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Τροπολογία 165
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Πρόταση Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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)

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

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για 
τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για 
τον ΕΟΧ)

Or. de

Τροπολογία 166
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

έχοντας υπόψη τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα 
άρθρα 7 και 8,

Or. en

Τροπολογία167
Silvia-Adriana Ţicău
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική αναφορά 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

έχοντας υπόψη την Οικουμενική 
Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα και συγκεκριμένα το άρθρο 
8,

Or. en

Τροπολογία 168
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα είναι θεμελιώδες 
δικαίωμα. Το άρθρο 8 παράγραφος 1 του 
Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 16 
παράγραφος 1 της Συνθήκης ορίζουν ότι 
κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που το αφορούν.

(1) Η προστασία των φυσικών και 
νομικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα είναι θεμελιώδες δικαίωμα. Το 
άρθρο 8 παράγραφος 1 του Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 16 
παράγραφος 1 της Συνθήκης ορίζουν ότι 
κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που το αφορούν.

Or. de

Τροπολογία 169
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα προορίζεται να 

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

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

Or. de

Τροπολογία 170
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Η προστασία της ιδιωτικής ζωής 
πρέπει να αποτελεί τη βάση για τον 
χειρισμό των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στα δημόσια μητρώα.

Or. sv

Τροπολογία 171
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Οι αρχές της ελεύθερης πρόσβασης 
σε πληροφορίες που εφαρμόζονται από τα 
κράτη μέλη σύμφωνα με τις 
συνταγματικές τους παραδόσεις δεν 
πρέπει να υπονομεύονται, ενώ είναι 
αναγκαία η διασφάλιση της ελευθερίας 
του λόγου και του Τύπου, όπως 
εκφράζονται στα εθνικά συντάγματα.

Or. sv

Τροπολογία 172
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και 
η παγκοσμιοποίηση δημιούργησαν νέες 
προκλήσεις για την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η 
κλίμακα της ανταλλαγής και της συλλογής 
δεδομένων αυξήθηκε εντυπωσιακά. Η 
τεχνολογία επιτρέπει τόσο σε ιδιωτικές 
επιχειρήσεις όσο και σε δημόσιες αρχές να 
κάνουν χρήση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σε πρωτόγνωρη κλίμακα για 
την επιδίωξη των δραστηριοτήτων τους. 
Τα φυσικά πρόσωπα καθιστούν ολοένα και 
περισσότερο δημόσια διαθέσιμες 
προσωπικές πληροφορίες παγκοσμίως. Η 
τεχνολογία έχει αλλάξει τόσο την 
οικονομία όσο και την κοινωνική ζωή και 
απαιτεί την περαιτέρω διευκόλυνση της 
ελεύθερης ροής δεδομένων εντός της 
Ένωσης και της διαβίβασης σε τρίτες 
χώρες και διεθνείς οργανισμούς, 
διασφαλίζοντας παράλληλα υψηλό επίπεδο 
προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.

(5) Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και 
η παγκοσμιοποίηση δημιούργησαν νέες 
προκλήσεις για την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η 
κλίμακα της ανταλλαγής και της συλλογής 
δεδομένων αυξήθηκε εντυπωσιακά. Η 
τεχνολογία επιτρέπει τόσο σε ιδιωτικές 
επιχειρήσεις όσο και σε δημόσιες αρχές να 
κάνουν χρήση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σε πρωτόγνωρη κλίμακα για 
την επιδίωξη των δραστηριοτήτων τους. 
Τα φυσικά πρόσωπα καθιστούν ολοένα και 
περισσότερο δημόσια διαθέσιμες 
προσωπικές πληροφορίες παγκοσμίως. Η 
τεχνολογία έχει αλλάξει τόσο την 
οικονομία όσο και την κοινωνική ζωή και 
απαιτεί βελτιωμένες νομικές εγγυήσεις 
που θα διευκολύνουν την ελεύθερη ροή
δεδομένων εντός της Ένωσης και της 
διαβίβασης σε τρίτες χώρες και διεθνείς 
οργανισμούς, διασφαλίζοντας παράλληλα 
υψηλό επίπεδο προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα.



AM\922340EL.doc 7/160 PE502.053v01-00

EL

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρότι ο κανονισμός έχει δύο στόχους, την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και τη διευκόλυνση της ελεύθερης ροής τους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο πρώτος στόχος 
πρέπει να τονιστεί πιο εμφατικά, καθώς πρόκειται για θεμελιώδες δικαίωμα.

Τροπολογία 173

András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Μεταξύ άλλων τεχνολογιών, το 
υπολογιστικό νέφος έχει τη δυνατότητα 
να μεταμορφώσει την ευρωπαϊκή 
οικονομία, εφόσον θεσπιστούν τα 
κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και 
προστασίας των δεδομένων. Προκειμένου 
να διασφαλιστεί το υψηλότερο δυνατό 
επίπεδο ασφάλειας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, είναι 
απαραίτητο τα δικαιώματα και οι 
υποχρεώσεις των υπευθύνων 
επεξεργασίας και των εκτελούντων την 
επεξεργασία δεδομένων να ερμηνεύονται 
στο πλαίσιο του κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 174

Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Ενώ οι στόχοι και οι αρχές της οδηγίας 
95/46/ΕΚ παραμένουν έγκυροι, η οδηγία 

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Αν το επίπεδο προστασίας των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των φυσικών προσώπων -και 
ειδικότερα του δικαιώματος προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα – που 
αναγνωρίζεται στα κράτη μέλη όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα είναι διαφορετικό, αυτό ενδέχεται να εμποδίζει την ελεύθερη ροή δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα σε ολόκληρη την Ένωση και ενδέχεται να δημιουργεί νομική ασάφεια 
όσον αφορά την τήρηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ιδιωτική ζωή και στην προστασία 
των δεδομένων.
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Τροπολογία 175
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η μη συνεκτική εφαρμογή της νομοθεσίaς για την προστασία των δεδομένων οδηγεί 
αναπόφευκτα σε περιορισμούς των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών.

Τροπολογία 176
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κανόνες για την επεξεργασία των δεδομένων είναι ήδη θεωρητικά «ισοδύναμοι» σε όλα τα 
κράτη μέλη. Η αποτυχία αυτής της προσέγγισης είναι και ο λόγος που η παρούσα πρόταση είναι 
πρόταση κανονισμού. Η παρούσα αιτιολογική σκέψη πρέπει να αντικατοπτρίζει κατάλληλα το εν 
λόγω σκεπτικό.

Τροπολογία 177
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία178
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η ουσιαστική προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε 
ολόκληρη την Ένωση απαιτεί την ενίσχυση 
και τη λεπτομερή περιγραφή των 
δικαιωμάτων των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα, καθώς και των 
υποχρεώσεων εκείνων που επεξεργάζονται 
και καθορίζουν την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αλλά 
επίσης αντίστοιχες εξουσίες 
παρακολούθησης και διασφάλισης της 
συμμόρφωσης προς τους κανόνες 
προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και αντίστοιχες κυρώσεις για 
τους παραβάτες στα κράτη μέλη.

(9) Η ουσιαστική προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε 
ολόκληρη την Ένωση απαιτεί την ενίσχυση 
και τη λεπτομερή περιγραφή των 
δικαιωμάτων των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα, καθώς και των 
υποχρεώσεων εκείνων που επεξεργάζονται 
και καθορίζουν την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αλλά 
επίσης αντίστοιχες εξουσίες και την 
τεχνική και λειτουργική ικανότητα
παρακολούθησης και διασφάλισης της 
συμμόρφωσης προς τους κανόνες 
προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και αντίστοιχες κυρώσεις για 
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τους παραβάτες στα κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ύπαρξη ισχυρών, ανεξάρτητων αρχών ελέγχου είναι μία από τις αναγκαίες προϋποθέσεις για 
την αποτελεσματική προστασία των δεδομένων. Δεν πρέπει να εκτίθενται σε εξωτερικές 
επιρροές, όπως επιβεβαιώνεται από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (αποφάσεις C-518/07 και C-
614/10), και πρέπει να διαθέτουν τους αναγκαίους πόρους -οικονομικούς και ανθρώπινους-
ώστε να διασφαλίζουν την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων. Οι 
παρούσες αλλαγές έχουν στόχο να παράσχουν στις αρχές ελέγχου την ανεξαρτησία και τους 
πόρους που χρειάζονται για την αποτελεσματική προστασία του θεμελιώδους δικαιώματος στην 
προστασία δεδομένων. 

Τροπολογία 179
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Το άρθρο 16 παράγραφος 2 της 
Συνθήκης αναθέτει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο να 
θεσπίσουν τους κανόνες σχετικά με την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι 
της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και τους κανόνες σχετικά με 
την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών.

(10) Το άρθρο 16 παράγραφος 2 της 
Συνθήκης αναθέτει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο να 
θεσπίσουν τους κανόνες σχετικά με την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι 
της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά 
όργανα και τους οργανισμούς της 
Ένωσης καθώς και από τα κράτη μέλη 
κατά την άσκηση δραστηριοτήτων που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
δικαίου της Ένωσης, καθώς και τους 
κανόνες σχετικά με την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Or. fr

Τροπολογία180
Amelia Andersdotter
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Εξαιρέσεις για πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να παραχωρούνται μόνο 
όταν είναι απαραίτητο. Επιπλέον, οι εξαιρέσεις πρέπει να εφαρμόζονται κατά τρόπο ώστε να 
μην υπονομεύεται ούτε η προβλεψιμότητα και η νομική σαφήνεια για τους πολίτες ούτε και η 
ενιαία αγορά για τις επιχειρήσεις.

Τροπολογία 181
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

ελέγχου των διάφορων κρατών μελών. Για 
να ληφθεί υπόψη η ειδική κατάσταση των 
πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων 
επιχειρήσεων, ο παρών κανονισμός 
περιλαμβάνει διάφορες παρεκκλίσεις. 
Επιπλέον, τα θεσμικά όργανα και οι 
οργανισμοί της Ένωσης, τα κράτη μέλη 
και οι αρχές ελέγχου των κρατών μελών 
παροτρύνονται να λαμβάνουν υπόψη τις 
ειδικές ανάγκες των πολύ μικρών, των 
μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων 
κατά την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού, καθώς και την αρχή 
«Σκέψου πρώτα σε μικρή κλίμακα», 
ούτως ώστε τα συμφέροντα των πολύ 
μικρών, των μικρών και των μεσαίων 
επιχειρήσεων να λαμβάνονται υπόψη στα 
πρώιμα στάδια της χάραξης πολιτικής. Η 
έννοια των πολύ μικρών, των μικρών και 
των μεσαίων επιχειρήσεων πρέπει να
βασίζεται στη σύσταση της Επιτροπής 
2003/361/ΕΚ, της 6ης Μαΐου 2003, 
σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, 
των μικρών και των μεσαίων 
επιχειρήσεων.

Or. en

Τροπολογία 182
Rachida Dati

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η χρήση παρεκκλίσεων ενέχει τον κίνδυνο της αδιαφάνειας ο οποίος πρέπει να αποφευχθεί 
διασφαλίζοντας ότι η κατάρτισή τους πραγματοποιείται σε στενή συνεργασία με εκείνους για 
τους οποίους θα ισχύσουν.

