηνιστεί στο άρθρο 17 σε ποιον βαθμό, κατόπιν ενημέρωσης από κάποιον 
υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων ότι ένα πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα έχει ασκήσει το δικαίωμα διαγραφής, τα δεδομένα που τηρούν τρίτοι 
υπεύθυνοι επεξεργασίας πρέπει να διαγραφούν επίσης·

 στην ειδική προστασία που απαιτείται για ανηλίκους έως 14 ετών, καθώς είναι ακόμη 
παιδιά· 

 στον προτεινόμενο ορισμό των «δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»· 
 στον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η ανωνυμία και η ψευδωνυμία για την 

προστασία του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα· 
 στην επεξεργασία στην οποία πρέπει να υποβληθεί η πρόταση όσον αφορά τον ακριβή 

διαχωρισμό και καθορισμό των υποχρεώσεων και αρμοδιοτήτων του υπευθύνου 
επεξεργασίας δεδομένων και του εκτελούντος την επεξεργασία· 

 οι δραστηριότητες κατάρτισης προφίλ και οι διαφορές της «κατάρτισης προφίλ»
στους διάφορους τομείς της οικονομίας ή των νομικών σχέσεων πρέπει να εξεταστούν 
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διεξοδικά, όπως και η συνεκτίμηση των επιπτώσεων της εξαιρετικά περιοριστικής 
ρύθμισης στον τομέα αυτό.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, η εισηγήτρια εστιάζει κυρίως στα εξής:
 ορισμοί· 

 δικαιώματα του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα· 
 υποχρεώσεις του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων και του εκτελούντος την 

επεξεργασία όσον αφορά τα δικαιώματα των καταναλωτών· 
 συνεκτικότητα. 

Η συντάκτρια γνωμοδότησης θα ήθελε επίσης να συμπεριλάβει μια ευρύτερη άποψη της 
τεχνολογικής ουδετερότητας, καθώς και να πραγματευτεί:

 την αρχή του περιορισμού του σκοπού· 

 τη χρήση κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων σε σχέση με την 
προτεινόμενη δέσμη μέτρων· και, 

 την πρακτική εφαρμογή των διατάξεων. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η προστασία των φυσικών προσώπων 
πρέπει να είναι τεχνολογικά ουδέτερη και 
να μην εξαρτάται από τις 
χρησιμοποιούμενες τεχνικές· διαφορετικά, 
δημιουργείται σοβαρός κίνδυνος 
καταστρατήγησης. Η προστασία των 
φυσικών προσώπων πρέπει να 
εφαρμόζεται τόσο στην επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με 
αυτοματοποιημένα μέσα όσο και στη 
χειροκίνητη επεξεργασία, εάν τα δεδομένα 
περιέχονται ή προορίζονται να 
περιληφθούν σε αρχείο. Τα αρχεία ή τα 
σύνολα αρχείων καθώς και οι 
συνοδευτικές σελίδες τους, τα οποία δεν 
είναι διαρθρωμένα σύμφωνα με 

(13) Η προστασία των φυσικών προσώπων 
πρέπει να είναι τεχνολογικά ουδέτερη και 
να μην εξαρτάται από τις 
χρησιμοποιούμενες τεχνικές· διαφορετικά, 
δημιουργείται σοβαρός κίνδυνος 
καταστρατήγησης. Η προστασία των 
φυσικών προσώπων πρέπει να 
εφαρμόζεται τόσο στην επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με 
αυτοματοποιημένα μέσα όσο και στη 
χειροκίνητη επεξεργασία, εάν τα δεδομένα 
περιέχονται ή προορίζονται να 
περιληφθούν σε αρχείο.
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συγκεκριμένα κριτήρια, δεν πρέπει να 
υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Καθώς δεν γίνεται μνεία στα εν λόγω «συγκεκριμένα κριτήρια», η παρούσα αιτιολογική σκέψη 
μπορεί να προκαλέσει σύγχυση.

Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Τεχνολογική ουδετερότητα θα 
πρέπει να σημαίνει επίσης ότι 
παρεμφερείς ενέργειες, υπό παρεμφερείς 
συνθήκες και με παρεμφερείς επιπτώσεις, 
θα πρέπει να είναι ισοδύναμες από νομική 
άποψη, ανεξαρτήτως του αν λαμβάνουν 
χώρα επιγραμμικά ή μη, εκτός εάν η 
ευρεία δυναμική της επεξεργασίας 
δεδομένων σε τέτοια περιβάλλοντα δεν 
κάνει ουσιαστική διαφορά μεταξύ τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ήταν απαραίτητη μια αιτιολογική σκέψη για την καλύτερη αξιολόγηση της διαφοράς μεταξύ 
επιγραμμικού και μη επιγραμμικού. Χωρίς αυτήν, ορισμένοι οικονομικοί παράγοντες θα 
μπορούσαν να θεωρήσουν ότι ο παρών κανονισμός αποσκοπεί συγκεκριμένα στην 
αντιμετώπιση των επιγραμμικών ζητημάτων και, ειδικότερα, των ζητημάτων που αφορούν την 
κοινωνική δικτύωση.

Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Οι αρχές της προστασίας πρέπει να 
εφαρμόζονται σε κάθε πληροφορία η οποία 

(23) Οι αρχές της προστασίας πρέπει να 
εφαρμόζονται σε κάθε πληροφορία η οποία 
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αφορά πρόσωπο κατονομαζόμενο ή του 
οποίου η ταυτότητα μπορεί να 
εξακριβωθεί. Για τον καθορισμό του κατά 
πόσον η ταυτότητα ενός προσώπου μπορεί 
να εξακριβωθεί, πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη όλα τα μέσα τα οποία είναι εύλογα 
πιθανό να χρησιμοποιηθούν είτε από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας είτε από 
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο για την 
εξακρίβωση της ταυτότητας του φυσικού 
προσώπου. Οι αρχές της προστασίας των 
δεδομένων δεν πρέπει να εφαρμόζονται σε 
δεδομένα που ανωνυμοποιήθηκαν κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε η ταυτότητα του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα να μην μπορεί πλέον να 
εξακριβωθεί.

αφορά πρόσωπο κατονομαζόμενο ή του 
οποίου η ταυτότητα μπορεί να 
εξακριβωθεί. Για τον καθορισμό του κατά 
πόσον η ταυτότητα ενός προσώπου μπορεί 
να εξακριβωθεί, πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη όλα τα μέσα τα οποία είναι εύλογα 
πιθανό να χρησιμοποιηθούν είτε από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας είτε από 
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο για την 
εξακρίβωση της ταυτότητας του φυσικού 
προσώπου. Οι αρχές της προστασίας των 
δεδομένων δεν πρέπει να εφαρμόζονται σε 
δεδομένα που ανωνυμοποιήθηκαν κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε η ταυτότητα του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα να μην μπορεί πλέον να 
εξακριβωθεί άμεσα, 
συμπεριλαμβανομένου, ει δυνατόν, του 
διαχωρισμού των δεδομένων που 
υποβάλλονται σε επεξεργασία από τα 
δεδομένα που φανερώνουν την ταυτότητα 
του προσώπου. Στην τελευταία 
περίπτωση, χρήσιμα είναι και τα 
δεδομένα με ψευδώνυμα εάν το κλειδί για 
τη σύνδεση του ψευδώνυμου με την 
ταυτότητα είναι ασφαλές σύμφωνα με την 
κατάσταση της τεχνολογίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Χρειάζονται διευκρινίσεις του ορισμού των «δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» ώστε να 
είναι χρήσιμος και για την εμπειρία των καταναλωτών και για τη λειτουργία των επιχειρήσεων. 
Η εισαγωγή ανώνυμων δεδομένων και δεδομένων με ψευδώνυμα είναι χρήσιμη στον τομέα 
αυτών.

Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23α) Μεγάλος όγκος δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να 
υποβληθεί σε επεξεργασία για σκοπούς 
εντοπισμού και πρόληψης της απάτης. Η 
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επιδίωξη τέτοιων αξιώσεων, που 
ρυθμίζεται από τη νομοθεσία των κρατών 
μελών ή της Ένωσης, θα πρέπει να 
ληφθεί υπόψη κατά την αξιολόγηση της 
αρχής της ελαχιστοποίησης των 
δεδομένων και της νομιμότητας της 
επεξεργασίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της παρούσας τροπολογίας είναι να τονίσει μια αρχή που δεν έρχεται σε αντίθεση με τον 
παρόντα κανονισμό, ταυτόχρονα όμως δεν ορίζεται με σαφήνεια.

Τροπολογία 5
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 

(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. Η συγκατάθεση μπορεί να είναι 
σιωπηρή μόνον εφόσον το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ενεργεί 
κατά τρόπο που απαιτεί την υποχρεωτική 
επεξεργασία κάποιων δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, παραδείγματος 
χάρη εάν ζητεί να λάβει συγκεκριμένα 
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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.

αγαθά ή υπηρεσίες, και στην περίπτωση 
αυτή η συγκατάθεση αναφέρεται μόνο 
στο ελάχιστο δυνατό. 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την εξομάλυνση των καθημερινών καταστάσεων, επιγραμμικά και μη, κρίθηκε απαραίτητη 
η προσθήκη μιας συγκεκριμένης φράσης για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες μπορεί να υποτεθεί 
από το συγκείμενο ότι παρέχεται συγκατάθεση. Για παράδειγμα: το να ζητήσει κανείς διάγνωση 
από έναν γιατρό συνεπάγεται επεξεργασία ορισμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
χωρίς να υπάρχει απαραίτητα ρητή ενέργεια όπως ορίζεται στην αρχή της παρούσας 
αιτιολογικής σκέψης. Στο ίδιο παράδειγμα, ο γιατρός μπορεί να μιλήσει με έναν ειδικό εάν αυτό 
είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση της διάγνωσης, χωρίς να ζητήσει απαραίτητα την άδεια 
του ασθενή.

Τροπολογία 6
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 

(27) Η κύρια εγκατάσταση ενός υπευθύνου 
επεξεργασίας ή ενός εκτελούντος την 
επεξεργασία 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 
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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.

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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι συμπληρωματική της τροπολογίας στο άρθρο 4 παράγραφος 13.

Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27α) Ο εκπρόσωπος είναι υπόλογος, μαζί 
με τον υπεύθυνο επεξεργασίας, για 
οποιαδήποτε συμπεριφορά αντιβαίνει 
στον παρόντα κανονισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ευθύνη του εκπροσώπου δεν ορίζεται με αρκετή σαφήνεια και η παρούσα αιτιολογική σκέψη 
αποδίδει μεγαλύτερη έμφαση σε αυτήν.

Τροπολογία 8
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 

(29) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
παιδιών απαιτούν ειδική προστασία, καθώς 
τα παιδιά μπορεί να έχουν μικρότερη 
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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.