Τροπολογία 183
Paul Rübig
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η προστασία που παρέχει ο παρών 
κανονισμός αφορά τα φυσικά πρόσωπα, 
ανεξαρτήτως ιθαγένειας ή τόπου διαμονής, 
σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. Όσον αφορά την 
επεξεργασία δεδομένων που αφορούν 
νομικά πρόσωπα, και ιδίως επιχειρήσεις 
συσταθείσες ως νομικά πρόσωπα, 
συμπεριλαμβανομένης της επωνυμίας, του 
τύπου και των στοιχείων επικοινωνίας του 
νομικού προσώπου, η παρεχόμενη από τον 
παρόντα κανονισμό προστασία δεν πρέπει 
να τυγχάνει επίκλησης. Αυτό πρέπει να 
ισχύει επίσης όταν η επωνυμία του 
νομικού προσώπου περιέχει τα ονόματα 
ενός ή περισσότερων φυσικών 
προσώπων.

(12) Η προστασία που παρέχει ο παρών 
κανονισμός αφορά τα φυσικά πρόσωπα, 
ανεξαρτήτως ιθαγένειας ή τόπου διαμονής, 
σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. Όσον αφορά την 
επεξεργασία δεδομένων που αφορούν 
νομικά πρόσωπα, και ιδίως επιχειρήσεις 
συσταθείσες ως νομικά πρόσωπα, 
συμπεριλαμβανομένης της επωνυμίας, του 
τύπου και των στοιχείων επικοινωνίας του 
νομικού προσώπου, η παρεχόμενη από τον 
παρόντα κανονισμό προστασία πρέπει
ομοίως να τυγχάνει επίκλησης.

Or. de

Τροπολογία 184
Paul Rübig

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 διότι, 
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 

(13) Η προστασία των φυσικών και 
νομικών προσώπων πρέπει να είναι 
τεχνολογικά ουδέτερη και να μην 
εξαρτάται από τις χρησιμοποιούμενες 
τεχνικές διότι, 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 
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σύνολα αρχείων καθώς και οι 
συνοδευτικές σελίδες τους, τα οποία δεν 
είναι διαρθρωμένα σύμφωνα με 
συγκεκριμένα κριτήρια, δεν πρέπει να 
υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού.

σύνολα αρχείων καθώς και οι 
συνοδευτικές σελίδες τους, τα οποία δεν 
είναι διαρθρωμένα σύμφωνα με 
συγκεκριμένα κριτήρια, δεν πρέπει να 
υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού.

Or. de

Τροπολογία 185
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Ο παρών κανονισμός δεν εξετάζει 
ζητήματα προστασίας θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και ελευθεριών ή την 
ελεύθερη ροή δεδομένων που σχετίζονται 
με δραστηριότητες που δεν υπάγονται στο 
πεδίο εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης 
και δεν καλύπτει την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από 
τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους 
οργανισμούς της Ένωσης, που υπάγονται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/200145, 
ούτε την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από τα κράτη 
μέλη κατά την άσκηση δραστηριοτήτων 
σε σχέση με την κοινή εξωτερική 
πολιτική και πολιτική ασφάλειας της 
Ένωσης.

(14) Ο παρών κανονισμός δεν εξετάζει 
ζητήματα προστασίας θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και ελευθεριών ή την 
ελεύθερη ροή δεδομένων που σχετίζονται 
με δραστηριότητες που δεν υπάγονται στο 
πεδίο εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η λογική στην οποία βασίστηκε η Επιτροπή κατά την υποβολή πρότασης κανονισμού - ήτοι, η 
ανάγκη μιας συνεκτικής προσέγγισης στο θέμα της προστασίας του θεμελιώδους δικαιώματος 
στην ιδιωτική ζωή- έρχεται σε αντίθεση με αυτή την πολύ ευρεία κλίμακα εξαιρέσεων. Κατά 
συνέπεια, οι εν λόγω εξαιρέσεις πρέπει να διαγραφούν για λόγους συνεκτικότητας. Βλέπε επίσης 
τις προτεινόμενες τροπολογίες του άρθρου 2.
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Τροπολογία 186
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες 
αρχές για τον σκοπό της πρόληψης, της 
διερεύνησης, της ανίχνευσης ή της δίωξης 
ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης 
ποινικών κυρώσεων, και η ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, 
αποτελεί αντικείμενο συγκεκριμένης 
νομικής πράξης σε επίπεδο Ένωσης. 
Επομένως, ο παρών κανονισμός δεν πρέπει 
να εφαρμόζεται σε δραστηριότητες 
επεξεργασίας για τους σκοπούς αυτούς. 
Ωστόσο, τα δεδομένα που υποβάλλονται 
σε επεξεργασία από δημόσιες αρχές βάσει 
του παρόντος κανονισμού, όταν 
χρησιμοποιούνται για τον σκοπό της 
πρόληψης, της διερεύνησης, της 
ανίχνευσης ή της δίωξης ποινικών 
αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών 
κυρώσεων, πρέπει να ρυθμίζονται από την 
ειδικότερη νομική πράξη σε επίπεδο 
Ένωσης (οδηγία XX/YYY).

(16) Η προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες 
δημόσιες αρχές για τον σκοπό της 
πρόληψης, της διερεύνησης, της 
ανίχνευσης ή της δίωξης ποινικών 
αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών 
κυρώσεων, και η ελεύθερη κυκλοφορία 
των δεδομένων αυτών, αποτελεί 
αντικείμενο συγκεκριμένης νομικής 
πράξης σε επίπεδο Ένωσης. Επομένως, ο 
παρών κανονισμός δεν πρέπει να 
εφαρμόζεται σε δραστηριότητες 
επεξεργασίας για τους σκοπούς αυτούς. 
Ωστόσο, τα δεδομένα που υποβάλλονται 
σε επεξεργασία από δημόσιες αρχές βάσει 
του παρόντος κανονισμού, όταν 
χρησιμοποιούνται για τον σκοπό της 
πρόληψης, της διερεύνησης, της 
ανίχνευσης ή της δίωξης ποινικών 
αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών 
κυρώσεων, πρέπει να ρυθμίζονται από την 
ειδικότερη νομική πράξη σε επίπεδο 
Ένωσης (οδηγία XX/YYY).

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση σύμφωνα με την προτεινόμενη τροπολογία στο άρθρο 2.

Τροπολογία187
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της οδηγίας 
2000/31/ΕΚ, και ιδίως των κανόνων για τη 
ευθύνη των μεσαζόντων παροχής 
υπηρεσιών που προβλέπονται στα άρθρα 
12 έως 15 της εν λόγω οδηγίας.

(17) Οι περιορισμοί της ευθύνης που 
περιέχονται στην οδηγία 2000/31/EΚ για 
το ηλεκτρονικό εμπόριο έχουν οριζόντιο 
χαρακτήρα και συνεπώς εφαρμόζονται σε 
σχετικές δραστηριότητες όλων των 
φορέων παροχής υπηρεσιών της 
κοινωνίας της πληροφορίας. Ο παρών 
κανονισμός θεσπίζει τους κανόνες για την 
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, ενώ η οδηγία για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο ορίζει τις 
προϋποθέσεις υπό τις οποίες ένας φορέας 
παροχής υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας είναι υπεύθυνος για 
παραβάσεις του νόμου από τρίτους. Με 
γνώμονα τη νομική σαφήνεια για τους 
Ευρωπαίους πολίτες και τις επιχειρήσεις, 
οι σαφείς και διακριτοί ρόλοι των εν λόγω 
δύο πράξεων πρέπει να τηρούνται 
απαρεγκλίτως. Ο παρών κανονισμός θα 
πρέπει να εφαρμόζεται με την επιφύλαξη 
της οδηγίας 2000/31/ΕΚ, και ιδίως των 
κανόνων για τη ευθύνη των μεσαζόντων 
παροχής υπηρεσιών που προβλέπονται στα 
άρθρα 12 έως 15 της εν λόγω οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με γνώμονα τη νομική σαφήνεια για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, η διάκριση μεταξύ του 
ρόλου του παρόντος κανονισμού και αυτού της οδηγίας 2000/31/ΕΚ πρέπει να είναι όσο το 
δυνατόν σαφέστερη.

Τροπολογία188
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Για τον καθορισμό του κατά πόσον (21) Για τον καθορισμό του κατά πόσον 
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μια διαδικασία επεξεργασίας μπορεί να 
θεωρηθεί ότι «παρακολουθεί τη 
συμπεριφορά» προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, πρέπει να 
εξακριβωθεί το κατά πόσον τα φυσικά 
πρόσωπα παρακολουθούνται στο 
Διαδίκτυο με τεχνικές επεξεργασίας 
δεδομένων οι οποίες συνίστανται στη 
διαμόρφωση του «προφίλ» ενός φυσικού 
προσώπου, ιδίως με σκοπό να ληφθούν 
αποφάσεις που το αφορούν ή να 
αναλυθούν ή να προβλεφθούν οι 
προσωπικές προτιμήσεις, οι συμπεριφορές 
και οι στάσεις του.

μια διαδικασία επεξεργασίας μπορεί να 
θεωρηθεί ότι «παρακολουθεί τη 
συμπεριφορά» πρόσωπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, πρέπει να 
εξακριβωθεί το κατά πόσον τα φυσικά 
πρόσωπα παρακολουθούνται με στόχο τη 
χρήση, ή την ενδεχόμενη ή επακόλουθη 
χρήση, τεχνικών επεξεργασίας δεδομένων 
οι οποίες συνίστανται στη διαμόρφωση 
ενός «προφίλ», ιδίως με σκοπό να ληφθούν 
αποφάσεις που το αφορούν ή να 
αναλυθούν ή να προβλεφθούν οι 
προσωπικές προτιμήσεις, οι συμπεριφορές 
και οι στάσεις του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρακολούθηση δεν λαμβάνει χώρο απαραίτητα στο διαδίκτυο (π.χ. παρακολούθηση των 
πελατών σε ένα εμπορικό κέντρο μέσω συστημάτων «έξυπνων τηλεοράσεων κλειστού 
κυκλώματος», ή παρακολούθηση μέσω ετικετών RFID), συνεπώς η διαγραφή των λέξεων «στο 
Διαδίκτυο» διασφαλίζει την τεχνολογική ουδετερότητα. Επιπλέον, η συλλογή δεδομένων και η 
χρήση τους για την κατάρτιση προφίλ δεν πραγματοποιούνται απαραίτητα ταυτόχρονα. Τα 
δεδομένα μπορεί να συλλεχθούν αρχικά για κάποιον άλλο σκοπό και στη συνέχεια να 
χρησιμοποιηθούν για την κατάρτιση προφίλ.

Τροπολογία 189
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(23) Οι αρχές της προστασίας πρέπει να 
εφαρμόζονται σε κάθε πληροφορία η οποία 
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 πιθανό 
να χρησιμοποιηθούν είτε από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας είτε από 
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο για την 
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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.

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 ούτε εάν ληφθούν πλήρως 
υπόψη οι τελευταίες τεχνολογικές 
εξελίξεις και τάσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τη διασφάλιση αποτελεσματικής προστασίας, είναι σημαντικό οι ορισμοί των «δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα» και του «προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα» να μην 
είναι πολύ περιορισμένοι. Πρέπει να διευκρινίζεται ότι ο κανονισμός εφαρμόζεται μόνο σε 
δεδομένα που καθιστούν δυνατό το «διαχωρισμό» του προσώπου και ότι τα επιγραμμικά 
αναγνωριστικά ταυτότητας πρέπει να θεωρούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στην 
πλειονότητα των περιπτώσεων. Δεδομένης της σταθερής προόδου της τεχνολογίας, οι επιθέσεις 
κατά της ανωνυμοποίησης θα γίνουν πιο πολύπλοκες. Η ύπαρξη ευρέων ορισμών των 
«δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» και του «προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα» είναι σημαντική προκειμένου η προστασία να είναι αποτελεσματική και στο μέλλον.