επίγνωση των κινδύνων, των συνεπειών, 
των εγγυήσεων και των δικαιωμάτων τους 
σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. Ταυτόχρονα, 
δεδομένης της μεγαλύτερης κατά μέσο 
όρο εξάρτησης των νεότερων γενιών από 
την τεχνολογία, πρέπει να 
πραγματοποιηθεί διάκριση ανάμεσα στον
ορισμό που προβλέπεται στη σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του 
παιδιού και στο κριτήριο της 
«ανηλικότητας».

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία συνάδει με την τροπολογία στο άρθρο 4 παράγραφος 18.

Τροπολογία 9
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 

(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 νέα και 
αδικαιολόγητη υποχρέωση δυνάμει των 
σχετικών δημόσιων εξουσιών της και η 
συγκατάθεση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι 
παρέχεται ελεύθερα, λαμβάνοντας υπόψη 
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προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα.

το συμφέρον του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αναφορά στην ανισορροπία από μέρους της δημόσιας αρχής χρειάζεται αποσαφήνιση, καθώς 
θίγονται οι περισσότερες δημόσιες αρχές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού. Παραδείγματος χάρη, μια τελωνειακή αρχή που επιθυμεί να εξετάσει τα αγαθά που 
εισάγονται από χώρα εκτός της Ένωσης μπορεί να προβεί σε αυτήν την ενέργεια χωρίς τη 
συγκατάθεση του αποστολέα και του παραλήπτη, παρότι υπάρχει σημαντική ανισορροπία και 
δεν έχει παρασχεθεί ενδεχομένως συγκατάθεση. Ο όρος «νέα» παραπέμπει στη συνήθη έλλειψη 
αναδρομικότητας των νομοθεσιών.

Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 49

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(49) Η ενημέρωση σε σχέση με την 
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που σχετίζονται με το πρόσωπο 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα πρέπει 
να παρέχεται κατά τη συλλογή ή, εάν τα 
δεδομένα δεν συλλέγονται από το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται, εντός 
εύλογης προθεσμίας, ανάλογα με τις 
συνθήκες κάθε περίπτωσης. Εάν τα 
δεδομένα επιτρέπεται να κοινοποιηθούν σε 
άλλον αποδέκτη, το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα πρέπει να 
ενημερώνεται όταν τα δεδομένα 
κοινοποιούνται για πρώτη φορά στον εν 
λόγω αποδέκτη.

(49) Η ενημέρωση σε σχέση με την 
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που σχετίζονται με το πρόσωπο 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα πρέπει 
να παρέχεται κατά τη συλλογή ή, εάν τα 
δεδομένα δεν συλλέγονται από το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται, εντός 
εύλογης προθεσμίας, ανάλογα με τις 
συνθήκες κάθε περίπτωσης. Εάν τα 
δεδομένα επιτρέπεται να κοινοποιηθούν σε 
άλλον αποδέκτη, το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα πρέπει να 
ενημερώνεται όταν τα δεδομένα 
κοινοποιούνται για πρώτη φορά στον εν 
λόγω αποδέκτη. Ταυτόχρονα, δεν πρέπει 
να επιτρέπεται άλλου είδους επεξεργασία 
πέραν της αποθήκευσης προτού λάβει 
πλήρη γνώση το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα για τις 
πληροφορίες που αναφέρονται εδώ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αντίστοιχη της τροπολογίας στο άρθρο 14 παράγραφος 4 στοιχείο 
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β).

Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 53

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(53) Κάθε πρόσωπο πρέπει να έχει το
δικαίωμα να ζητεί τη διόρθωση των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το 
αφορούν καθώς και το «δικαίωμα να 
λησμονηθεί» εάν η διατήρηση των εν λόγω 
δεδομένων δεν είναι σύμφωνη προς τον 
παρόντα κανονισμό. Ειδικότερα, τα 
πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να 
ζητούν τη διαγραφή και την παύση της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που τα αφορούν, εάν τα 
δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε 
σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους 
συλλέγονται ή υποβάλλονται άλλως πως 
σε επεξεργασία, εάν τα πρόσωπα στα 
οποία αναφέροντα τα δεδομένα αποσύρουν 
τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία 
ή εάν αντιτάσσονται στην επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τα 
αφορούν ή εάν η επεξεργασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τα 
αφορούν δεν είναι σύμφωνη προς τον 
παρόντα κανονισμό για οποιονδήποτε άλλο 
λόγο. Το δικαίωμα αυτό έχει ιδιαίτερη 
σημασία όταν το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα παρέσχε τη 
συγκατάθεσή του στην παιδική του ηλικία, 
όταν δεν είχε πλήρη επίγνωση των 
κινδύνων που ενέχει η επεξεργασία, και 
θέλει αργότερα να αφαιρέσει τα 
συγκεκριμένα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα, κυρίως από το Διαδίκτυο. 
Ωστόσο, η περαιτέρω διατήρηση των 
δεδομένων πρέπει να επιτρέπεται όταν 
είναι αναγκαία για ιστορικούς ή 
στατιστικούς σκοπούς και σκοπούς 
επιστημονικής έρευνας, για λόγους 
δημόσιου συμφέροντος στον τομέα της 

(53) Κάθε πρόσωπο πρέπει να έχει το 
δικαίωμα να ζητεί τη διόρθωση των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το 
αφορούν καθώς και το δικαίωμα να 
ζητήσει τη διαγραφή δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα εάν η διατήρηση 
των εν λόγω δεδομένων δεν είναι σύμφωνη 
προς τον παρόντα κανονισμό. Ειδικότερα, 
τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να 
ζητούν τη διαγραφή και την παύση της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που τα αφορούν, εάν τα 
δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε 
σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους 
συλλέγονται ή υποβάλλονται άλλως πως 
σε επεξεργασία, εάν τα πρόσωπα στα 
οποία αναφέροντα τα δεδομένα αποσύρουν 
τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία 
ή εάν αντιτάσσονται στην επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τα 
αφορούν ή εάν η επεξεργασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τα 
αφορούν δεν είναι σύμφωνη προς τον 
παρόντα κανονισμό για οποιονδήποτε άλλο 
λόγο. Το δικαίωμα αυτό έχει ιδιαίτερη 
σημασία όταν το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα παρέσχε τη 
συγκατάθεσή του στην παιδική του ηλικία, 
όταν δεν είχε πλήρη επίγνωση των 
κινδύνων που ενέχει η επεξεργασία, και 
θέλει αργότερα να αφαιρέσει τα 
συγκεκριμένα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα, κυρίως από το Διαδίκτυο. 
Ωστόσο, η περαιτέρω διατήρηση των 
δεδομένων πρέπει να επιτρέπεται όταν 
είναι αναγκαία για ιστορικούς ή 
στατιστικούς σκοπούς και σκοπούς 
επιστημονικής έρευνας, για λόγους 
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δημόσιας υγείας, για την άσκηση του 
δικαιώματος ελευθερίας έκφρασης, όταν 
απαιτείται από τον νόμο ή εάν υπάρχει 
λόγος περιορισμού της επεξεργασίας των 
δεδομένων αντί της διαγραφής τους.

δημόσιου συμφέροντος στον τομέα της 
δημόσιας υγείας, για την άσκηση του 
δικαιώματος ελευθερίας έκφρασης, όταν 
απαιτείται από τον νόμο ή εάν υπάρχει 
λόγος περιορισμού της επεξεργασίας των 
δεδομένων αντί της διαγραφής τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αντίστοιχη της τροπολογίας στον τίτλο του άρθρου 17.

Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 54

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(54) Για να ενισχυθεί το δικαίωμα του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα «να λησμονηθεί», το δικαίωμα 
διαγραφής πρέπει επίσης να επεκταθεί με 
τέτοιο τρόπο ώστε ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ο οποίος δημοσιοποίησε τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα να 
υποχρεούται να ενημερώνει τους τρίτους 
που επεξεργάζονται τα εν λόγω δεδομένα 
ότι ένα πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται 
τα δεδομένα του ζήτησε να διαγραφεί κάθε 
σύνδεσμος ή αντίγραφο ή αναπαραγωγή 
των εν λόγω δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα. Για τη διασφάλιση της εν 
λόγω ενημέρωσης, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας πρέπει να λαμβάνει κάθε 
εύλογο μέτρο, συμπεριλαμβανομένων 
τεχνικών μέτρων, σε σχέση με τα δεδομένα 
για τη δημοσίευση των οποίων είναι 
αρμόδιος. Σε σχέση με τη δημοσίευση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από 
τρίτο, ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να 
θεωρείται υπεύθυνος για τη δημοσίευση, 
εάν αυτός ο ίδιος ενέκρινε τη δημοσίευση 
από τον τρίτο.

(54) Για να ενισχυθεί το δικαίωμα 
διαγραφής, το εν λόγω δικαίωμα πρέπει 
επίσης να επεκταθεί με τέτοιο τρόπο ώστε 
ο υπεύθυνος επεξεργασίας ο οποίος 
διαβίβασε ή δημοσιοποίησε τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα χωρίς να έχει 
λάβει σχετική εντολή από το πρόσωπο 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα να 
υποχρεούται να ενημερώνει τους τρίτους 
που επεξεργάζονται τα εν λόγω δεδομένα 
ότι ένα πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται 
τα δεδομένα του ζήτησε να διαγραφεί κάθε 
σύνδεσμος ή αντίγραφο ή αναπαραγωγή 
των εν λόγω δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα. Για τη διασφάλιση της εν 
λόγω ενημέρωσης, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας πρέπει να λαμβάνει κάθε 
εύλογο μέτρο, συμπεριλαμβανομένων 
τεχνικών μέτρων, σε σχέση με τα δεδομένα 
για τη δημοσίευση των οποίων είναι 
αρμόδιος. Σε σχέση με τη δημοσίευση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από 
τρίτο, ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να 
θεωρείται υπεύθυνος για τη δημοσίευση, 
εάν αυτός ο ίδιος ενέκρινε τη δημοσίευση 
από τον τρίτο.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία συνοδεύει την τροπολογία στο άρθρο 17 παράγραφος 2.

Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 55 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(55α) Κατά μερική παρέκκλιση από την 
αρχή που ορίζεται στην προηγούμενη 
αιτιολογική σκέψη, πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη οι περιπτώσεις κατά 
τις οποίες τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που συλλέγονται 
αντιπροσωπεύουν, ως προς τη συνάφεια 
των εν λόγω δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στα οποία μπορεί να έχει 
πρόσβαση εσωτερικά μόνον ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας, ιδιοκτησία του υπευθύνου 
επεξεργασίας δεδομένων. Στις 
περιπτώσεις αυτές, εάν τα δεδομένα που 
υποβάλλονται σε επεξεργασία δεν έχουν 
σημασία για το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας δεδομένων δεν έχει καμία 
υποχρέωση φορητότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσαφηνίζει την τροπολογία για την προσθήκη της παραγράφου 3α 
στο άρθρο 18. Αναφέρεται, παραδείγματος χάρη, σε δεδομένα που αφορούν το ιστορικό αγορών 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, τα οποία δεδομένα συλλέγονται στο 
πλαίσιο της μεγάλης οργανωμένης διανομής, ή κατά την αξιολόγηση της φερεγγυότητας του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα από κάποιο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Στις εν 
λόγω περιπτώσεις, η διαβίβαση δεδομένων που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία θα 
προκαλούσε μεροληψία ως προς τον ανταγωνισμό, καθώς θα παρείχε στους νεοεισερχόμενους 
πλεονέκτημα έναντι του κατεστημένου.

Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 55 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(55β) Ορισμένα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα, αφού υποβληθούν σε 
επεξεργασία από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την 
επεξεργασία, παράγουν αποτελέσματα 
που χρησιμοποιούνται μόνον εσωτερικά 
από τον υπεύθυνο επεξεργασίας 
δεδομένων και ο μορφότυπός τους είναι 
ασήμαντος, ακόμη και για το πρόσωπο 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα. Σε 
αυτήν την περίπτωση, δεν πρέπει να 
ισχύει το δικαίωμα της φορητότητας 
δεδομένων, ενώ τα υπόλοιπα δικαιώματα, 
και ιδίως το δικαίωμα αντίρρησης και το 
δικαίωμα πρόσβασης και το δικαίωμα 
διόρθωσης, εξακολουθούν να ισχύουν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί να αποσαφηνίσει τη «σημαντικότητα» που εισάγει η 
προηγούμενη τροπολογία.

Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 58

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(58) Κάθε φυσικό πρόσωπο πρέπει να έχει 
το δικαίωμα να μην υπάγεται σε μέτρο το 
οποίο βασίζεται σε κατάρτιση προφίλ
μέσω αυτοματοποιημένης επεξεργασίας. 
Ωστόσο, ένα τέτοιο μέτρο πρέπει να 
επιτρέπεται όταν εγκρίνεται ρητώς διά 
νόμου, εκτελείται κατά τη σύναψη ή την 
εκτέλεση σύμβασης ή όταν το πρόσωπο 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα 
παρέσχε τη συγκατάθεσή του. Σε κάθε 
περίπτωση, η επεξεργασία πρέπει να 
υπόκειται σε κατάλληλες εγγυήσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της ειδικής 
ενημέρωσης του προσώπου στο οποίο 

(58) Κάθε φυσικό πρόσωπο πρέπει να έχει 
το δικαίωμα να μην υπάγεται σε μέτρο το 
οποίο βασίζεται σε κατάρτιση προφίλ 
μέσω αυτοματοποιημένης επεξεργασίας. 
Ωστόσο, ένα τέτοιο μέτρο πρέπει να 
απαγορεύεται μόνον όταν ορίζεται ρητώς 
διά νόμου, δεν εκτελείται κατά τη σύναψη 
ή την εκτέλεση σύμβασης ή όταν το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα έχει αποσύρει τη συγκατάθεσή 
του. Σε κάθε περίπτωση, η επεξεργασία 
πρέπει να υπόκειται σε κατάλληλες 
εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένης της 
ειδικής ενημέρωσης του προσώπου στο 
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αναφέρονται τα δεδομένα, του 
δικαιώματος εξασφάλισης ανθρώπινης 
παρέμβασης και της προϋπόθεσης το εν 
λόγω μέτρο να μην αφορά παιδί.

οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, του 
δικαιώματος εξασφάλισης ανθρώπινης 
παρέμβασης και της προϋπόθεσης το εν 
λόγω μέτρο να μην αφορά παιδί. Το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα, όταν η εν λόγω κατάρτιση 
προφίλ δεν είναι απαραίτητη για τη 
σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης, θα 
πρέπει πάντοτε να έχει τη δυνατότητα να 
απαλλαγεί.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποπειράται να αποσαφηνίσει τις τροπολογίες στο άρθρο 20, 
αντιστρέφοντας την προσέγγιση της κατάρτισης προφίλ: επιτρέπεται εκτός εάν έχει επαληθευτεί 
το αντίθετο των περιπτώσεων που προβλέπονται ήδη. Η εισαγωγή της απαλλαγής όσον αφορά 
την κατάρτιση προφίλ ολοκληρώνει το πλαίσιο από πλευράς προστασίας των καταναλωτών.

Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 61 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(61α) Η προστασία των δεδομένων ήδη 
από τον σχεδιασμό είναι ένα πολύ 
χρήσιμο εργαλείο, καθώς επιτρέπει στο 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα να έχει τον πλήρη έλεγχο της 
προσωπικής του προστασίας δεδομένων, 
των πληροφοριών που κοινοποιεί και του 
υποκειμένου με τον οποίο μοιράζεται 
δεδομένα. Κατά την εξέταση της εν λόγω 
αρχής καθώς και της προστασίας των 
δεδομένων εξ ορισμού, το πλαίσιο πρέπει 
να επηρεάζει σημαντικά την αξιολόγηση 
της νομιμότητας της επεξεργασίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσαφηνίζει την τροπολογία στο άρθρο 23 παράγραφος 2. Αναφέρεται 
σε περιπτώσεις κατά τις οποίες το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα έχει την 
επιλογή να συμμετάσχει σε ένα σύστημα επεξεργασίας δεδομένων, και σε αυτήν την περίπτωση 
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πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το πλήρες φάσμα των επιπτώσεων του γεγονότος αυτού. 
Παραδείγματος χάρη, κατά την εγγραφή σε ένα κοινωνικό δίκτυο, τα πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα πρέπει να κάνουν αποδεκτό ότι ορισμένες πληροφορίες θα 
δημοσιοποιούνται ώστε να είναι σε θέση οι υπόλοιποι χρήστες να συνδεθούν μαζί τους, ενώ το 
ίδιο επίπεδο δημοσιοποίησης δεδομένων δεν πρέπει να γίνεται αποδεκτό από το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα εάν υποβάλλει αίτηση για δάνειο.

Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 63

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(63) Εάν ένας υπεύθυνος επεξεργασίας μη 
εγκαταστημένος στην Ένωση 
επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα τα οποία 
διαμένουν στην Ένωση, του οποίου οι 
δραστηριότητες επεξεργασίας σχετίζονται 
με την προσφορά αγαθών ή υπηρεσιών στα 
εν λόγω πρόσωπα ή με την 
παρακολούθηση της συμπεριφοράς τους, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να ορίσει 
εκπρόσωπο, εκτός εάν ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας είναι εγκαταστημένος σε 
τρίτη χώρα η οποία διασφαλίζει επαρκές 
επίπεδο προστασίας ή ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας είναι μικρή ή μεσαία 
επιχείρηση ή δημόσια αρχή ή φορέας ή 
εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας προσφέρει 
μόνον περιστασιακά αγαθά ή υπηρεσίες 
στα εν λόγω πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα. Ο εκπρόσωπος 
πρέπει να ενεργεί για λογαριασμό του 
υπευθύνου επεξεργασίας και σε αυτόν 
μπορεί να απευθύνεται κάθε αρχή ελέγχου.

(63) Εάν ένας υπεύθυνος επεξεργασίας μη 
εγκαταστημένος στην Ένωση 
επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα τα οποία 
διαμένουν στην Ένωση, του οποίου οι 
δραστηριότητες επεξεργασίας σχετίζονται 
με την προσφορά αγαθών ή υπηρεσιών στα 
εν λόγω πρόσωπα ή με την 
παρακολούθηση της συμπεριφοράς τους, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να ορίσει 
εκπρόσωπο, εκτός εάν ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας είναι εγκαταστημένος σε 
τρίτη χώρα η οποία διασφαλίζει επαρκές 
επίπεδο προστασίας ή ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας είναι δημόσια αρχή ή φορέας 
ή εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
προσφέρει μόνον περιστασιακά αγαθά ή 
υπηρεσίες στα εν λόγω πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα. Ο εκπρόσωπος 
πρέπει να ενεργεί για λογαριασμό του 
υπευθύνου επεξεργασίας και σε αυτόν 
μπορεί να απευθύνεται κάθε αρχή ελέγχου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το μέγεθος του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων δεν επηρεάζει την προστασία του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα.
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Τροπολογία 18
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. 

(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, η αντιμετώπιση της 
εν λόγω οικονομικής ζημίας και 
κοινωνικής βλάβης πρέπει να αποτελεί 
ύψιστη προτεραιότητα. Στη συνέχεια, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να 
γνωστοποιήσει την παραβίαση στην αρχή 
ελέγχου αμελλητί. 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, βλάβη της φήμης 
του ή απώλεια χρημάτων. Η 
γνωστοποίηση προς την αρχή ελέγχου 
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 
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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.

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

Αιτιολόγηση

Στόχος της παρούσας τροπολογίας είναι να αποσαφηνίσει τις ενέργειες που κρίνονται σκόπιμες 
σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων, καθώς και τις τροπολογίες στο άρθρο 31 και στο άρθρο 
32.

Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 69

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(69) Κατά τη θέσπιση λεπτομερών 
κανόνων σχετικά με τον μορφότυπο και 
τις διαδικασίες που εφαρμόζονται στην 
γνωστοποίηση παραβιάσεων δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, πρέπει να 
λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι συνθήκες 
της παραβίασης, συμπεριλαμβανομένου 
του κατά πόσον τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα προστατεύονταν από 
κατάλληλα τεχνικά μέτρα προστασίας, 
περιορίζοντας ουσιαστικά το ενδεχόμενο 
υποκλοπής ταυτότητας ή άλλων μορφών 
κατάχρησης. Επιπλέον, οι εν λόγω κανόνες 
και οι διαδικασίες πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη τα έννομα συμφέροντα των αρχών 
επιβολής του νόμου σε περιπτώσεις στις 
οποίες η πρόωρη γνωστοποίηση μπορεί να 
εμποδίσει χωρίς λόγο τη διερεύνηση των 
συνθηκών μιας παραβίασης.

(69) Κατά την αξιολόγηση του επιπέδου 
λεπτομερειών της γνωστοποίησης 
παραβιάσεων δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, πρέπει να λαμβάνονται 
δεόντως υπόψη οι συνθήκες της 
παραβίασης, συμπεριλαμβανομένου του
κατά πόσον τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα προστατεύονταν από 
κατάλληλα τεχνικά μέτρα προστασίας, 
περιορίζοντας ουσιαστικά το ενδεχόμενο 
υποκλοπής ταυτότητας ή άλλων μορφών 
κατάχρησης. Επιπλέον, οι εν λόγω κανόνες 
και οι διαδικασίες πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη τα έννομα συμφέροντα των αρχών 
επιβολής του νόμου σε περιπτώσεις στις 
οποίες η πρόωρη γνωστοποίηση μπορεί να 
εμποδίσει χωρίς λόγο τη διερεύνηση των 
συνθηκών μιας παραβίασης.

Or. en



PA\913597EL.doc 21/61 PE496.497v01-00

EL

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία απορρέει από τη διαγραφή του άρθρου 32 παράγραφος 5.

Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 75

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με την τροπολογία στο άρθρο 35 παράγραφος 1 στοιχείο β).

Τροπολογία 21
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 

(97) Εάν η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων ενός υπευθύνου 
επεξεργασίας ή εκτελούντος την 
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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.

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 
παρέχεται ασφάλεια δικαίου και να 
μειώνεται ο διοικητικός φόρτος για τους εν 
λόγω υπευθύνους επεξεργασίας και 
εκτελούντες την επεξεργασία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάταξη σχετικά με την «υπηρεσία μίας στάσης», αυτή καθεαυτήν, δεν αυξάνει τη 
συνεκτικότητα. Για τον σκοπό αυτό, έχουν υποβληθεί ορισμένες τροπολογίες στα σχετικά 
άρθρα, ώστε να παραμείνει η ευθύνη της συνεκτικότητας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων.

Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 105

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(105) Για τη διασφάλιση της συνεκτικής 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού σε 
ολόκληρη την Ένωση, πρέπει να θεσπισθεί 
ένας μηχανισμός συνεκτικότητας για τη 
συνεργασία μεταξύ των αρχών ελέγχου και 
με την Επιτροπή. Ο μηχανισμός αυτός 
πρέπει να εφαρμόζεται ειδικότερα εάν μια 
αρχή ελέγχου προτίθεται να θεσπίσει ένα 
μέτρο όσον αφορά πράξεις επεξεργασίας οι 
οποίες σχετίζονται με την προσφορά 
αγαθών ή υπηρεσιών σε πρόσωπα στα 
οποία αναφέρονται τα δεδομένα σε 
περισσότερα κράτη μέλη ή σχετίζονται με 
την παρακολούθηση των εν λόγω 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα ή οι οποίες μπορεί να 

(105) Για τη διασφάλιση της συνεκτικής 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού σε 
ολόκληρη την Ένωση, πρέπει να θεσπισθεί 
ένας μηχανισμός συνεκτικότητας για τη 
συνεργασία μεταξύ των αρχών ελέγχου και 
με την Επιτροπή. Ο μηχανισμός αυτός 
πρέπει να εφαρμόζεται ειδικότερα εάν μια 
αρχή ελέγχου προτίθεται να θεσπίσει ένα 
μέτρο όσον αφορά πράξεις επεξεργασίας οι 
οποίες σχετίζονται με την προσφορά 
αγαθών ή υπηρεσιών σε πρόσωπα στα 
οποία αναφέρονται τα δεδομένα σε 
περισσότερα κράτη μέλη ή σχετίζονται με 
την παρακολούθηση των εν λόγω 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα ή οι οποίες μπορεί να 
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επηρεάζουν ουσιαστικά την ελεύθερη ροή 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 
Πρέπει να εφαρμόζεται επίσης εάν 
οποιαδήποτε αρχή ελέγχου ή η Επιτροπή 
ζητήσουν την εξέταση της υπόθεσης στο 
πλαίσιο του μηχανισμού συνεκτικότητας. 
Ο εν λόγω μηχανισμός δεν πρέπει να θίγει 
τυχόν μέτρα τα οποία ενδέχεται να λάβει η 
Επιτροπή κατά την άσκηση των εξουσιών 
της βάσει των Συνθηκών.

επηρεάζουν ουσιαστικά την ελεύθερη ροή 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 
Πρέπει να εφαρμόζεται επίσης εάν 
οποιαδήποτε αρχή ελέγχου ή η Επιτροπή 
ζητήσουν την εξέταση της υπόθεσης στο 
πλαίσιο του μηχανισμού συνεκτικότητας.
Επιπλέον, τα πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα πρέπει να έχουν 
το δικαίωμα να εξασφαλίζουν 
συνεκτικότητα εάν κρίνουν ότι ένα μέτρο 
μιας Αρχής Προστασίας Δεδομένων 
κάποιου κράτους μέλους δεν πληροί το εν 
λόγω κριτήριο. Ο εν λόγω μηχανισμός δεν 
πρέπει να θίγει τυχόν μέτρα τα οποία 
ενδέχεται να λάβει η Επιτροπή κατά την 
άσκηση των εξουσιών της βάσει των 
Συνθηκών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία εισάγει το νέο άρθρο 63α.

Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 111

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(111) Κάθε πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα πρέπει να έχει 
δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε αρχή 
ελέγχου οποιουδήποτε κράτους μέλους και 
δικαίωμα άσκησης δικαστικής προσφυγής, 
εάν θεωρεί ότι παραβιάζονται τα 
δικαιώματά του που απορρέουν από τον 
παρόντα κανονισμό ή εάν η αρχή ελέγχου 
δεν απαντά σε μια καταγγελία ή δεν 
ενεργεί όταν μια ενέργεια είναι απαραίτητη 
για την προστασία των δικαιωμάτων του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα.

(111) Κάθε πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα πρέπει να έχει 
δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε αρχή 
ελέγχου οποιουδήποτε κράτους μέλους και 
δικαίωμα άσκησης δικαστικής προσφυγής, 
εάν θεωρεί ότι παραβιάζονται τα 
δικαιώματά του που απορρέουν από τον 
παρόντα κανονισμό ή εάν η αρχή ελέγχου 
δεν απαντά σε μια καταγγελία ή δεν 
ενεργεί όταν μια ενέργεια είναι απαραίτητη 
για την προστασία των δικαιωμάτων του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα. Εάν το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα θεωρεί ότι δεν 
πληρούται το κριτήριο της 
συνεκτικότητας, μπορεί να υποβάλει 
καταγγελία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
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Προστασίας Δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 112

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(112) Κάθε φορέας, οργανισμός ή 
οργάνωση που στοχεύει στην προστασία 
των δικαιωμάτων και των συμφερόντων 
προσώπων στα οποία αναφέρονται 
δεδομένα σε σχέση με την προστασία των 
δεδομένων τους και έχει συσταθεί 
σύμφωνα με το δίκαιο κράτους μέλους
πρέπει να δικαιούται να υποβάλλει 
καταγγελία σε αρχή ελέγχου ή να ασκεί το 
δικαίωμα δικαστικής προσφυγής για 
λογαριασμό προσώπων στα οποία 
αναφέρονται δεδομένα ή να υποβάλλει ίδια 
καταγγελία, ανεξάρτητα από την 
καταγγελία προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, εάν θεωρεί ότι 
υπάρχει παραβίαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα.

(112) Κάθε φορέας, οργανισμός ή 
οργάνωση που στοχεύει στην προστασία 
των δικαιωμάτων και των συμφερόντων 
των πολιτών πρέπει να δικαιούται να 
υποβάλλει καταγγελία σε αρχή ελέγχου ή 
να ασκεί το δικαίωμα δικαστικής 
προσφυγής για λογαριασμό προσώπων στα 
οποία αναφέρονται δεδομένα ή να 
υποβάλλει ίδια καταγγελία, ανεξάρτητα 
από την καταγγελία προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, εάν θεωρεί ότι 
υπάρχει παραβίαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία συμπληρώνει την τροπολογία στο άρθρο 73, παράγραφος 2.

Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 113

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(113) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
πρέπει να έχει δικαίωμα δικαστικής 
προσφυγής κατά αποφάσεων αρχής 
ελέγχου που τα αφορά. Η διαδικασία κατά 
αρχής ελέγχου πρέπει να κινείται ενώπιον 

(113) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
πρέπει να έχει δικαίωμα δικαστικής 
προσφυγής κατά αποφάσεων αρχής 
ελέγχου που τα αφορά. Η διαδικασία κατά 
αρχής ελέγχου πρέπει να κινείται ενώπιον 
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των δικαστηρίων του κράτους μέλους στο 
οποίο είναι εγκαταστημένη η αρχή 
ελέγχου.

των δικαστηρίων του κράτους μέλους στο 
οποίο είναι εγκαταστημένη η αρχή 
ελέγχου, ή ενώπιον του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων για 
λόγους ασυνέπειας με την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού στα άλλα κράτη 
μέλη.

Or. en

Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 114

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(114) Για την ενίσχυση της δικαστικής 
προστασίας του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, σε περιπτώσεις 
στις οποίες η αρμόδια αρχή ελέγχου είναι 
εγκαταστημένη σε κράτος μέλος 
διαφορετικό από εκείνο στο οποίο διαμένει 
το συγκεκριμένο πρόσωπο, το πρόσωπο 
αυτό το τελευταίο μπορεί να ζητήσει από 
οποιονδήποτε φορέα, οργανισμό ή 
οργάνωση που αποσκοπεί στην προστασία 
των δικαιωμάτων και των συμφερόντων 
των προσώπων στα οποία αναφέρονται 
τα δεδομένα, να κινήσει, για λογαριασμό 
του, διαδικασία κατά της εν λόγω αρχής 
ελέγχου στο αρμόδιο δικαστήριο του 
άλλου κράτους μέλους.

(114) Για την ενίσχυση της δικαστικής 
προστασίας του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, σε περιπτώσεις 
στις οποίες η αρμόδια αρχή ελέγχου είναι 
εγκαταστημένη σε κράτος μέλος 
διαφορετικό από εκείνο στο οποίο διαμένει 
το συγκεκριμένο πρόσωπο, το πρόσωπο
αυτό το τελευταίο μπορεί να ζητήσει από 
οποιονδήποτε φορέα, οργανισμό ή 
οργάνωση που αποσκοπεί στην προστασία 
των δικαιωμάτων και των συμφερόντων 
των πολιτών να κινήσει, για λογαριασμό 
του, διαδικασία κατά της εν λόγω αρχής 
ελέγχου στο αρμόδιο δικαστήριο του 
άλλου κράτους μέλους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αιτιολογείται από την τροπολογία στο άρθρο 73 παράγραφος 2.

Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 120
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(120) Για την ενίσχυση και την 
εναρμόνιση των διοικητικών κυρώσεων 
κατά παραβάσεων του παρόντος 
κανονισμού, κάθε αρχή ελέγχου πρέπει να 
έχει την εξουσία να επιβάλλει κυρώσεις 
για διοικητικά παραπτώματα. Ο παρών 
κανονισμός πρέπει να υποδεικνύει τα 
παραπτώματα αυτά καθώς και το ανώτατο 
όριο για τα σχετικά διοικητικά πρόστιμα, 
τα οποία πρέπει να καθορίζονται σε κάθε 
μεμονωμένη περίπτωση αναλογικά προς τη 
συγκεκριμένη κατάσταση, λαμβάνοντας 
δεόντως υπόψη ειδικότερα τη φύση, τη 
βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης. 
Ο μηχανισμός συνεκτικότητας μπορεί να 
χρησιμοποιείται επίσης για την 
αντιμετώπιση αποκλίσεων στην επιβολή 
διοικητικών κυρώσεων.

(120) Για την ενίσχυση και την 
εναρμόνιση των διοικητικών κυρώσεων 
κατά παραβάσεων του παρόντος 
κανονισμού, κάθε αρχή ελέγχου πρέπει να 
έχει την εξουσία να επιβάλλει κυρώσεις 
για διοικητικά παραπτώματα. Ο παρών 
κανονισμός πρέπει να υποδεικνύει τα 
παραπτώματα αυτά καθώς και το ανώτατο 
όριο για τα σχετικά διοικητικά πρόστιμα, 
τα οποία πρέπει να καθορίζονται σε κάθε 
μεμονωμένη περίπτωση αναλογικά προς τη 
συγκεκριμένη κατάσταση, λαμβάνοντας 
δεόντως υπόψη ειδικότερα τη φύση, τη 
βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης. 
Για την ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς, 
πρέπει να υπάρχει συνεκτικότητα ως 
προς τις διοικητικές κυρώσεις στα κράτη 
μέλη. Ο μηχανισμός συνεκτικότητας 
μπορεί να χρησιμοποιείται επίσης για την 
αντιμετώπιση αποκλίσεων στην επιβολή 
διοικητικών κυρώσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία προμηνύει την απαίτηση συνεκτικότητας των διοικητικών κυρώσεων 
που περιλαμβάνεται στο άρθρο 78 και στο άρθρο 79.

Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 122

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(122) Η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν την 
υγεία, ως ειδική κατηγορία δεδομένων που 
χρήζει υψηλότερης προστασίας, μπορεί να 
δικαιολογείται συχνά μέσω ποικίλλων
θεμιτών λόγων προς όφελος των φυσικών 
προσώπων και της κοινωνίας στο σύνολό 
της, ιδίως στο πλαίσιο της εξασφάλισης 
της συνέχειας της διασυνοριακής 

(122) Η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν την 
υγεία, ως ειδική κατηγορία δεδομένων που 
χρήζει υψηλότερης προστασίας, μπορεί να 
δικαιολογείται συχνά μέσω ποικίλων
θεμιτών λόγων προς όφελος των φυσικών 
προσώπων και της κοινωνίας στο σύνολό 
της, ιδίως στο πλαίσιο της εξασφάλισης 
της συνέχειας της διασυνοριακής 
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υγειονομικής περίθαλψης. Επομένως, ο 
παρών κανονισμός πρέπει να προβλέπει 
εναρμονισμένες προϋποθέσεις για την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού που 
αφορούν την υγεία, με την επιφύλαξη 
ειδικών και κατάλληλων εγγυήσεων, ώστε 
να προστατεύονται τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα των φυσικών προσώπων. Αυτό 
περιλαμβάνει το δικαίωμα των φυσικών 
προσώπων να έχουν πρόσβαση στα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
αφορούν την υγεία τους, για παράδειγμα 
τα δεδομένα των ιατρικών αρχείων τους τα 
οποία περιέχουν πληροφορίες όπως 
διαγνώσεις, αποτελέσματα εξετάσεων, 
αξιολογήσεις από θεράποντες ιατρούς και 
κάθε παρασχεθείσα θεραπεία ή επέμβαση.

υγειονομικής περίθαλψης. Επομένως, ο 
παρών κανονισμός πρέπει να προβλέπει 
εναρμονισμένες προϋποθέσεις για την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού που 
αφορούν την υγεία, με την επιφύλαξη 
ειδικών και κατάλληλων εγγυήσεων, ώστε 
να προστατεύονται τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα των φυσικών προσώπων. Αυτό 
περιλαμβάνει το δικαίωμα των φυσικών 
προσώπων να έχουν πρόσβαση, άμεσα ή 
μέσω προσώπων που έχουν 
προκαθορίσει, στα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που αφορούν την υγεία τους, 
για παράδειγμα τα δεδομένα των ιατρικών 
αρχείων τους τα οποία περιέχουν 
πληροφορίες όπως διαγνώσεις, 
αποτελέσματα εξετάσεων, αξιολογήσεις 
από θεράποντες ιατρούς και κάθε 
παρασχεθείσα θεραπεία ή επέμβαση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι απαραίτητη ώστε να επιτρέπεται η πρόσβαση στην ενημέρωση από 
συγγενείς του ασθενούς, πρωτίστως σε περιπτώσεις όπου ο ασθενής δεν είναι σε θέση να λάβει 
αποφάσεις ή να κάνει χρήση των εν λόγω πληροφοριών, λόγω της σοβαρότητας της ασθένειας.

Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 122 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(122α) Ένας επαγγελματίας ο οποίος 
επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που αφορούν την υγεία πρέπει 
να λαμβάνει, ει δυνατόν, 
ανωνυμοποιημένα δεδομένα ή δεδομένα 
με ψευδώνυμα, αφήνοντας τη γνώση της 
ταυτότητας μόνο στον γενικό ιατρό ή 
στον ειδικό που έχει ζητήσει την 
επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Στόχος της παρούσας τροπολογίας είναι να προτείνει ένα ακόμη εργαλείο για την προστασία 
των πολιτών τα δεδομένα υγείας των οποίων υπόκεινται σε έλεγχο ή υποβάλλονται σε 
επεξεργασία από επαγγελματία ο οποίος δεν χρειάζεται να γνωρίζει την ταυτότητα του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα.

Τροπολογία 30
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 προσφορά αγαθών και υπηρεσιών 
στα εν λόγω πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα στην Ένωση, 
συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών 
που παρέχονται χωρίς οικονομικό κόστος 
στο φυσικό πρόσωπο, ή·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη αυτή βοηθά να αποσαφηνιστεί ότι ο επιδιωκόμενος στόχος δεν έχει συνάφεια για 
την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και ότι οι μη κερδοσκοπικές ή δωρεάν υπηρεσίες 
ενέχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με τους υπόλοιπους παράγοντες εφόσον ισχύουν παρόμοιες 
προϋποθέσεις.

Τροπολογία 31
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 παραμέτρων που 

(1) «πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα»: φυσικό πρόσωπο του οποίου η 
ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να 
εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, 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 
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χαρακτηρίζουν την υπόσταση του 
συγκεκριμένου προσώπου από σωματική, 
βιολογική, γενετική, ψυχική, οικονομική, 
πολιτιστική ή κοινωνική άποψη·

από φυσική, βιολογική, γενετική, 
ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή 
κοινωνική άποψη. Προκειμένου να 
προσδιοριστεί κατά πόσον μπορεί να 
εξακριβωθεί η ταυτότητα κάποιου 
προσώπου, πρέπει να ληφθούν υπόψη τα 
εξής:
α) τα μέσα που είναι ευλόγως πιθανόν να 
χρησιμοποιηθούν από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας ή οποιοδήποτε άλλο φυσικό 
ή νομικό πρόσωπο που προσπελαύνει τα 
δεδομένα για την εξακρίβωση της 
ταυτότητας του εν λόγω προσώπου και
β) τα μέτρα που ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία έχει θέσει σε εφαρμογή 
ούτως ώστε να μην είναι δυνατόν να 
εξακριβωθεί με βεβαιότητα η ταυτότητα 
ενός φυσικού προσώπου από τις 
πληροφορίες.
Ένα φυσικό πρόσωπο μπορεί να 
«αναγνωριστεί έμμεσα» όταν τα δεδομένα 
που υποβάλλονται σε επεξεργασία 
επιτρέπουν στον υπεύθυνο επεξεργασίας 
να διακρίνει απόλυτα ένα πρόσωπο από 
ένα άλλο και ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
δεν μπορεί να επαληθεύσει την ταυτότητά 
του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός που προτείνει η Επιτροπή είναι υπερβολικά ευρύς. Η συγκεκριμενοποίηση των 
μέσων βοηθά στην αποσαφήνιση του εν λόγω ζητήματος.

Τροπολογία 32
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»: 
πληροφορίες οι οποίες αναφέρονται σε 
φυσικό πρόσωπο η ταυτότητα του οποίου 
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μπορεί να εξακριβωθεί·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο περιορισμός του ορισμού αυξάνει την ασφάλεια δικαίου και αποτρέπει τα περιττά βάρη για 
τους υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων που δεν έχουν άμεση συνάφεια με το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα.

Τροπολογία 33
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, 
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·
με τον όρο «σαφής θετική ενέργεια» 
νοείται κάθε σαφής ενέργεια που 
απορρέει από επιλογή και υποδηλώνει, για 
την πλήρη εκτέλεσή της, απαραίτητη 
επεξεργασία δεδομένων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Όταν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απολύτως απαραίτητη για την 
παροχή ενός αγαθού ή μιας υπηρεσίας, η αίτηση για το εν λόγω αγαθό ή υπηρεσία μπορεί να 
θεωρηθεί ρητή δήλωση βουλήσεως.

Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) «κύρια εγκατάσταση»: όσον αφορά (13) «κύρια εγκατάσταση»: ο τόπος της 
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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·

εγκατάστασης του υπευθύνου 
επεξεργασίας ή του εκτελούντος την 
επεξεργασία 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 
ή εκτελούντος την επεξεργασία σε 
εγκατάσταση στην Ένωση·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ίδιος ορισμός πρέπει να αφορά τον εκτελούντα την επεξεργασία και τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας εάν ο εκτελών την επεξεργασία έχει άμεσες σχέσεις με το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα.

Τροπολογία 35
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 14 ετών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Κάθε πρόσωπο κάτω των 18 ετών θεωρείται ήδη ανήλικος. Δεδομένης της ευρείας τάσης 
χρήσης της τεχνολογίας από τις νεότερες γενιές, πρέπει να πραγματοποιηθεί διάκριση μεταξύ 
παιδιών και ανηλίκων, όπου οι τελευταίοι, εάν λάβουν επαρκή πληροφόρηση, έχουν 
διαφορετικά προβλήματα σε σχέση με τους πρώτους. Το να προσποιούμαστε ότι οι ανήλικοι που 
ανήκουν στις ανώτερες ηλικιακές ομάδες δεν χρησιμοποιούν επιγραμμικές υπηρεσίες σημαίνει 
ότι καθιστούμε τον κανονισμό ανεφάρμοστο, ενώ για τις μη επιγραμμικές εφαρμογές ισχύουν οι 
εθνικές νομοθεσίες σχετικά με την ευθύνη των ανηλίκων.
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Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν χρειάζονται περαιτέρω διευκρινίσεις.

Τροπολογία 37
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. Εάν εξακολουθεί να 
απαιτείται συγκατάθεση για την εκτέλεση 
μιας σύμβασης, η απόσυρσή της 
υποδηλώνει τη βούληση καταγγελίας της 
σύμβασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μακροπρόθεσμες συμβάσεις (π.χ.: ασφάλειες ζωής) μπορεί να μην είναι εκτελεστές εάν 
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αποσυρθεί η συγκατάθεση. Αυτή η λεπτομερέστερη εξήγηση είναι απαραίτητη ώστε το πρόσωπο 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα να έχει επίγνωση των συνεπειών της επιλογής του.

Τροπολογία 38
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.