Τροπολογία 190
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(23) Οι αρχές της προστασίας πρέπει να 
εφαρμόζονται μόνο σε συγκεκριμένες 
πληροφορίες που αφορούν 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: (i) μόνο τα μέσα 
τα οποία είναι εύλογα πιθανό να 
χρησιμοποιηθούν από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας ή από οποιοδήποτε άλλο 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την 
εξακρίβωση της ταυτότητας του φυσικού 
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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.

προσώπου, και (ii) η εύλογη πιθανότητα 
εξακρίβωσης της ταυτότητας ενός 
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 από τα δεδομένα.

Or. en

Τροπολογία 191
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23a) Ο παρών κανονισμός αναγνωρίζει 
ότι η ψευδωνυμία είναι προς το συμφέρον 
όλων των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα, καθώς εξ 
ορισμού τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα τροποποιούνται ούτως ώστε 
να μην μπορούν να αντιστοιχιστούν από 
μόνα τους στο πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται χωρίς τη χρήση επιπλέον 
δεδομένων. Έτσι, οι υπεύθυνοι 
επεξεργασίας πρέπει να ενθαρρύνονται να 
χρησιμοποιούν την πρακτική 
ψευδωνυμίας για τα δεδομένα.

Or. en

Τροπολογία 192
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(24) Όταν χρησιμοποιούν επιγραμμικές 
υπηρεσίες, τα φυσικά πρόσωπα μπορεί να 
συνδέονται με ένα ή περισσότερα 
επιγραμμικά αναγνωριστικά ταυτότητας, 
τα οποία παρέχονται από τις συσκευές, τις 
εφαρμογές, τα εργαλεία και τα 
πρωτόκολλά τους, όπως διευθύνσεις 
πρωτοκόλλου Ίντερνετ, αναγνωριστικά 
cookies ή άλλα μοναδικά αναγνωριστικά. 
Επειδή τα εν λόγω αναγνωριστικά 
αφήνουν ίχνη και μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την εξακρίβωση της 
ταυτότητας φυσικών προσώπων, ο 
παρών κανονισμός πρέπει να 
εφαρμόζεται σε κάθε επεξεργασία που 
αφορά τέτοιου είδους δεδομένα, εκτός 
εάν τα εν λόγω αναγνωριστικά 
αποδεδειγμένα δεν αφορούν φυσικά 
πρόσωπα, όπως για παράδειγμα οι 
διευθύνσεις πρωτοκόλλου Ίντερνετ 
εξυπηρετητών διαδικτύου, και συνεπώς 
δεν μπορούν να θεωρηθούν δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα με την έννοια του 
άρθρου 4 παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τη διασφάλιση αποτελεσματικής προστασίας, είναι σημαντικό οι ορισμοί των «δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα» και του «προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα» να μην 
είναι υπερβολικά περιορισμένοι. Τα επιγραμμικά αναγνωριστικά ταυτότητας πρέπει στις 
περισσότερες περιπτώσεις να θεωρούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Η πρόταση της 
Επιτροπής περιορίζει σημαντικά τη δυνατότητα εφαρμογής των αρχών προστασίας δεδομένων 
στα εν λόγω επιγραμμικά αναγνωριστικά. Η προτεινόμενη τροπολογία καθιστά σαφές ότι τα εν 
λόγω αναγνωριστικά ταυτότητας πρέπει να θεωρούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, 
εκτός εάν μπορεί να αποδειχθεί ότι δεν είναι.

Τροπολογία 193
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 194
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Όταν χρησιμοποιούν επιγραμμικές 
υπηρεσίες, τα φυσικά πρόσωπα μπορεί να 
συνδέονται με επιγραμμικά αναγνωριστικά
ταυτότητας, τα οποία παρέχονται από τις 
συσκευές, τις εφαρμογές, τα εργαλεία και 
τα πρωτόκολλά τους, όπως διευθύνσεις 
πρωτοκόλλου Ίντερνετ ή αναγνωριστικά 
cookies. Αυτά μπορεί να αφήνουν ίχνη τα 
οποία, σε συνδυασμό με μοναδικά 
αναγνωριστικά ταυτότητας και άλλες 
πληροφορίες που λαμβάνουν οι 

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

εξυπηρετητές, μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία 
προφίλ των φυσικών προσώπων και την 
αναγνώριση της ταυτότητάς τους. 
Επομένως, αναγνωριστικοί αριθμοί, 
δεδομένα θέσης, επιγραμμικά 
αναγνωριστικά ταυτότητας ή άλλοι ειδικοί 
τέτοιοι παράγοντες δύναται να μην 
θεωρούνται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα μόνο εάν οι πληροφορίες που 
υφίστανται επεξεργασία δεν μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την εξακρίβωση της 
ταυτότητας του ατόμου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αφ' ης στιγμής οι πληροφορίες επιτρέπουν στον υπεύθυνο της επεξεργασίας να εξακριβώσει την 
ταυτότητα ενός ατόμου, οι πληροφορίες πρέπει να θεωρούνται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα.

Τροπολογία 195
Amelia Andersdotter

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 

(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 
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οποίο αναφέρονται τα δεδομένα της 
προτεινόμενης επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το 
αφορούν. Επομένως, η σιωπή ή η 
παράλειψη ενέργειας δε συνιστά
συγκατάθεση. Η συγκατάθεση πρέπει να 
καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων 
επεξεργασίας που διενεργείται για τον ίδιο 
ή τους ίδιους σκοπούς. Εάν η συγκατάθεση 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα πρόκειται να δοθεί σε συνέχεια 
ηλεκτρονικού αιτήματος, το αίτημα πρέπει 
να είναι σαφές, περιεκτικό και να μην 
διαταράσσει αδικαιολόγητα τη χρήση της 
υπηρεσίας για την οποία παρέχεται η 
συγκατάθεση.

οποίο αναφέρονται τα δεδομένα της 
προτεινόμενης επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το 
αφορούν. Η συγκατάθεση μετά από 
ενημέρωση πρέπει να διευκολύνεται όσο 
το δυνατόν περισσότερο μέσω εύληπτων 
πληροφοριών προς το χρήστη σχετικά με 
τα είδη της επεξεργασίας που πρόκειται 
να εκτελεστούν. Επομένως, η σιωπή, η 
απλή χρήση μιας υπηρεσίας ή η 
παράλειψη ενέργειας, όπως η μη 
αποεπιλογή προσυμπληρωμένων 
τετραγωνιδίων, δεν συνιστούν
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

Η συγκατάθεση μετά από ενημέρωση εξαρτάται από την ελεύθερη διάθεση των πληροφοριών 
στο πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα σε μορφότυπο εύληπτο από τον χρήστη. 
Επιπλέον, πρέπει να ενισχυθεί η αρχή που ορίζει ότι η συγκατάθεση δεν προκύπτει από την 
παράλειψη ενέργειας, όπως είναι η μη αποεπιλογή προσυμπληρωμένων τετραγωνιδίων.

Τροπολογία 196
Paul Rübig

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 

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

προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα, μέσω δήλωσης ή άλλης 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, για 
παράδειγμα μέσω αντίστοιχων ρυθμίσεων 
του φυλλομετρητή, 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. Και η σιωπή ή η 
παράλειψη ενέργειας μπορεί να συνιστά 
έγκυρη συγκατάθεση, όταν βάσει 
εκτίμησης επιπτώσεων σχετικά με την 
προστασία των δεδομένων η ρητή 
συγκατάθεση δεν θεωρείται αναγκαία. 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. de

Αιτιολόγηση

Όσο μικρότερες οι συνέπειες της επεξεργασίας δεδομένων, τόσο μικρότερες θα πρέπει να είναι 
οι απαιτήσεις για δήλωση συγκατάθεσης. Επομένως, καταρχήν δεν θα πρέπει να υπάρχει 
απαίτηση λήψης ρητής συγκατάθεσης ή θα πρέπει να απαιτείται μόνο σε εκείνες τις περιπτώσεις 
όπου βάσει εκτίμησης επιπτώσεων σχετικά με την προστασία των δεδομένων έχει προκύψει ότι 
η λήψη ρητής συγκατάθεσης είναι αναγκαία. Και η συγκατάθεση που παρέχεται μέσω 
αντίστοιχων ρυθμίσεων του φυλλομετρητή πρέπει να θεωρείται λοιπή θετική ενέργεια σύμφωνα 
με το άρθρο 7 παράγραφος 1β.
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Τροπολογία 197
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(25) Η συγκατάθεση πρέπει να παρέχεται 
ρητώς με κάθε προσήκουσα μέθοδο η 
οποία παρέχει ελεύθερη, ρητή και εν 
πλήρει επιγνώσει δήλωση της βούλησης 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα, μέσω δήλωσης ή σαφούς 
θετικής ενέργειας από το συγκεκριμένο 
πρόσωπο, διασφαλίζοντας ότι τα φυσικά 
πρόσωπα γνωρίζουν ότι παρέχουν τη
συγκατάθεσή τους στην επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
μεταξύ άλλων σημειώνοντας ένα πλαίσιο 
όταν επισκέπτονται έναν δικτυακό τόπο ή 
με κάθε άλλη δήλωση ή συμπεριφορά η 
οποία υποδεικνύει σαφώς στο πλαίσιο 
αυτό την αποδοχή από το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα της 
προτεινόμενης επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το 
αφορούν. Η συγκατάθεση μετά από 
ενημέρωση πρέπει να διευκολύνεται όσο 
το δυνατόν περισσότερο μέσω εύληπτων 
πληροφοριών προς το χρήστη σχετικά με 
τα είδη της επεξεργασίας που πρόκειται 
να εκτελεστούν. Επομένως, η σιωπή, η 
απλή χρήση μιας υπηρεσίας ή η 
παράλειψη ενέργειας, όπως η μη 
αποεπιλογή προσυμπληρωμένων 
τετραγωνιδίων, δεν συνιστούν
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.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η συγκατάθεση μετά από ενημέρωση εξαρτάται από την ελεύθερη διάθεση των πληροφοριών 
στο πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα σε μορφότυπο εύληπτο από τον χρήστη. 
Επιπλέον, πρέπει να ενισχυθεί η αρχή που ορίζει ότι η συγκατάθεση δεν προκύπτει από την 
παράλειψη ενέργειας, όπως είναι η μη αποεπιλογή προσυμπληρωμένων τετραγωνιδίων.

Τροπολογία 198
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

Or. en

Τροπολογία 199
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25a) Ο παρών κανονισμός αναγνωρίζει 
ότι η ψευδωνυμία των δεδομένων μπορεί 
να συμβάλει στην ελαχιστοποίηση των 
κινδύνων για την ιδιωτική ζωή των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα. Στο βαθμό που ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας χρησιμοποιεί ψευδώνυμα 
για τα δεδομένα, η εν λόγω επεξεργασία 
θεωρείται δικαιολογημένη ως έννομο 
συμφέρον του υπεύθυνου της 
επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχείο στ).

Or. en

Τροπολογία 200
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
που αφορούν την υγεία πρέπει να 
περιλαμβάνουν ειδικότερα όλα τα 
δεδομένα που αφορούν την κατάσταση της 
υγείας του προσώπου στο οποίο 

(26) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
που αφορούν την υγεία πρέπει να 
περιλαμβάνουν ειδικότερα όλα τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
αφορούν την κατάσταση της υγείας του 
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αναφέρονται τα δεδομένα· πληροφορίες 
σχετικά με την εγγραφή του φυσικού 
προσώπου για την παροχή υπηρεσιών 
υγείας· πληροφορίες σχετικά με πληρωμές 
ή με την επιλεξιμότητα του συγκεκριμένου 
φυσικού προσώπου για υπηρεσίες 
υγειονομικής περίθαλψης· έναν αριθμό, 
ένα σύμβολο ή ένα χαρακτηριστικό 
ταυτότητας το οποίο αποδίδεται σε ένα 
φυσικό πρόσωπο με σκοπό την πλήρη 
ταυτοποίησή του για σκοπούς υγείας· κάθε 
σχετική με το φυσικό πρόσωπο 
πληροφορία που συλλέχθηκε κατά την 
παροχή υγειονομικής περίθαλψης στο εν 
λόγω πρόσωπο· πληροφορίες οι οποίες
προκύπτουν από εξετάσεις ή αναλύσεις σε 
μέρος ή ουσία του σώματος, 
συμπεριλαμβανομένων βιολογικών
δειγμάτων· την ταυτοποίηση ενός 
προσώπου ως παρόχου υπηρεσιών 
υγειονομικής περίθαλψης στο φυσικό 
πρόσωπο· ή κάθε πληροφορία π.χ. σχετικά 
με ασθένεια, αναπηρία, κίνδυνο ασθένειας, 
ιατρικό ιστορικό, κλινική θεραπεία ή την 
πραγματική φυσιολογική ή βιοϊατρική 
κατάσταση του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, ανεξαρτήτως 
πηγής, όπως π.χ. από ιατρό ή άλλο 
επαγγελματία του τομέα της υγείας, 
νοσοκομείο, ιατρική συσκευή ή 
διαγνωστική δοκιμή in vitro.

προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα· πληροφορίες σχετικά με την 
εγγραφή του φυσικού προσώπου για την 
παροχή υπηρεσιών υγείας· πληροφορίες 
σχετικά με πληρωμές ή με την 
επιλεξιμότητα του συγκεκριμένου φυσικού 
προσώπου για υπηρεσίες υγειονομικής 
περίθαλψης· έναν αριθμό, ένα σύμβολο ή 
ένα χαρακτηριστικό ταυτότητας το οποίο 
αποδίδεται σε ένα φυσικό πρόσωπο με 
σκοπό την πλήρη ταυτοποίησή του για 
σκοπούς υγείας· κάθε σχετική με το 
φυσικό πρόσωπο πληροφορία που 
συλλέχθηκε κατά την παροχή υγειονομικής 
περίθαλψης στο εν λόγω πρόσωπο·
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα 
οποία προκύπτουν από εξετάσεις ή 
αναλύσεις σε μέρος ή ουσία του σώματος, 
ή από βιολογικό δείγμα· την ταυτοποίηση 
ενός προσώπου ως παρόχου υπηρεσιών 
υγειονομικής περίθαλψης στο φυσικό 
πρόσωπο· ή κάθε πληροφορία π.χ. σχετικά 
με ασθένεια, αναπηρία, κίνδυνο ασθένειας, 
ιατρικό ιστορικό, κλινική θεραπεία ή την 
πραγματική φυσιολογική ή βιοϊατρική 
κατάσταση του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, ανεξαρτήτως 
πηγής, όπως π.χ. από ιατρό ή άλλο 
επαγγελματία του τομέα της υγείας, 
νοσοκομείο, ιατρική συσκευή ή 
διαγνωστική δοκιμή in vitro.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στα δεδομένα που αφορούν την υγεία συμπεριλαμβάνονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
που λαμβάνονται από βιολογικά δείγματα, και όχι τα ίδια τα βιολογικά δείγματα.

Τροπολογία 201
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
που αφορούν την υγεία πρέπει να 
περιλαμβάνουν ειδικότερα όλα τα 
δεδομένα που αφορούν την κατάσταση της 
υγείας του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα· πληροφορίες 
σχετικά με την εγγραφή του φυσικού 
προσώπου για την παροχή υπηρεσιών 
υγείας· πληροφορίες σχετικά με πληρωμές 
ή με την επιλεξιμότητα του συγκεκριμένου 
φυσικού προσώπου για υπηρεσίες 
υγειονομικής περίθαλψης· έναν αριθμό, 
ένα σύμβολο ή ένα χαρακτηριστικό 
ταυτότητας το οποίο αποδίδεται σε ένα 
φυσικό πρόσωπο με σκοπό την πλήρη 
ταυτοποίησή του για σκοπούς υγείας· κάθε 
σχετική με το φυσικό πρόσωπο 
πληροφορία που συλλέχθηκε κατά την 
παροχή υγειονομικής περίθαλψης στο εν 
λόγω πρόσωπο· πληροφορίες οι οποίες 
προκύπτουν από εξετάσεις ή αναλύσεις σε
μέρος ή ουσία του σώματος, 
συμπεριλαμβανομένων βιολογικών 
δειγμάτων· την ταυτοποίηση ενός 
προσώπου ως παρόχου υπηρεσιών 
υγειονομικής περίθαλψης στο φυσικό 
πρόσωπο· ή κάθε πληροφορία π.χ. σχετικά 
με ασθένεια, αναπηρία, κίνδυνο ασθένειας, 
ιατρικό ιστορικό, κλινική θεραπεία ή την 
πραγματική φυσιολογική ή βιοϊατρική 
κατάσταση του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, ανεξαρτήτως 
πηγής, όπως π.χ. από ιατρό ή άλλο 
επαγγελματία του τομέα της υγείας, 
νοσοκομείο, ιατρική συσκευή ή 
διαγνωστική δοκιμή in vitro.

(26) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, 
συμπεριλαμβανομένων γενετικών 
πληροφοριών, που αφορούν την υγεία 
πρέπει να περιλαμβάνουν ειδικότερα όλα 
τα δεδομένα που αφορούν την κατάσταση 
της υγείας του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα· πληροφορίες 
σχετικά με την εγγραφή του φυσικού 
προσώπου για την παροχή υπηρεσιών 
υγείας· πληροφορίες σχετικά με πληρωμές 
ή με την επιλεξιμότητα του συγκεκριμένου 
φυσικού προσώπου για υπηρεσίες 
υγειονομικής περίθαλψης· έναν αριθμό, 
ένα σύμβολο ή ένα χαρακτηριστικό 
ταυτότητας το οποίο αποδίδεται σε ένα 
φυσικό πρόσωπο με σκοπό την πλήρη 
ταυτοποίησή του για σκοπούς υγείας· κάθε 
σχετική με το φυσικό πρόσωπο 
πληροφορία που συλλέχθηκε κατά την 
παροχή υγειονομικής περίθαλψης στο εν 
λόγω πρόσωπο· πληροφορίες οι οποίες 
προκύπτουν από εξετάσεις ή αναλύσεις σε 
μέρος ή ουσία του σώματος, 
συμπεριλαμβανομένων βιολογικών 
δειγμάτων· την ταυτοποίηση ενός 
προσώπου ως παρόχου υπηρεσιών 
υγειονομικής περίθαλψης στο φυσικό 
πρόσωπο· ή κάθε πληροφορία π.χ. σχετικά 
με ασθένεια, αναπηρία, κίνδυνο ασθένειας, 
ιατρικό ιστορικό, κλινική θεραπεία ή την 
πραγματική φυσιολογική ή βιοϊατρική 
κατάσταση του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, ανεξαρτήτως 
πηγής, όπως π.χ. από ιατρό ή άλλο 
επαγγελματία του τομέα της υγείας, 
νοσοκομείο, ιατρική συσκευή ή 
διαγνωστική δοκιμή in vitro.

Or. en

Justification

It should be clear that genetic information of any kind is included in the definition of health 
data, since genetic data are not more sensitive than some other health data, as for example 
data subjects carrying infectious diseases. To consider genetic data as a special category in 
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the context of health care might also fuel unwarranted fears among the public and could 
create unwarranted barriers for research. At this point in time research into genetic data has 
shown that they are far more complex than previously thought, such as the discovery of 
epigenetic changes, and do not easily fit into a model of one dimensional genetic determinism 
as often perceived by the lay public.

Τροπολογία 202
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση που ένας υπεύθυνος επεξεργασίας παράλληλα εκτελεί και την επεξεργασία, δεν 
έχει ιδιαίτερο νόημα η εφαρμογή διαφορετικών ελέγχων για να προσδιοριστεί ποια ρυθμιστική 
αρχή έχει εξουσία επί του οργανισμού. Η παρούσα τροπολογία διασφαλίζει ότι οι εν λόγω 
υπεύθυνοι επεξεργασίας μπορούν να επωφελούνται πλήρως από την υπηρεσία μίας στάσης.

Τροπολογία 203
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 204
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Ο όμιλος επιχειρήσεων πρέπει να 
καλύπτει την ελέγχουσα επιχείρηση και τις 
ελεγχόμενες επιχειρήσεις της, όπου η 
ελέγχουσα επιχείρηση πρέπει να είναι η 
επιχείρηση η οποία μπορεί να ασκεί 
κυρίαρχη επιρροή στις άλλες επιχειρήσεις 
δυνάμει, για παράδειγμα, κυριότητας, 
οικονομικής συμμετοχής ή των κανόνων 
που τη διέπουν ή της εξουσίας εφαρμογής 
κανόνων προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα.

(28) Ο όμιλος επιχειρήσεων πρέπει να 
καλύπτει την ελέγχουσα επιχείρηση και τις 
ελεγχόμενες επιχειρήσεις της, όπου η 
ελέγχουσα επιχείρηση πρέπει να είναι η 
επιχείρηση η οποία μπορεί να ασκεί 
κυρίαρχη επιρροή στις άλλες επιχειρήσεις 
δυνάμει, για παράδειγμα, κυριότητας, 
οικονομικής συμμετοχής ή των κανόνων 
που τη διέπουν ή της εξουσίας εφαρμογής 
κανόνων προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. Ο όμιλος 
επιχειρήσεων δύναται να ορίσει ενιαία 
κύρια εγκατάσταση στην Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 205
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(29) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
παιδιών απαιτούν ειδική προστασία, καθώς 
τα παιδιά μπορεί να έχουν μικρότερη 
επίγνωση των κινδύνων, των συνεπειών, 
των εγγυήσεων και των δικαιωμάτων τους 
σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. 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. Ουδεμία 
αναφορά στην προστασία των παιδιών 
στον παρόντα κανονισμό δεν πρέπει να 
ερμηνεύεται ως έμμεση εντολή που θα 
προϋπέθετε ελάσσονα μέριμνα για την 
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προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα των ενηλίκων εάν η εν λόγω 
αναφορά δεν είχε συμπεριληφθεί.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ιδιαίτερη προσοχή στη μεταχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των παιδιών δεν 
πρέπει να χρησιμοποιείται ούτε να δύναται να χρησιμοποιηθεί ως τρόπος υπονόμευσης της 
προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με τη γενικότερη έννοια.

Τροπολογία 206
Marian Harkin, Seán Kelly

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(29) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
παιδιών απαιτούν ειδική προστασία, καθώς 
τα παιδιά μπορεί να έχουν μικρότερη 
επίγνωση των κινδύνων, των συνεπειών, 
των εγγυήσεων και των δικαιωμάτων τους 
σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. Η εν λόγω 
προστασία είναι ιδιαίτερα σημαντική στο 
περιβάλλον των κοινωνικών δικτύων, 
όπου τα παιδιά πρέπει να γνωρίζουν την 
ταυτότητα των ατόμων με τα οποία 
επικοινωνούν. 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.