Κάθε διόρθωση ή διαγραφή η οποία 
διενεργείται σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 
17 επεκτείνεται σε κάθε αποδέκτη στον 
οποίο γνωστοποιήθηκαν τα δεδομένα
χωρίς τον έλεγχο του προσώπου στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πώληση μιας βάσης δεδομένων σε τρίτο μέρος δεν απαλλάσσει τον υπεύθυνο επεξεργασίας 
δεδομένων από την εκτέλεση των υποχρεώσεών του. Αν, απεναντίας, το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα έχει διαβιβάσει οικειοθελώς ή εν γνώσει του ορισμένες πληροφορίες 
μέσω του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων, ο τελευταίος δεν φέρει περαιτέρω ευθύνη.

Τροπολογία 39
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) εάν τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα δεν χορηγούνται από το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται, κατά την 
καταχώριση ή εντός εύλογης προθεσμίας 
από τη συλλογή, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ειδικές συνθήκες υπό τις οποίες τα 
δεδομένα συλλέγονται ή υποβάλλονται 
άλλως πως σε επεξεργασία, ή, εάν 
προβλέπεται γνωστοποίηση σε άλλον 
αποδέκτη, το αργότερο όταν τα δεδομένα 
γνωστοποιούνται για πρώτη φορά.

β) εάν τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα δεν χορηγούνται από το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται, κατά την 
καταχώριση ή εντός εύλογης προθεσμίας 
από τη συλλογή, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ειδικές συνθήκες υπό τις οποίες τα 
δεδομένα συλλέγονται ή υποβάλλονται 
άλλως πως σε επεξεργασία, ή, εάν 
προβλέπεται γνωστοποίηση σε άλλον 
αποδέκτη· το αργότερο όταν τα δεδομένα 
γνωστοποιούνται για πρώτη φορά ή όταν 
υποβάλλονται για πρώτη φορά σε 
επεξεργασία, όποιο συμβεί πρώτο.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η παροχή των εν λόγω πληροφοριών αποτελεί πρόσθετη διασφάλιση για το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα. Συνεπώς, προτού ολοκληρωθεί, δεν μπορεί να υπάρξει ούτε 
επεξεργασία ούτε γνωστοποίηση.

Τροπολογία 40
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 έχουν ως στόχο να 
εξυπηρετήσουν αποκλειστικά και μόνο 
τους σκοπούς του άρθρου 83, δεν 
χορηγούνται από το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται και η παροχή των εν λόγω 
πληροφοριών αποδεικνύεται ανέφικτη ή 
συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια· ή

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή απορρέει άμεσα από το άρθρο 11 παράγραφος 2 της οδηγίας 95/46/ΕΚ, αλλά 
χωρίς τη συγκεκριμένη διευκρίνιση θα κατέληγε να αποτελεί νομικό κενό όσον αφορά την 
προστασία των καταναλωτών. Η παρούσα τροπολογία αποκαθιστά την αντιστοιχία μεταξύ των 
αρχικών προθέσεων και της διατύπωσης.

Τροπολογία 41
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – 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 κριτηρίων σχετικά με 
τις κατηγορίες αποδεκτών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο 
στ), της υποχρέωσης ενημέρωσης 
σχετικά με τις δυνατότητες πρόσβασης 
που προβλέπονται στην παράγραφο 1 
στοιχείο ζ), των κριτηρίων για τις 

διαγράφεται
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περαιτέρω απαραίτητες πληροφορίες που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1 στοιχείο 
η) για συγκεκριμένους τομείς και 
καταστάσεις, και των προϋποθέσεων και 
κατάλληλων εγγυήσεων για τις εξαιρέσεις 
που προβλέπονται στην παράγραφο 5 
στοιχείο β). Για τον σκοπό αυτό, η 
Επιτροπή λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα 
για τις πολύ μικρές, τις μικρές και τις 
μεσαίες επιχειρήσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν χρειάζονται τέτοιου είδους περαιτέρω διευκρινίσεις.

Τροπολογία 42
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·

δ) το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
τον χρόνο συλλογής τους·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία προσθέτει σαφήνεια και βοηθά το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα 
να ελέγξει κατά πόσον έχει παρασχεθεί όντως συγκατάθεση. Αφετέρου, καθιστά λιγότερο 
φορτική για τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων την απόδειξη των περιστάσεων υπό τις 
οποίες παρασχέθηκε συγκατάθεση.

Τροπολογία 43
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) κατόπιν αιτήματος και χωρίς χρέωση, 
ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων 
παρέχει επίσης αποδεικτικά της 
νομιμότητας της επεξεργασίας εντός 
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εύλογου χρονικού διαστήματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων παράσχει τα εν λόγω αποδεικτικά απευθείας στο 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, θα μειωθεί λογικά ο αριθμός των αγωγών.

Τροπολογία 44
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
απαιτήσεων σχετικά με τη γνωστοποίηση 
στο πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα του περιεχομένου των 
δεδομένων αυτών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο ζ).

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη αυτή δεν κρίνεται απαραίτητη.

Τροπολογία 45
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

Ο τίτλος που προτείνει η Επιτροπή είναι παραπλανητικός.
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Τροπολογία 46
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 διαβίβασε 
ή δημοσιοποίησε τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα χωρίς να έχει λάβει σαφή 
εντολή από το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, οφείλει να 
λάβει κάθε εύλογο μέτρο 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

Αιτιολόγηση

Η παρούσα διάταξη αφορά ιδιαιτέρως τη διαβίβαση δεδομένων που αποτελούν αντικείμενο 
αιτήματος διαγραφής. Πρέπει να είναι σαφές ότι, εάν το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα έχει δημοσιοποιήσει τα εν λόγω δεδομένα, ή έχει δώσει εντολή στον υπεύθυνο 
επεξεργασίας να προβεί σε αυτήν την ενέργεια, ή προέβη σε αυτήν την ενέργεια μέσω του 
υπευθύνου επεξεργασίας, το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα εξακολουθεί να 
είναι υπεύθυνο. Αφετέρου, ο υπεύθυνος επεξεργασίας φέρει την ευθύνη της εφαρμογής της 
παρούσας διάταξης και σε δεδομένα που έχουν διαβιβασθεί οικειοθελώς ή γνωστοποιηθεί σε 
τρίτα μέρη τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα.

Τροπολογία 47
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 9
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό:

διαγράφεται

α) των κριτηρίων και των απαιτήσεων 
σχετικά με την εφαρμογή της 
παραγράφου 1 για συγκεκριμένους τομείς 
και σε συγκεκριμένες καταστάσεις 
επεξεργασίας δεδομένων·
β) των προϋποθέσεων για τη διαγραφή 
συνδέσμων, αντιγράφων ή 
αναπαραγωγών δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από υπηρεσίες επικοινωνιών 
διαθέσιμες στο κοινό, όπως αναφέρεται 
στην παράγραφο 2·
γ) των κριτηρίων και των προϋποθέσεων 
για τον περιορισμό της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4.

Or. en

Αιτιολόγηση

Καθώς φαίνεται, δεν είναι αναγκαίες τέτοιου είδους περαιτέρω διευκρινίσεις.

Τροπολογία 48
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 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 87 παράγραφος 2.

διαγράφεται



PA\913597EL.doc 39/61 PE496.497v01-00

EL

Or. en

Αιτιολόγηση

Άπαξ και είναι φορητός ο μορφότυπος, μπορεί να διατίθεται στην αγορά χωρίς την παρέμβαση 
της Επιτροπής.

Τροπολογία 49
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Εφόσον τα δεδομένα που 
υποβάλλονται σε επεξεργασία είναι, 
τουλάχιστον εν μέρει, ασήμαντα για το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα, δεν εφαρμόζονται οι 
υποχρεώσεις που απορρέουν από το 
παρόν άρθρο. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμένα δεδομένα, άπαξ και υποβληθούν σε επεξεργασία, έχουν ενδιαφέρον μόνο για τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας (π.χ.: δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για λόγους 
φερεγγυότητας, ή ιστορικό αγορών που συλλέγεται από την οργανωμένη διανομή μέσω καρτών 
μέλους) και η γνωστοποίησή τους στους ανταγωνιστές μπορεί να αποδειχθεί επιβλαβής. Το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα εξακολουθεί να έχει δικαίωμα πρόσβασης, χωρίς 
αυτό να υποδηλώνει φορητότητα.

Τροπολογία 50
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 
αποθηκεύει ούτε επεξεργάζεται άλλως πως 
τα σχετικά δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα.

Or. en



PE496.497v01-00 40/61 PA\913597EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

Η αποθήκευση δεδομένων που δεν έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία είναι δαπανηρή για τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας και επικίνδυνη για το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα σε 
περίπτωση πρόσβασης στη βάση δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένα μέρη. Αυτό αναφέρεται 
για λόγους αποσαφήνισης.

Τροπολογία 51
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.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσέγγιση που ακολουθείται απορρέει από μια αρνητική στάση απέναντι στην κατάρτιση 
προφίλ, η οποία είναι απεναντίας πολύ χρήσιμη στο μάρκετινγκ, για χρηματοπιστωτικές 
υπηρεσίες και για την εξατομίκευση αγαθών και υπηρεσιών. Η παρούσα παράγραφος πρέπει να 
ακυρωθεί ώστε να αντιστραφεί η προσέγγιση και να επιτρέπεται η κατάρτιση προφίλ, εκτός από 
τις περιπτώσεις κατά τις οποίες μπορεί να έχει τις επιπτώσεις που προσδιορίζονται στη 
συνέχεια.

Τροπολογία 52
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος
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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 
μέτρο το οποίο παράγει έννομες συνέπειες 
για ένα 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 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, 
είναι νόμιμο μόνον εάν η επεξεργασία:

Or. en

Τροπολογία 53
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

γ) βασίζεται στη συγκατάθεση του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα, με την επιφύλαξη των 
προϋποθέσεων που προβλέπονται στο 
άρθρο 7, στο άρθρο 15 και στο άρθρο 16.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αλλάζοντας την προσέγγιση, η κατάρτιση προφίλ επιτρέπεται εάν το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα έχει επίγνωση της ενέργειας αυτής και έχει τη δυνατότητα να 
προσπελάσει τις προσωπικές πληροφορίες που χρησιμοποιούνται (άρθρο 15) και να τις αλλάξει 
εάν είναι λανθασμένες (άρθρο 16).
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Τροπολογία 54
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κείμενο είναι ήδη αρκετά σαφές και δεν χρειάζονται περαιτέρω διευκρινίσεις.

Τροπολογία 55
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 

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. Επίσης, οι 
εν λόγω μηχανισμοί διασφαλίζουν ότι, εξ 
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διασφαλίζουν ότι, εξ ορισμού, δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα δεν καθίστανται 
προσπελάσιμα σε αόριστο αριθμό φυσικών 
προσώπων.