Or. en

Τροπολογία 207
Jean-Pierre Audy
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 208
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32



AM\922340EL.doc 39/160 PE502.053v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Όταν η επεξεργασία βασίζεται στη 
συγκατάθεση του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας φέρει το βάρος απόδειξης 
ότι το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται 
τα δεδομένα παρέσχε τη συγκατάθεσή 
του στην πράξη επεξεργασίας. 
Ειδικότερα, στο πλαίσιο έγγραφης 
δήλωσης για άλλο θέμα, εγγυήσεις πρέπει 
να διασφαλίζουν ότι το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα γνωρίζει 
ότι και σε ποιο βαθμό παρέχει τη 
συγκατάθεσή του.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Όσο μικρότερες οι συνέπειες της επεξεργασίας δεδομένων, τόσο μικρότερες θα πρέπει να είναι 
οι απαιτήσεις για δήλωση συγκατάθεσης. Επομένως, καταρχήν δεν θα πρέπει να υπάρχει 
απαίτηση λήψης ρητής συγκατάθεσης ή θα πρέπει να απαιτείται μόνο σε εκείνες τις περιπτώσεις 
όπου βάσει εκτίμησης επιπτώσεων σχετικά με την προστασία των δεδομένων έχει προκύψει ότι 
η λήψη ρητής συγκατάθεσης είναι αναγκαία. Και η συγκατάθεση που παρέχεται μέσω 
αντίστοιχων ρυθμίσεων του φυλλομετρητή πρέπει να θεωρείται λοιπή θετική ενέργεια σύμφωνα 
με το άρθρο 7 παράγραφος 1β.

Τροπολογία 209
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Όταν η επεξεργασία βασίζεται στη 
συγκατάθεση του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας φέρει το βάρος απόδειξης ότι 
το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα παρέσχε τη συγκατάθεσή του 
στην πράξη επεξεργασίας. Ειδικότερα, στο 
πλαίσιο έγγραφης δήλωσης για άλλο θέμα, 
εγγυήσεις πρέπει να διασφαλίζουν ότι το 

(32) Όταν η επεξεργασία βασίζεται στη 
συγκατάθεση του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας φέρει το βάρος απόδειξης ότι 
το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα παρέσχε τη συγκατάθεσή του 
στην πράξη επεξεργασίας. Ειδικότερα, στο 
πλαίσιο έγγραφης δήλωσης για άλλο θέμα, 
εγγυήσεις πρέπει να διασφαλίζουν ότι το 
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πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα γνωρίζει ότι και σε ποιο βαθμό 
παρέχει τη συγκατάθεσή του.

πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα γνωρίζει ότι και σε ποιο βαθμό 
παρέχει τη συγκατάθεσή του. Προκειμένου 
να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με την 
αρχή της ελαχιστοποίησης των 
δεδομένων, το εν λόγω βάρος απόδειξης 
δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως υποχρέωση 
θετικής εξακρίβωσης της ταυτότητας 
των προσώπων στα οποία αναφέρονται 
τα δεδομένα, εκτός εάν κρίνεται 
απαραίτητο, ούτε να οδηγεί στην 
επεξεργασία περισσότερων δεδομένων 
από αυτά που θα υφίσταντο επεξεργασία 
αρχικά.

Or. en

Τροπολογία 210
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Όταν η επεξεργασία βασίζεται στη 
συγκατάθεση του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας φέρει το βάρος απόδειξης ότι 
το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα παρέσχε τη συγκατάθεσή του 
στην πράξη επεξεργασίας. Ειδικότερα, στο 
πλαίσιο έγγραφης δήλωσης για άλλο θέμα, 
εγγυήσεις πρέπει να διασφαλίζουν ότι το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα γνωρίζει ότι και σε ποιο βαθμό 
παρέχει τη συγκατάθεσή του.

(32) Όταν η επεξεργασία βασίζεται στη 
συγκατάθεση του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας φέρει το βάρος απόδειξης ότι 
το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα παρέσχε τη συγκατάθεσή του 
στην πράξη επεξεργασίας. Ειδικότερα, στο 
πλαίσιο έγγραφης δήλωσης για άλλο θέμα, 
εγγυήσεις πρέπει να διασφαλίζουν ότι το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα γνωρίζει ότι και σε ποιο βαθμό 
παρέχει τη συγκατάθεσή του. Προκειμένου 
να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με την 
αρχή της ελαχιστοποίησης των 
δεδομένων, το εν λόγω βάρος απόδειξης 
δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως υποχρέωση 
θετικής εξακρίβωσης της ταυτότητας 
των προσώπων στα οποία αναφέρονται 
τα δεδομένα, εκτός εάν αυτό κρίνεται 
απαραίτητο.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό οι εν λόγω υποχρεώσεις να μην επιφέρουν το αντίθετο αποτέλεσμα, 
προκαλώντας την επεξεργασία περισσότερων δεδομένων από αυτά που θα υφίσταντο 
επεξεργασία αρχικά.

Τροπολογία 211
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(33) Για τη διασφάλιση της ελεύθερης 
συγκατάθεσης, πρέπει να διευκρινίζεται ότι 
η συγκατάθεση δεν συνιστά έγκυρο νομικό 
λόγο όταν το φυσικό πρόσωπο δεν έχει 
γνήσια και ελεύθερη επιλογή και δεν είναι 
ακολούθως σε θέση να αρνηθεί ή να 
αποσύρει τη συγκατάθεση χωρίς αυτό να 
αποβεί εις βάρος του. Επίσης, η 
συγκατάθεση δεν πρέπει να παρέχει τη 
νομική βάση για την επεξεργασία 
δεδομένων όταν το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα δεν έχει 
πρόσβαση σε άλλες αντίστοιχες 
υπηρεσίες. Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις 
όπως τα προσυμπληρωμένα 
τετραγωνίδια, η αποσιώπηση ή η απλή 
χρήση μιας υπηρεσίας δεν υποδηλώνουν 
συγκατάθεση. Συγκατάθεση μπορεί να 
ζητηθεί μόνο για πράξεις επεξεργασίας 
δεδομένων που είναι νόμιμες και συνεπώς 
δεν είναι υπερβολικές σε σχέση με το 
σκοπό της επεξεργασίας. Η δυσανάλογη 
επεξεργασία δεδομένων δεν καθίσταται 
νόμιμη λόγω της συγκατάθεσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στοχεύει στην αποφυγή καταστάσεων στις οποίες οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων 
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προσπαθούν να εξασφαλίσουν συγκατάθεση για πράξεις επεξεργασίας που είναι σαφώς 
δυσανάλογες. Αυτό πρέπει να δώσει στις ρυθμιστικές αρχές και τους δικαστές την αφορμή να 
συζητήσουν την ουσιαστική και όχι τη διαδικαστική δικαιοσύνη. Η υπέρβαση των 
διαδικαστικών κανόνων απαντάται και στο γενικό ενοχικό δίκαιο, όπου αρχές όπως η «καλή 
πίστη», η ευλογοφάνεια και η δικαιοσύνη διέπουν τελικά τις σχέσεις μεταξύ των 
συμβαλλομένων σε περιπτώσεις όπου οι ειδικοί όροι μιας σύμβασης παραβιάζουν τις εν λόγω 
αρχές.

Τροπολογία 212
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Επίσης, η συγκατάθεση δεν πρέπει να 
παρέχει τη νομική βάση για την 
επεξεργασία δεδομένων όταν το πρόσωπο 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα δεν 
έχει πρόσβαση σε άλλες αντίστοιχες 
υπηρεσίες. Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις 
όπως τα προσυμπληρωμένα 
τετραγωνίδια, η αποσιώπηση ή η απλή 
χρήση μιας υπηρεσίας δεν υποδηλώνουν 
συγκατάθεση. Συγκατάθεση μπορεί να 
ζητηθεί μόνο για πράξεις επεξεργασίας 
δεδομένων που είναι νόμιμες και συνεπώς 
δεν είναι υπερβολικές σε σχέση με το 
σκοπό της επεξεργασίας. Η δυσανάλογη 
επεξεργασία δεδομένων δεν καθίσταται 
νόμιμη λόγω της συγκατάθεσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν πρέπει να προσπαθεί να εξασφαλίσει συγκατάθεση για πράξεις 
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επεξεργασίας που είναι σαφώς δυσανάλογες. Αυτό πρέπει να δώσει στις ρυθμιστικές αρχές και 
τους δικαστές την αφορμή να συζητήσουν την ουσιαστική και όχι τη διαδικαστική δικαιοσύνη.

Τροπολογία 213
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατήρηση της αιτιολογικής σκέψης 34 ακυρώνεται βάσει των αλλαγών που έγιναν στο 
άρθρο 7 παράγραφος 4.
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Τροπολογία 214
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(34) Η συγκατάθεση δεν πρέπει να παρέχει 
έγκυρο νομικό λόγο για την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εάν 
δεν παρασχέθηκε οικειοθελώς.

Or. de

Justification

Größenunterschiede bzw. ein Ungleichgewicht haben nicht per se und automatisch Einfluss 
auf die Freiwilligkeit einer Einwilligung und sollen daher nicht ausschlaggebend für die 
Definition der Freiwilligkeit sein. Das bloße Abstellen auf ein Ungleichgewicht birgt die 
Gefahr von Unsicherheiten im Rechtsverkehr, welche es zu vermeiden gilt. Es soll daher 
genügen, auf die Freiwilligkeit einer Einwilligung abzustellen; die Regelung bietet 
ausreichend Flexibilität, um im Rahmen eine Einzelfallbeurteilung unterschiedliche 
Sachverhalte adäquat zu berücksichtigen und zu beurteilen.
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Τροπολογία 215
Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Η συγκατάθεση για επεξεργασία δεδομένων στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης δεν θα πρέπει να 
αμφισβητείται στο σύνολό της, καθώς συχνά παρέχεται σε σχέση με τομείς στους οποίους είναι 
προς το συμφέρον του εκάστοτε υπαλλήλου να παράσχει άδεια επεξεργασίας των δεδομένων του 
προσωπικού χαρακτήρα.
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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 
επεξεργασίας, μεταξύ άλλων, εάν τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον 
εργοδότη στο πλαίσιο της εργασιακής τους 
σχέσης. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
είναι δημόσια αρχή, ανισορροπία στις 
συγκεκριμένες πράξεις επεξεργασίας 
δεδομένων υπάρχει μόνον εάν η δημόσια 
αρχή μπορεί να επιβάλει μια υποχρέωση 
δυνάμει των σχετικών δημόσιων εξουσιών 
της και η συγκατάθεση δεν μπορεί να 
θεωρηθεί ότι παρέχεται ελεύθερα, 
λαμβάνοντας υπόψη το συμφέρον του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα.