ορισμού, δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα δεν καθίστανται προσπελάσιμα 
σε αόριστο αριθμό φυσικών προσώπων, 
εκτός εάν αυτό δικαιολογείται δυνάμει 
του άρθρου 6. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Το παρόν άρθρο επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την υπόθεση Linqvist. Παρόλα αυτά, 
υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις κατά τις οποίες η προσβασιμότητα αόριστου αριθμού ατόμων 
σε ορισμένα δεδομένα δικαιολογείται από τον νόμο (π.χ.: η ημερομηνία γέννησης των 
υποψηφίων των εκλογικών τμημάτων) ή από τις παρεχόμενες υπηρεσίες (π.χ.: κοινωνικά 
δίκτυα). Ανάλογα με την περίπτωση, ο όγκος των προσπελάσιμων δεδομένων μπορεί να είναι 
μεγαλύτερος ή μικρότερος.

Τροπολογία 56
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας καθορίζει 
τους σκοπούς, τις προϋποθέσεις και τα 
μέσα της επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από κοινού με 
άλλους, οι από κοινού υπεύθυνοι 
επεξεργασίας καθορίζουν τις αντίστοιχες 
αρμοδιότητές τους για τη συμμόρφωση 
προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από 
τον παρόντα κανονισμό, ιδίως όσον αφορά 
τις διαδικασίες και τους μηχανισμούς για 
την άσκηση των δικαιωμάτων του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα, μέσω μεταξύ τους συμφωνίας.

Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας καθορίζει 
τους σκοπούς, τις προϋποθέσεις και τα 
μέσα της επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από κοινού με 
άλλους, οι από κοινού υπεύθυνοι 
επεξεργασίας καθορίζουν τις αντίστοιχες 
αρμοδιότητές τους για τη συμμόρφωση 
προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από 
τον παρόντα κανονισμό, ιδίως όσον αφορά 
τις διαδικασίες και τους μηχανισμούς για 
την άσκηση των δικαιωμάτων του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα, μέσω μεταξύ τους συμφωνίας. 
Όταν δεν υπάρχει τέτοιος προσδιορισμός 
ή δεν είναι αρκετά σαφής, το πρόσωπο 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα 
μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματά του με 
οποιονδήποτε υπεύθυνο επεξεργασίας και 
θα είναι εξίσου υπόλογος.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία παρέχει στο πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα περισσότερη 
προστασία στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Τροπολογία 57
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερα 
από 250 άτομα· ή

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Μια εταιρεία που ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
ευρωπαίων προσώπων πρέπει να είναι άμεσα υπόλογη ενώπιον της ευρωπαϊκής αρχής. Εάν 
πρόκειται για πολύ μικρή ή μικρομεσαία επιχείρηση δεν κάνει καμία διαφορά στο πλαίσιο αυτό.

Τροπολογία 58
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – 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 τις αρμοδιότητες,
τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα που 
αφορούν τον εκτελούντα την επεξεργασία 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, και των 
προϋποθέσεων που επιτρέπουν τη 
διευκόλυνση της επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στο εσωτερικό 
ομίλου επιχειρήσεων, ιδίως για τους 
σκοπούς του ελέγχου και της υποβολής 
εκθέσεων.

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι εν λόγω διευκρινίσεις δεν είναι απαραίτητες. Οι ενδοομιλικές διαβιβάσεις δεδομένων 
εξετάζονται ήδη σε άλλο σημείο της παρούσας πρότασης.

Τροπολογία 59
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο 
εκτελών την επεξεργασία και, εφόσον 
συντρέχει περίπτωση, ο εκπρόσωπος του 
υπευθύνου επεξεργασίας, θέτουν την 
τεκμηρίωση στη διάθεση της αρχής 
ελέγχου, κατόπιν αιτήματός της.

3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο 
εκτελών την επεξεργασία και, εφόσον 
συντρέχει περίπτωση, ο εκπρόσωπος του 
υπευθύνου επεξεργασίας, θέτουν την 
τεκμηρίωση στη διάθεση της αρχής 
ελέγχου, κατόπιν αιτήματός της και, σε 
ηλεκτρονική μορφή, στο πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πολιτική απορρήτου πρέπει να τίθεται στη διάθεση του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα καθώς και στην αρχή ελέγχου.

Τροπολογία 60
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Το μέγεθος του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων είναι ανούσιο για τον σκοπό της 
προστασίας δεδομένων.
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Τροπολογία 61
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

Αιτιολόγηση

Δεν είναι αναγκαίες τέτοιου είδους περαιτέρω διευκρινίσεις.

Τροπολογία 62
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
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Αιτιολόγηση

Κατόπιν παραβίασης δεδομένων, προτεραιότητα πρέπει να αποτελεί η λήψη κατάλληλων 
μέτρων που αποσκοπούν στον περιορισμό των ζημιών. Μια ρητή προθεσμία μεταβιβάζει την 
προτεραιότητα στη γνωστοποίηση.

Τροπολογία 63
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας τεκμηριώνει 
κάθε παραβίαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, αναφέροντας τα πραγματικά 
περιστατικά που αφορούν την παραβίαση, 
τις συνέπειες και τα ληφθέντα διορθωτικά 
μέτρα. Η εν λόγω τεκμηρίωση πρέπει να 
επιτρέπει στην αρχή ελέγχου να ελέγχει τη 
συμμόρφωση προς το παρόν άρθρο. Η 
τεκμηρίωση περιέχει μόνον τις 
απαραίτητες πληροφορίες για τον 
συγκεκριμένο σκοπό.

4. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας τεκμηριώνει 
κάθε παραβίαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, αναφέροντας τα πραγματικά 
περιστατικά που αφορούν την παραβίαση, 
τις συνέπειες και τα ληφθέντα διορθωτικά 
μέτρα. Η εν λόγω τεκμηρίωση πρέπει να 
επιτρέπει στην αρχή ελέγχου να ελέγχει τη 
συμμόρφωση προς το παρόν άρθρο και το 
άρθρο 30. Η τεκμηρίωση περιέχει μόνον 
τις απαραίτητες πληροφορίες για τον 
συγκεκριμένο σκοπό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων πρέπει να αποδείξει ότι έχει λάβει κάθε ευλόγως δυνατό 
μέτρο προς αποφυγή των παραβιάσεων δεδομένων, πέραν της απόδειξης ότι έχει διαχειριστεί 
σωστά τις παραβιάσεις που έχουν λάβει χώρα.

Τροπολογία 64
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 
απαιτήσεων σχετικά με τη διαπίστωση 
της παραβίασης των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρεται 
στις παραγράφους 1 και 2 και τις ειδικές 

διαγράφεται
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συνθήκες υπό τις οποίες ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας και ο εκτελών την 
επεξεργασία υποχρεούνται να 
κοινοποιήσουν την παραβίαση των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι αναγκαίες τέτοιου είδους περαιτέρω διευκρινίσεις.

Τροπολογία 65
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, ή όταν η 
παρέμβαση του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα μπορεί να 
μετριάσει σημαντικά τις πιθανές 
δυσμενείς επιπτώσεις της παραβίασης 
προσωπικών δεδομένων, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας οφείλει, μαζί με τα άλλα 
μέτρα επείγοντος χαρακτήρα και πριν 
από 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

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες η συνεργασία του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα είναι ουσιαστική για τη μείωση των δυσμενών επιπτώσεων της παραβίασης 
δεδομένων. Παραδείγματος χάρη, εάν κλαπεί ο αριθμός πιστωτικής κάρτας, το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα είναι το μοναδικό που έχει την εξουσία να διαχωρίσει τις 
κανονικές από τις αντικανονικές πληρωμές. Ως εκ τούτου, η συνεργασία του είναι πολύ πιο 
σημαντική από τη γνωστοποίηση στην αρχή. Η προσθήκη τέτοιων περιπτώσεων και η απόδοση 
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μεγαλύτερης προτεραιότητας σε αυτές καθίσταται, συνεπώς, πολύ σημαντική.

Τροπολογία 66
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

Αιτιολόγηση

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων, κατά την αξιολόγηση επιπτώσεων, έχει στη διάθεσή της όλες 
τις απαραίτητες πληροφορίες για να κρίνει εάν οι επιπτώσεις της παραβίασης δεδομένων 
ενδέχεται να επηρεάσουν δυσμενώς τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή την ιδιωτική ζωή 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα.

Τροπολογία 67
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. en

Αιτιολόγηση

Το μέγεθος του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων και του εκτελούντος την επεξεργασία δεν 
επηρεάζει την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα.
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Τροπολογία 68
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Μετά τη διαγραφή του στοιχείου β) της παραγράφου 1, η παρούσα παράγραφος παύει να έχει 
νόημα.

Τροπολογία 69
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

Αιτιολόγηση

Δεν είναι αναγκαίες περαιτέρω διευκρινίσεις.



PA\913597EL.doc 51/61 PE496.497v01-00

EL

Τροπολογία 70
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
απαιτήσεων σχετικά με τα καθήκοντα, 
την πιστοποίηση, το καθεστώς, τις 
αρμοδιότητες και τους πόρους του 
υπευθύνου προστασίας δεδομένων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι αναγκαίες τέτοιου είδους περαιτέρω διευκρινίσεις.

Τροπολογία 71
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το κράτος δικαίου, τη σχετική ισχύουσα 
νομοθεσία, τόσο γενική όσο και τομεακή, 
μεταξύ άλλων όσον αφορά τη δημόσια 
ασφάλεια, την άμυνα, την εθνική ασφάλεια 
και το ποινικό δίκαιο, τους 
επαγγελματικούς κανόνες και τα μέτρα 
ασφάλειας τα οποία τηρούνται στη 
συγκεκριμένη χώρα ή από τον 
συγκεκριμένο διεθνή οργανισμό, τα 
ουσιαστικά δικαιώματα τα οποία μπορούν 
να τύχουν δικαστικής προστασίας, 
συμπεριλαμβανομένων ουσιαστικών 
διοικητικών και δικαστικών μέσων 
προσφυγής για τα πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα, ιδίως για εκείνα 
τα πρόσωπα που διαμένουν στην Ένωση 
των οποίων τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα διαβιβάζονται·

α) το κράτος δικαίου, τη σχετική ισχύουσα 
νομοθεσία, τόσο γενική όσο και τομεακή, 
μεταξύ άλλων όσον αφορά τη δημόσια 
ασφάλεια, την άμυνα, την εθνική ασφάλεια 
και το ποινικό δίκαιο, τους 
επαγγελματικούς κανόνες και τα μέτρα 
ασφάλειας τα οποία τηρούνται στη 
συγκεκριμένη χώρα ή από τον 
συγκεκριμένο διεθνή οργανισμό, τα 
νομολογιακά προηγούμενα, τα ουσιαστικά 
δικαιώματα τα οποία μπορούν να τύχουν 
δικαστικής προστασίας, 
συμπεριλαμβανομένων ουσιαστικών 
διοικητικών και δικαστικών μέσων 
προσφυγής για τα πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα, ιδίως για εκείνα 
τα πρόσωπα που διαμένουν στην Ένωση 
των οποίων τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα διαβιβάζονται·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένες χώρες, οι προγενέστερες αποφάσεις των δικαστηρίων έχουν μεγάλη συνάφεια 
(π.χ.: χώρες του κοινού δικαίου (common law)).

Τροπολογία 72
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή δημοσιεύει στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
κατάλογο των τρίτων χωρών, εδαφών και 
τομέων επεξεργασίας σε μια τρίτη χώρα, 
και διεθνών οργανισμών όπου αποφασίζει 
ότι διασφαλίζεται ή δεν διασφαλίζεται 
επαρκές επίπεδο προστασίας.

7. Η Επιτροπή δημοσιεύει στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
στον ιστότοπό της κατάλογο των τρίτων 
χωρών, εδαφών και τομέων επεξεργασίας 
σε μια τρίτη χώρα, και διεθνών 
οργανισμών όπου αποφασίζει ότι 
διασφαλίζεται ή δεν διασφαλίζεται 
επαρκές επίπεδο προστασίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ιστότοπος επικαιροποιείται ευκολότερα και, σε πολλές περιπτώσεις, εντοπίζεται ευκολότερα..

Τροπολογία 73
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι συνετό να επιβαρυνθεί υπερβολικά η Επιτροπή με τέτοια καθήκοντα, τα οποία 
μπορούν να εκτελεστούν αποτελεσματικότερα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων.
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Τροπολογία 74
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 63 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 63α
Διαδικασίες προσφυγής

Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων του 
δικαστικού συστήματος των κρατών 
μελών και της Ένωσης, το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων 
μπορεί να εκδίδει δεσμευτικές γνώμες:
α) εάν ένα πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα ή ένας 
υπεύθυνος επεξεργασίας ασκήσει 
προσφυγή για ασυνεπή εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού στα κράτη μέλη, 
και
β) εάν ο μηχανισμός συνεκτικότητας που 
περιγράφεται στα άρθρα 58 έως 63 δεν 
κατορθώσει να διασφαλίσει τη συμφωνία 
για ένα μέτρο με απλή πλειοψηφία των 
μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Προστασίας Δεδομένων.
Πριν από την έκδοση γνώμης, το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων λαμβάνει υπόψη κάθε 
πληροφορία που γνωρίζει η αρμόδια 
Αρχή Προστασίας Δεδομένων, 
συμπεριλαμβανομένης της άποψης των 
ενδιαφερομένων μερών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρά την αρμοδιότητα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων της χώρας κύριας εγκατάστασης, 
απαιτείται ένα πρόσθετο μέτρο για τη διασφάλιση της συνεκτικότητας στο σύνολο της ενιαίας 
αγοράς όσον αφορά την ακραία περίπτωση ενός τόσο αμφιλεγόμενου μέτρου που ο μηχανισμός 
συνεκτικότητας στο σύνολό του δεν κατόρθωσε να παράγει ευρεία συναίνεση.

Τροπολογία 75
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) εκδίδει γνώμες για σχέδια αποφάσεων 
των αρχών ελέγχου δυνάμει του 
μηχανισμού συνεκτικότητας που 
αναφέρεται στο άρθρο 57·

δ) εκδίδει γνώμες για σχέδια αποφάσεων 
των αρχών ελέγχου δυνάμει του 
μηχανισμού συνεκτικότητας που 
αναφέρεται στο άρθρο 57 και στο άρθρο 
63α·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αντιστοιχεί στο νέο άρθρο 63α.

Τροπολογία 76
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.

2. Κάθε φορέας, οργανισμός ή οργάνωση 
που στοχεύει στην προστασία των 
δικαιωμάτων και των συμφερόντων των 
πολιτών 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

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής είναι πολύ περιορισμένη. Η διεύρυνση του αριθμού των προσώπων 
που δικαιούνται να υποβάλουν καταγγελίες διασφαλίζει τα δικαιώματα των προσώπων στα 
οποία αναφέρονται τα δεδομένα.
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Τροπολογία 77
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. Με την επιφύλαξη της διαδικασίας που 
περιγράφεται στο άρθρο 63α, κάθε φυσικό 
ή νομικό πρόσωπο έχει δικαίωμα 
δικαστικής προσφυγής κατά αποφάσεων 
αρχής ελέγχου που το αφορούν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αντιστοιχεί στο νέο άρθρο 63α.

Τροπολογία 78
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 78 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες 
για τις ποινικές κυρώσεις που 
εφαρμόζονται στις παραβάσεις των 
διατάξεων του παρόντος κανονισμού και 
λαμβάνουν κάθε απαραίτητο μέτρο 
προκειμένου να διασφαλίζεται η εφαρμογή 
τους, μεταξύ άλλων σε περίπτωση που ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας δεν 
συμμορφώθηκε προς την υποχρέωσή του 
να ορίσει εκπρόσωπο. Οι προβλεπόμενες 
ποινικές κυρώσεις πρέπει να είναι 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές.

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες 
για τις ποινικές κυρώσεις που 
εφαρμόζονται στις παραβάσεις των 
διατάξεων του παρόντος κανονισμού και 
λαμβάνουν κάθε απαραίτητο μέτρο 
προκειμένου να διασφαλίζεται η εφαρμογή 
τους, μεταξύ άλλων σε περίπτωση που ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας δεν 
συμμορφώθηκε προς την υποχρέωσή του 
να ορίσει εκπρόσωπο. Οι εν λόγω 
κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, 
συνεκτικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κυρώσεις πρέπει να εφαρμόζονται με συνέπεια σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Τροπολογία 79
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, 
συνεκτική, 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διοικητικές κυρώσεις πρέπει να εφαρμόζονται με συνέπεια σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή 
Ένωση.

Τροπολογία 80
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 81 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εντός των ορίων του παρόντος 
κανονισμού και σύμφωνα με το άρθρο 9 
παράγραφος 2 στοιχείο η), η επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
αφορούν την υγεία πρέπει να βασίζεται στο 
δίκαιο της Ένωσης ή σε δίκαιο κράτους 
μέλους το οποίο προβλέπει κατάλληλα και
συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία 
των έννομων συμφερόντων του προσώπου 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και να 
είναι απαραίτητη για:

1. Εντός των ορίων του παρόντος 
κανονισμού και σύμφωνα με το άρθρο 9 
παράγραφος 2 στοιχείο η), η επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
αφορούν την υγεία πρέπει να βασίζεται στο 
δίκαιο της Ένωσης ή σε δίκαιο κράτους 
μέλους το οποίο προβλέπει κατάλληλα, 
συνεκτικά και συγκεκριμένα μέτρα για την 
προστασία των έννομων συμφερόντων του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα και να είναι απαραίτητη για:
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη της απαίτησης συνεκτικότητας επιτρέπει στις νομοθεσίες των κρατών μελών να 
έχουν λιγότερους βαθμούς ελευθερίας, λαμβάνοντας υπόψη τον στόχο της ενιαίας αγοράς.

Τροπολογία 81
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 81 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν χρειάζονται τέτοιου είδους περαιτέρω διευκρινίσεις.

Τροπολογία 82
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
απαιτήσεων σχετικά με την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για 
τους σκοπούς που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2, καθώς και τυχόν 
απαραίτητων περιορισμών στα 
δικαιώματα ενημέρωσης του προσώπου 

διαγράφεται
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στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και
πρόσβασης από το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, αναφέροντας 
λεπτομερώς τις προϋποθέσεις και τις 
εγγυήσεις για τα δικαιώματα του εν λόγω 
προσώπου υπό τις συνθήκες αυτές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν χρειάζονται τέτοιου είδους περαιτέρω διευκρινίσεις.

Τροπολογία 83
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 84 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στην 
Επιτροπή τους κανόνες που θεσπίζει 
δυνάμει της παραγράφου 1, προκειμένου 
να είναι σε θέση η Επιτροπή να 
επαληθεύει τη συνεκτικότητα με τους 
κανόνες των υπόλοιπων κρατών μελών, 
το αργότερο έως την ημερομηνία που 
καθορίζεται στο άρθρο 91 παράγραφος 2 
και, χωρίς καθυστέρηση, κάθε επακόλουθη 
τροποποίησή τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ενιαία αγορά απαιτεί συνεκτική εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 84
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 

2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 8 παράγραφος 3, στο άρθρο 9 
παράγραφος 3, στο άρθρο 12 παράγραφος 
5, στο άρθρο 20 παράγραφος 5, στο άρθρο 
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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.

23 παράγραφος 3, στο άρθρο 30 
παράγραφος 3, στο άρθρο 33 παράγραφος 
6, στο άρθρο 34 παράγραφος 8, στο άρθρο 
39 παράγραφος 2, στο άρθρο 43 
παράγραφος 3, στο άρθρο 44 παράγραφος 
7, στο άρθρο 79 παράγραφος 7 και στο 
άρθρο 82 παράγραφος 3 ανατίθεται στην 
Επιτροπή για αόριστη χρονική περίοδο από 
την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αντιστοιχιστούν οι τροπολογίες με τις οποίες διαγράφηκε η εν λόγω εξουσία. Στις 
περιπτώσεις διόρθωσης της αναφερόμενης παραγράφου, διαπιστώθηκε τυπογραφικό λάθος.

Τροπολογία 85
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 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 

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 8 παράγραφος 3, στο άρθρο 9 
παράγραφος 3, στο άρθρο 12 παράγραφος 
5, στο άρθρο 20 παράγραφος 5, στο άρθρο 
23 παράγραφος 3, στο άρθρο 30 
παράγραφος 3, στο άρθρο 33 παράγραφος 
6, στο άρθρο 34 παράγραφος 8, στο άρθρο 
39 παράγραφος 2, στο άρθρο 43 
παράγραφος 3, στο άρθρο 44 παράγραφος 
7, στο άρθρο 79 παράγραφος 7 και στο 
άρθρο 82 παράγραφος 3 μπορεί να 
ανακληθεί οποτεδήποτε από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η 
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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.

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

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι συμπληρωματική των τροπολογιών με τις οποίες διαγράφεται η εν 
λόγω εξουσία. Στις περιπτώσεις στις οποίες τροποποιήθηκε το αναφερόμενο άρθρο, 
διαπιστώθηκε τυπογραφικό λάθος

Τροπολογία 86
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 

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 20 παράγραφος 5, του άρθρου 23 
παράγραφος 3, του άρθρου 30 παράγραφος 
3, του άρθρου 33 παράγραφος 6, του 
άρθρου 34 παράγραφος 8, του άρθρου 39 
παράγραφος 2, του άρθρου 43 παράγραφος 
3, του άρθρου 44 παράγραφος 7, του 
άρθρου 79 παράγραφος 7 και του άρθρου 
82 παράγραφος 3 τίθεται σε ισχύ μόνον 
εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από 
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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.

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

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι απαραίτητη για να καταστούν αποτελεσματικές οι τροπολογίες με 
τις οποίες διαγράφεται η εξουσία που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος άρθρου.