(34) Η συγκατάθεση δεν πρέπει να παρέχει 
έγκυρο νομικό λόγο για την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εάν 
υπάρχει σαφής ανισορροπία μεταξύ του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα και του υπευθύνου επεξεργασίας. 
Αυτό ισχύει ιδίως εάν το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα τελεί σε 
σχέση εξάρτησης από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας, μεταξύ άλλων, εάν τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον 
εργοδότη στο πλαίσιο της εργασιακής τους 
σχέσης, ή εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
διαθέτει σημαντική ισχύ στην αγορά όσον 
αφορά ορισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες 
και τα εν λόγω προϊόντα ή υπηρεσίες 
παρέχονται με την προϋπόθεση της 
συγκατάθεσης στην επεξεργασία 
προσωπικών δεδομένων, ή εάν μια 
μονόπλευρη και μη ουσιώδης αλλαγή 
στους όρους παροχής της υπηρεσίας δεν 
αφήνει στο πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα καμία άλλη 
επιλογή, εκτός από το να την αποδεχτεί ή 
να εγκαταλείψει έναν επιγραμμικό πόρο 
στον οποίο έχει επενδύσει σημαντικό 
χρόνο. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
είναι δημόσια αρχή, ανισορροπία στις 
συγκεκριμένες πράξεις επεξεργασίας 
δεδομένων υπάρχει μόνον εάν η δημόσια 
αρχή μπορεί να επιβάλει μια υποχρέωση 
δυνάμει των σχετικών δημόσιων εξουσιών 
της και η συγκατάθεση δεν μπορεί να 
θεωρηθεί ότι παρέχεται ελεύθερα, 
λαμβάνοντας υπόψη το συμφέρον του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα.
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Τροπολογία 217
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(34) Η συγκατάθεση δεν πρέπει να παρέχει 
έγκυρο νομικό λόγο για την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εάν 
υπάρχει σαφής ανισορροπία μεταξύ του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα και του υπευθύνου επεξεργασίας. 
Αυτό ισχύει ιδίως εάν το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα τελεί σε 
σχέση εξάρτησης από τον υπεύθυνο 
επεξεργασία, μεταξύ άλλων, εάν τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον 
εργοδότη στο πλαίσιο της εργασιακής τους 
σχέσης, ή εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
διαθέτει σημαντική ισχύ στην αγορά όσον 
αφορά ορισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες 
και τα εν λόγω προϊόντα ή υπηρεσίες 
παρέχονται με την προϋπόθεση της 
συγκατάθεσης στην επεξεργασία 
προσωπικών δεδομένων, ή εάν μια 
μονόπλευρη και μη ουσιώδης αλλαγή 
στους όρους παροχής της υπηρεσίας δεν 
αφήνει στο πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα καμία άλλη 
επιλογή, εκτός από το να την αποδεχτεί ή 
να εγκαταλείψει έναν επιγραμμικό πόρο 
στον οποίο έχει επενδύσει σημαντικό 
χρόνο. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
είναι δημόσια αρχή, ανισορροπία στις 
συγκεκριμένες πράξεις επεξεργασίας 
δεδομένων υπάρχει μόνον εάν η δημόσια 
αρχή μπορεί να επιβάλει μια υποχρέωση 
δυνάμει των σχετικών δημόσιων εξουσιών 
της και η συγκατάθεση δεν μπορεί να 
θεωρηθεί ότι παρέχεται ελεύθερα, 
λαμβάνοντας υπόψη το συμφέρον του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα.
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Justification

Many social media sites lead users to invest significant time and energy in developing online 
profiles. There would be a clear imbalance in any situation where the user was given the 
choice between accepting new and unnecessary data processing and abandoning the work 
they have already put into their profile. Another case would be if the market for the service in 
question is monopolistic/oligopolistic, so that the data subject does not in fact have a real 
possibility to choose a privacy-respecting service provider. Data portability would not fully 
address this issue, as it does not resolve the loss of the network effects in larger social 
networks.

Τροπολογία 218
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Εάν η επεξεργασία διενεργείται για 
σκοπούς συμμόρφωσης προς νομική 
υποχρέωση την οποία υπέχει ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή εάν η επεξεργασία είναι 
αναγκαία για την εκτέλεση καθήκοντος 
που ασκείται για το δημόσιο συμφέρον ή
κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας, η 
νομική βάση της επεξεργασίας πρέπει να 
ερείδεται στο δίκαιο της Ένωσης ή στο 
δίκαιο κράτους μέλους, ανταποκρινόμενη 
στις απαιτήσεις του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σχετικά με οιονδήποτε περιορισμό των 
δικαιωμάτων και των ελευθεριών. Επίσης, 
το δίκαιο της Ένωσης ή το εθνικό δίκαιο 
καθορίζουν κατά πόσον ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ο οποίος εκτελεί καθήκον 
που ασκείται για το δημόσιο συμφέρον ή 
κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας θα 
πρέπει να είναι δημόσια διοίκηση ή άλλο 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο του δημοσίου 
δικαίου ή του ιδιωτικού δικαίου, όπως 
επαγγελματική οργάνωση.

(36) Εάν η επεξεργασία διενεργείται για 
σκοπούς συμμόρφωσης προς νομική 
υποχρέωση την οποία υπέχει ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή κατά την άσκηση δημόσιας 
εξουσίας, η νομική βάση της επεξεργασίας 
πρέπει να ερείδεται στο δίκαιο της Ένωσης 
ή στο δίκαιο κράτους μέλους, 
ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις του 
Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με 
οιονδήποτε περιορισμό των δικαιωμάτων 
και των ελευθεριών. Επίσης, το δίκαιο της 
Ένωσης ή το εθνικό δίκαιο καθορίζουν 
κατά πόσον ο υπεύθυνος επεξεργασίας ο 
οποίος εκτελεί καθήκον που εμπίπτει στην
άσκηση δημόσιας εξουσίας θα πρέπει να 
είναι δημόσια διοίκηση ή άλλο φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο του δημοσίου δικαίου ή 
του ιδιωτικού δικαίου, όπως 
επαγγελματική οργάνωση.
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Αιτιολόγηση

Αυτή η διαγραφή ενισχύει τη σαφήνεια του κειμένου. Με την παρούσα διατύπωση, το κείμενο 
φαίνεται να υπονοεί ότι υφίστανται καθήκοντα μη υποχρεωτικής επεξεργασίας δεδομένων που 
έχουν νομική βάση στη νομοθεσία της ΕΕ. Η επεξεργασία μπορεί είτε να υπαγορεύεται από τη 
νομοθεσία της ΕΕ και να είναι υποχρεωτική είτε όχι, στην οποία περίπτωση δεν επιτρέπεται και 
δεν πρέπει να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας εξαίρεσης.

Τροπολογία 219
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36a) Στα εν λόγω καθήκοντα που 
ασκούνται για το δημόσιο συμφέρον ή 
εμπίπτουν στην άσκηση δημόσιας 
εξουσίας συμπεριλαμβάνεται η 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που είναι απαραίτητη για τη 
διαχείριση και λειτουργία των εν λόγω 
αρχών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτείται περαιτέρω διευκρίνιση των ενεργειών που καλύπτει η έννοια της νομικής 
υποχρέωσης ή τα καθήκοντα που ασκούνται για το δημόσιο συμφέρον ή εμπίπτουν στην άσκηση 
δημόσιας εξουσίας.
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Τα έννομα συμφέροντα του 
υπευθύνου επεξεργασίας μπορεί να 
παρέχουν τη νομική βάση για την 
επεξεργασία, υπό τον όρο ότι δεν 

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

Or. en

Justification

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited. This exception, as proposed by the European Commission, 
grants a very wide exception to data controllers to process data if they feel justified in 
undertaking such processing. This risks creating legal uncertainty and barriers to the single 
market. The European Data Protection Board should establish guidelines for acceptable 
“legitimate interests” in this context.
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Τροπολογία 221
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(38) Τα έννομα συμφέροντα του 
υπευθύνου επεξεργασίας μπορεί να 
παρέχουν τη νομική βάση για την 
επεξεργασία, υπό τον όρο ότι δεν 
υπερισχύουν τα συμφέροντα ή τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
σαφήνεια, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων θα θεσπίσει 
ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές 
σχετικά με το τι μπορεί να οριστεί ως 
«έννομο συμφέρον». Η επεξεργασία
απαιτεί προσεκτική αξιολόγηση ιδίως εάν 
το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα είναι παιδί, δεδομένου ότι τα 
παιδιά χρήζουν ειδικής προστασίας. Το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα πρέπει να έχει το δικαίωμα να 
αντιταχθεί στην επεξεργασία για λόγους 
που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη 
κατάστασή του και χωρίς οικονομική 
επιβάρυνση. Για τη διασφάλιση της 
διαφάνειας, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
πρέπει να υποχρεούται να ενημερώνει 
ρητώς το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται 
τα δεδομένα για τα έννομα συμφέροντα 
που επιδιώκονται και για το δικαίωμα 
αντίταξης, καθώς και να υποχρεούται να 
τεκμηριώνει τα εν λόγω έννομα 
συμφέροντα. Δεδομένου ότι ο νομοθέτης 
πρέπει να παρέχει διά νόμου τη νομική 
βάση για την επεξεργασία δεδομένων από 
τις δημόσιες αρχές, ο συγκεκριμένος 
νομικός λόγος δεν πρέπει να εφαρμόζεται 
για την επεξεργασία από τις δημόσιες 
αρχές κατά την εκπλήρωση των 
καθηκόντων τους.
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Τροπολογία 223
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(40) Η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα για άλλους 
σκοπούς πρέπει να επιτρέπεται μόνον εάν 
η επεξεργασία είναι συμβατή με τους 
σκοπούς εκείνους για τους οποίους 
συλλέχθηκαν αρχικά τα δεδομένα, ιδίως 
εάν η επεξεργασία είναι αναγκαία για 
ιστορικούς και στατιστικούς σκοπούς ή 
σκοπούς επιστημονικής έρευνας. Σε κάθε 
περίπτωση, πρέπει να εξασφαλίζεται η 
εφαρμογή των αρχών που καθορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό και, ιδίως, η 
ενημέρωση του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα σχετικά με τους 
άλλους αυτούς σκοπούς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αντικατοπτρίζει την τροπολογία που έχει προταθεί για το άρθρο 6.

Τροπολογία 224
Silvia-Adriana Ţicău
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 225
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

Or. en

Τροπολογία 226
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40a) Στο βαθμό που είναι αυστηρά 
απαραίτητη για να διασφαλιστεί ότι οι 
διαχειριστές ηλεκτρικών συστημάτων και
συστημάτων διανομής όπως ορίζονται 
στην οδηγία 2009/72/ΕΚ και στην 
οδηγία 2009/73/ΕΚ είναι σε θέση να 
πληρούν τις ανάγκες συστημάτων και 
πλεγμάτων, τις λειτουργικές ανάγκες, ή 
την υλοποίηση προγραμμάτων που 
ανταποκρίνονται στη ζήτηση, 
προγραμμάτων ενεργειακής διαχείρισης ή 
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ενεργειακής αποδοτικότητας, η 
επεξεργασία δεδομένων πρέπει να 
επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι η 
επιχείρηση ηλεκτρισμού ή φυσικού 
αερίου ή ο διαχειριστής συστημάτων 
διανομής έχει ζητήσει βάσει σύμβασης να 
πληροί ο υπεύθυνος επεξεργασίας τις 
απαιτήσεις που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 227
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
τα οποία είναι εκ φύσεως ιδιαίτερα 
ευαίσθητα σε σχέση με τα θεμελιώδη 
δικαιώματα ή με την ιδιωτική ζωή χρήζουν 
ειδικής προστασίας. Τέτοια δικαιώματα 
δεν πρέπει να υποβάλλονται σε 
επεξεργασία, παρά μόνον με τη ρητή 
συγκατάθεση του προσώπου το οποίο 
αφορούν. Ωστόσο, πρέπει να προβλέπονται 
ρητώς παρεκκλίσεις από τη συγκεκριμένη 
απαγόρευση σε σχέση με ειδικές ανάγκες, 
ιδίως όταν η επεξεργασία διενεργείται στο 
πλαίσιο θεμιτών δραστηριοτήτων από 
ορισμένες οργανώσεις ή ιδρύματα σκοπός 
των οποίων είναι να επιτρέπουν την 
άσκηση θεμελιωδών ελευθεριών.

(41) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
τα οποία είναι εκ φύσεως ιδιαίτερα 
ευαίσθητα σε σχέση με τα θεμελιώδη 
δικαιώματα ή με την ιδιωτική ζωή χρήζουν 
ειδικής προστασίας. Τέτοια δικαιώματα 
δεν πρέπει να υποβάλλονται σε 
επεξεργασία, παρά μόνον με τη ρητή 
συγκατάθεση, εν επιγνώσει, του προσώπου 
το οποίο αφορούν. Ωστόσο, πρέπει να 
προβλέπονται ρητώς παρεκκλίσεις από τη 
συγκεκριμένη απαγόρευση σε σχέση με 
ειδικές ανάγκες, ιδίως όταν η επεξεργασία 
διενεργείται στο πλαίσιο θεμιτών 
δραστηριοτήτων από ορισμένες 
οργανώσεις ή ιδρύματα σκοπός των 
οποίων είναι να επιτρέπουν την άσκηση 
θεμελιωδών ελευθεριών από τα εν λόγω 
πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία έχει στόχο τη διευκρίνιση και τον περιορισμό του πεδίου εφαρμογής της 
εν λόγω εξαίρεσης.
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Τροπολογία 228
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
τα οποία είναι εκ φύσεως ιδιαίτερα 
ευαίσθητα σε σχέση με τα θεμελιώδη 
δικαιώματα ή με την ιδιωτική ζωή χρήζουν 
ειδικής προστασίας. Τέτοια δικαιώματα 
δεν πρέπει να υποβάλλονται σε 
επεξεργασία, παρά μόνον με τη ρητή 
συγκατάθεση του προσώπου το οποίο 
αφορούν. Ωστόσο, πρέπει να προβλέπονται 
ρητώς παρεκκλίσεις από τη συγκεκριμένη 
απαγόρευση σε σχέση με ειδικές ανάγκες, 
ιδίως όταν η επεξεργασία διενεργείται στο 
πλαίσιο θεμιτών δραστηριοτήτων από 
ορισμένες οργανώσεις ή ιδρύματα σκοπός 
των οποίων είναι να επιτρέπουν την 
άσκηση θεμελιωδών ελευθεριών.

(41) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
τα οποία είναι εκ φύσεως ιδιαίτερα 
ευαίσθητα σε σχέση με τα θεμελιώδη 
δικαιώματα ή με την ιδιωτική ζωή χρήζουν 
ειδικής προστασίας. Τέτοια δικαιώματα 
δεν πρέπει να υποβάλλονται σε 
επεξεργασία, παρά μόνον με τη ρητή 
συγκατάθεση, εν επιγνώσει, του προσώπου 
το οποίο αφορούν. Ωστόσο, πρέπει να 
προβλέπονται ρητώς παρεκκλίσεις από τη 
συγκεκριμένη απαγόρευση σε σχέση με 
ειδικές ανάγκες, ιδίως όταν η επεξεργασία 
διενεργείται στο πλαίσιο θεμιτών 
δραστηριοτήτων από ορισμένες 
οργανώσεις ή ιδρύματα σκοπός των 
οποίων είναι να επιτρέπουν την άσκηση 
θεμελιωδών ελευθεριών.

Or. en

Τροπολογία 229
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(42) Η παρέκκλιση από την απαγόρευση 
επεξεργασίας ευαίσθητων κατηγοριών 
δεδομένων πρέπει να επιτρέπεται επίσης
όταν θεσπίζεται διά νόμου, και με την 
επιφύλαξη κατάλληλων εγγυήσεων, ώστε 
να προστατεύονται τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα και άλλα 
θεμελιώδη δικαιώματα, εφόσον κάτι τέτοιο 

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

δικαιολογείται από λόγους δημόσιου 
συμφέροντος και κυρίως για σκοπούς 
υγείας, συμπεριλαμβανομένης της 
δημόσιας υγείας, της κοινωνικής 
προστασίας και της διαχείρισης υπηρεσιών 
υγειονομικής περίθαλψης, προκειμένου 
ιδίως να διασφαλίζεται η ποιότητα και η 
αποδοτικότητα ως προς το κόστος των 
διαδικασιών που χρησιμοποιούνται για τον 
διακανονισμό απαιτήσεων για παροχές και 
υπηρεσίες στο σύστημα ασφάλισης υγείας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων για ιστορικούς και στατιστικούς σκοπούς και για 
σκοπούς επιστημονικής έρευνας δεν είναι εξίσου επείγουσα και επιτακτική με την προστασία 
της δημόσιας υγείας ή την κοινωνική προστασία. Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει λόγος να 
προβλεφθεί μια εξαίρεση, βάσει του εθνικού δικαίου, η οποία θα τους τοποθετούσε στο ίδιο 
επίπεδο με τους προαναφερθέντες λόγους και θα ενείχε τον κίνδυνο υπονόμευσης των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, της νομικής σαφήνειας και της ενιαίας αγοράς.

Τροπολογία 230
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(45) Εάν τα δεδομένα τα οποία 
επεξεργάζεται ένας υπεύθυνος 
επεξεργασίας δεν επιτρέπουν στον 
υπεύθυνο επεξεργασίας να αναγνωρίσει 
την ταυτότητα ενός φυσικού προσώπου, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας δεν πρέπει να
υποχρεούται να εξασφαλίζει πρόσθετες 
πληροφορίες προκειμένου να αναγνωρίσει 
την ταυτότητα του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα με μοναδικό 
σκοπό τη συμμόρφωσή του προς 
οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος 

(45) Εάν τα δεδομένα τα οποία 
επεξεργάζεται ένας υπεύθυνος 
επεξεργασίας δεν επιτρέπουν στον 
υπεύθυνο επεξεργασίας να αναγνωρίσει 
την ταυτότητα ενός φυσικού προσώπου, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας δεν πρέπει να
ερμηνεύει κανένα σημείο του παρόντος 
κανονισμού ως υποχρέωση να 
εξασφαλίζει πρόσθετες πληροφορίες 
προκειμένου να αναγνωρίσει την 
ταυτότητα του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα με μοναδικό 
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κανονισμού. Σε περίπτωση αιτήματος 
πρόσβασης, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
πρέπει να δικαιούται να ζητεί από το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα περισσότερες πληροφορίες οι 
οποίες θα του επιτρέψουν να εντοπίσει τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
ζητεί το εν λόγω πρόσωπο.

σκοπό τη συμμόρφωσή του προς 
οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος 
κανονισμού. Σε περίπτωση αιτήματος 
πρόσβασης, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
πρέπει να δικαιούται να ζητεί από το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα περισσότερες πληροφορίες οι 
οποίες θα του επιτρέψουν να εντοπίσει τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που
ζητεί το εν λόγω πρόσωπο. Εάν το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δύναται να παράσχει τα εν λόγω 
δεδομένα, οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεν 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
επικαλούνται έλλειψη πληροφοριών για 
να απορρίπτουν αιτήματα πρόσβασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσαφηνίζει το κείμενο που προτείνεται από την Επιτροπή.

Τροπολογία 231
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(45) Εάν τα δεδομένα τα οποία 
επεξεργάζεται ένας υπεύθυνος 
επεξεργασίας δεν επιτρέπουν στον 
υπεύθυνο επεξεργασίας να αναγνωρίσει 
την ταυτότητα ενός φυσικού προσώπου, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας δεν πρέπει να 
υποχρεούται να εξασφαλίζει πρόσθετες 
πληροφορίες προκειμένου να αναγνωρίσει 
την ταυτότητα του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα με μοναδικό 
σκοπό τη συμμόρφωσή του προς 
οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος 
κανονισμού. Σε περίπτωση αιτήματος 
πρόσβασης, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
πρέπει να δικαιούται να ζητεί από το 

(45) Εάν τα δεδομένα τα οποία 
επεξεργάζεται ένας υπεύθυνος 
επεξεργασίας δεν επιτρέπουν στον 
υπεύθυνο επεξεργασίας να αναγνωρίσει 
την ταυτότητα ενός φυσικού προσώπου, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας δεν πρέπει να 
υποχρεούται να εξασφαλίζει πρόσθετες 
πληροφορίες προκειμένου να αναγνωρίσει 
την ταυτότητα του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα με μοναδικό 
σκοπό τη συμμόρφωσή του προς 
οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος 
κανονισμού. Σε περίπτωση αιτήματος 
πρόσβασης, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
πρέπει να δικαιούται να ζητεί από το 
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πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα περισσότερες πληροφορίες οι 
οποίες θα του επιτρέψουν να εντοπίσει τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
ζητεί το εν λόγω πρόσωπο.

πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα περισσότερες πληροφορίες οι 
οποίες θα του επιτρέψουν να εντοπίσει τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
ζητεί το εν λόγω πρόσωπο. Ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας δεν επικαλείται έλλειψη 
πληροφοριών με σκοπό την απόρριψη 
ενός αιτήματος πρόσβασης, όταν οι εν 
λόγω πληροφορίες μπορούν να 
παρασχεθούν από το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα προκειμένου να 
επιτραπεί η πρόσβαση.

Or. en

Τροπολογία 232
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47) Πρέπει να προβλέπονται τρόποι για τη 
διευκόλυνση της άσκησης από το πρόσωπο 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα των 
δικαιωμάτων του που προβλέπονται από 
τον παρόντα κανονισμό, 
συμπεριλαμβανομένων ειδικότερα 
μηχανισμών υποβολής αιτημάτων -χωρίς 
οικονομική επιβάρυνση- πρόσβασης σε 
δεδομένα, διόρθωσης, διαγραφής και 
άσκησης του δικαιώματος αντίταξης. Ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να 
υποχρεούται να απαντά σε αιτήματα του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα εντός καθορισμένης προθεσμίας 
και να παρέχει αιτιολογία στην περίπτωση 
που δεν συμμορφώνεται προς το αίτημα 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα.

(47) Πρέπει να προβλέπονται τρόποι για τη 
διευκόλυνση της άσκησης από το πρόσωπο 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα των 
δικαιωμάτων του που προβλέπονται από 
τον παρόντα κανονισμό, 
συμπεριλαμβανομένων ειδικότερα 
μηχανισμών εξασφάλισης -χωρίς 
οικονομική επιβάρυνση- πρόσβασης σε 
δεδομένα, διόρθωσης, διαγραφής και 
άσκησης του δικαιώματος αντίταξης. Ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να 
υποχρεούται να απαντά σε αιτήματα του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα εντός καθορισμένης προθεσμίας 
και να παρέχει αιτιολογία στην περίπτωση 
που δεν δύναται να συμμορφωθεί προς το 
αίτημα του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα.

Or. en
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Justification

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited. This amendment stresses the rights of the data subjects, 
focusing on the outcome of them invoking their rights.

Τροπολογία 233
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 48

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 234
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 49
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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 σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού, ήτοι 
μετά από τη συγκατάθεση του προσώπου 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα πρέπει να ενημερώνεται όταν τα 
δεδομένα κοινοποιούνται για πρώτη φορά 
στον εν λόγω αποδέκτη.

Or. en

Τροπολογία 235
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 50

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(50) Ωστόσο, δεν είναι αναγκαίο να 
επιβάλλεται η υποχρέωση αυτή εάν το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα διαθέτει ήδη την ενημέρωση 
αυτή ή εάν η καταχώριση ή η κοινοποίηση 
των δεδομένων προβλέπεται ρητώς από 
τον νόμο ή εάν η παροχή ενημέρωσης στο 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα αποδεικνύεται ανέφικτη ή 
απαιτεί δυσανάλογες προσπάθειες. Η 
τελευταία αυτή περίπτωση μπορεί να 
συμβεί ειδικότερα εάν η επεξεργασία 
προορίζεται για ιστορικούς ή 
στατιστικούς σκοπούς ή σκοπούς 

(50) Ωστόσο, δεν είναι αναγκαίο να 
επιβάλλεται η υποχρέωση αυτή εάν το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα διαθέτει ήδη την ενημέρωση 
αυτή ή εάν η καταχώριση ή η κοινοποίηση 
των δεδομένων προβλέπεται ρητώς από 
τον νόμο ή εάν η παροχή ενημέρωσης στο 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα αποδεικνύεται ανέφικτη ή 
απαιτεί δυσανάλογες προσπάθειες.
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επιστημονικής έρευνας· συναφώς, 
μπορούν να λαμβάνονται υπόψη ο 
αριθμός των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα, η ηλικία των 
δεδομένων και τυχόν ληφθέντα 
αντισταθμιστικά μέτρα.

Or. en

Justification

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited.This amendment deletes text which may be misunderstood 
as promoting a lower level of protection for certain kinds of data processing.

Τροπολογία 236
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 51

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(51) Κάθε πρόσωπο πρέπει να έχει 
δικαίωμα πρόσβασης σε δεδομένα τα 
οποία συλλέχθηκαν και το αφορούν και να 
μπορεί να ασκεί το δικαίωμα αυτό 
ευχερώς, προκειμένου να γνωρίζει και να 
ελέγχει τη νομιμότητα της επεξεργασίας. 
Επομένως, κάθε πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα πρέπει να έχει το 
δικαίωμα να γνωρίζει και να εξασφαλίζει 
ενημέρωση, ιδίως όσον αφορά τους 
σκοπούς για τους οποίους τα δεδομένα 
υποβάλλονται σε επεξεργασία, το χρονικό 
διάστημα της επεξεργασίας, τους 
αποδέκτες που λαμβάνουν τα δεδομένα, τη 
συλλογιστική για τα δεδομένα που 
υποβάλλονται σε επεξεργασία και τις 
δυνητικές συνέπειες της εν λόγω 
επεξεργασίας, τουλάχιστον όταν αυτή 
βασίζεται σε κατάρτιση προφίλ. Το 

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

δυνητικές συνέπειες της εν λόγω 
επεξεργασίας. Το δικαίωμα αυτό δεν 
πρέπει να επηρεάζει αρνητικά τα 
δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων, 
όπως το επαγγελματικό απόρρητο ή το 
δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας και, 
ειδικότερα, το δικαίωμα δημιουργού που 
προστατεύει το λογισμικό. Ωστόσο, οι 
παράγοντες αυτοί δεν πρέπει να έχουν ως 
αποτέλεσμα την άρνηση παροχής κάθε 
ενημέρωσης στο πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα.

Or. en

Τροπολογία 237
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 51

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

για παράδειγμα όσον αφορά το δικαίωμα 
δημιουργού που προστατεύει το λογισμικό. 
Ωστόσο, οι παράγοντες αυτοί δεν πρέπει 
να έχουν ως αποτέλεσμα την άρνηση 
παροχής κάθε ενημέρωσης στο πρόσωπο 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα δικαιώματα των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα είναι απαραίτητα 
προκειμένου τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα να μπορούν να πάρουν την 
προστασία των δεδομένων τους στα χέρια τους και να επιβάλουν τα δικαιώματά τους έναντι 
των υπεύθυνων επεξεργασίας. Είναι ένας από τους κύριους μοχλούς της λογοδοσίας των 
υπεύθυνων επεξεργασίας. Για αυτό το λόγο, τα δικαιώματα στις πληροφορίες, την πρόσβαση, τη 
διόρθωση, τη διαγραφή και τη φορητότητα των δεδομένων πρέπει να ενισχυθούν ώστε να 
μπορούν οι χρήστες να κατανοούν τι συμβαίνει στα δεδομένα τους και να ασκούν έλεγχο σε 
αυτά. Οι εξαιρέσεις και οι απαλλαγές πρέπει να είναι πολύ περιορισμένες. Η παρούσα 
τροπολογία έχει ως στόχο να αποσαφηνίσει την πρόθεση της πρότασης της Επιτροπής.

Τροπολογία 238
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 52

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(52) Ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
χρησιμοποιεί κάθε εύλογο μέτρο για να 
επαληθεύει την ταυτότητα του προσώπου 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα το 
οποίο ζητεί πρόσβαση, ιδίως στο πλαίσιο 
επιγραμμικών υπηρεσιών και 
επιγραμμικών αναγνωριστικών 
ταυτότητας. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
δεν πρέπει να διατηρεί δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα με μοναδικό 
σκοπό να μπορεί να αποκρίνεται σε 
δυνητικά αιτήματα.

(52) Ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
χρησιμοποιεί κάθε εύλογο μέτρο, στο 
πλαίσιο του προσφερόμενου προϊόντος ή 
υπηρεσίας, ή διαφορετικά στο πλαίσιο 
της σχέσης μεταξύ του υπευθύνου
επεξεργασίας και του προσώπου στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, και του 
βαθμού ευαισθησίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που 
υποβάλλονται σε επεξεργασία, για να 
επαληθεύει την ταυτότητα του προσώπου 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα το 
οποίο ζητεί πρόσβαση, ιδίως στο πλαίσιο 
επιγραμμικών υπηρεσιών και 
επιγραμμικών αναγνωριστικών 
ταυτότητας. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
δεν πρέπει να διατηρεί ούτε να 
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υποχρεούται να συλλέγει δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα με μοναδικό 
σκοπό να μπορεί να αποκρίνεται σε 
δυνητικά αιτήματα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η συμμόρφωση με την απαίτηση δικαιώματος πρόσβασης 
συνεπάγεται ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων χρειάζεται να συλλέξει 
(περισσότερα) δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα προκειμένου να συμμορφωθεί με το αίτημα. Σύμφωνα με την αρχή ελαχιστοποίησης 
των δεδομένων, αυτή η ενδεχόμενη συνέπεια πρέπει να αποφεύγεται.

Τροπολογία 239
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 52

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(52) Ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
χρησιμοποιεί κάθε εύλογο μέτρο για να 
επαληθεύει την ταυτότητα του προσώπου 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα το 
οποίο ζητεί πρόσβαση, ιδίως στο πλαίσιο 
επιγραμμικών υπηρεσιών και 
επιγραμμικών αναγνωριστικών 
ταυτότητας. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
δεν πρέπει να διατηρεί δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα με μοναδικό 
σκοπό να μπορεί να αποκρίνεται σε 
δυνητικά αιτήματα.

(52) Ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
χρησιμοποιεί κάθε εύλογο μέτρο για να 
επαληθεύει τη γνησιότητα ενός αιτήματος 
πρόσβασης του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, ιδίως στο 
πλαίσιο επιγραμμικών υπηρεσιών και 
επιγραμμικών αναγνωριστικών 
ταυτότητας. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
δεν πρέπει να διατηρεί δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα με μοναδικό 
σκοπό να μπορεί να αποκρίνεται σε 
δυνητικά αιτήματα.

Or. en

Justification

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited. It is entirely possible that in some circumstances positive 
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identification of the data subject would not be strictly necessary to provide access.

Τροπολογία 240
Amelia Andersdotter

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 

(53) Κάθε πρόσωπο πρέπει να έχει το 
δικαίωμα να ζητεί τη διόρθωση και τη 
διαγραφή των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που το αφορούν. 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. Ωστόσο, η περαιτέρω διατήρηση των 
δεδομένων ενδέχεται να επιτρέπεται όταν 
είναι αναγκαία για ιστορικούς ή 
στατιστικούς σκοπούς και σκοπούς 
επιστημονικής έρευνας, για λόγους 
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.
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στατιστικούς σκοπούς και σκοπούς 
επιστημονικής έρευνας, για λόγους 
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

Justification

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited. As the rights being accorded to all citizens in this recital 
are comprehensive, there appears to be little specific value to demand “particular” attention 
for children. The text proposed by the Commission could have the perverse effect of implying 
a less than comprehensive protection for adults. Further retention and processing of personal 
data should not be automatically permitted simply on the basis that they are being processed 
ostensibly for historical, statistical or scientific research processes. Such uses must be subject 
to adequate safeguards.

Τροπολογία 241
Amelia Andersdotter

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 

(54) Για να ενισχυθεί το «δικαίωμα 
διαγραφής» του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, πρέπει επίσης 
να επεκταθεί με τέτοιο τρόπο ώστε ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ο οποίος 
δημοσιοποίησε τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα να υποχρεούται να ενημερώνει 
τους τρίτους σχετικά με το αίτημα 
διαγραφής που υπέβαλε το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα. Ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να 
θεωρείται υπεύθυνος για τη δημοσίευση, 
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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.

εάν αυτός ο ίδιος ενέκρινε τη δημοσίευση 
από τον τρίτο.

Or. en

Justification

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited.The text proposed by the Commission is far too broad to be 
implemented “as is” without significant dangers for freedom of communication

Τροπολογία 242
Amelia Andersdotter, Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 55

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(55) Για να ενισχυθεί περαιτέρω ο έλεγχος 
επί των δεδομένων τους και το δικαίωμα 
πρόσβασής τους, τα πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα πρέπει να έχουν 
το δικαίωμα, εάν τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα αποτελούν αντικείμενο 
επεξεργασίας με ηλεκτρονικά μέσα και με 
δομημένο και συνήθως χρησιμοποιούμενο 
μορφότυπο, να λαμβάνουν αντίγραφο των 
δεδομένων που τα αφορούν εξίσου σε 
συνήθως χρησιμοποιούμενο ηλεκτρονικό 

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

Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα πρέπει να δικαιούται επίσης να 
μεταφέρει τα εν λόγω δεδομένα, τα οποία 
παρέσχε, από μια αυτοματοποιημένη 
εφαρμογή, όπως ένα κοινωνικό δίκτυο, σε 
μια άλλη. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών 
της κοινωνίας της πληροφορίας δεν 
πρέπει να καθιστούν τη μεταφορά των εν 
λόγω δεδομένων υποχρεωτική για την 
παροχή των υπηρεσιών τους. Τα 
κοινωνικά δίκτυα πρέπει να 
παροτρύνονται όσο το δυνατόν 
περισσότερο να αποθηκεύουν τα 
δεδομένα με τρόπο που εξασφαλίζει την 
αποτελεσματική φορητότητα των 
δεδομένων στα πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα.

Or. en

Justification

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited. The easier that it is to change providers, the less citizens 
will feel tied to a particular service, particularly if they are unhappy with the way their data is 
being used. The electronic formats in which data subjects obtain data should therefore be 
interoperable, structured and commonly used in order to avoid lock-in effects due to use of 
non-interoperable formats. However, providers should not make use of their services 
conditional on transferring data from previous service providers.

Τροπολογία 243
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 57

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(57) Εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς 
ενεργητικής εμπορικής προώθησης , το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 

(57) Εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς 
ενεργητικής εμπορικής προώθησης , το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
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δεδομένα πρέπει να έχει το δικαίωμα να 
αντιταχθεί στην εν λόγω επεξεργασία 
ατελώς και με ευχερή και αποτελεσματικό 
τρόπο.

δεδομένα πρέπει να έχει το δικαίωμα να 
αντιταχθεί εκ των προτέρων στην εν λόγω 
επεξεργασία ατελώς και με ευχερή και 
αποτελεσματικό τρόπο.

Or. en

Justification

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited.There are no acceptable grounds to argue that processing 
for the purpose of direct marketing should be subject to fewer safeguards than other forms of 
processing.

Τροπολογία 244
Jens Rohde

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 
αναφέρονται τα δεδομένα, του 
δικαιώματος εξασφάλισης ανθρώπινης 
παρέμβασης και της προϋπόθεσης το εν 
λόγω μέτρο να μην αφορά παιδί.

(58) Απαγορεύεται η κατάρτιση προφίλ
που είναι άδικη ή εισάγει διακρίσεις. 
Όπως ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 
2 της οδηγίας 2005/29/ΕΚ για τις 
αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, η
απόφαση που αναφέρεται στο άρθρο 20 
του παρόντος κανονισμού είναι «άδικη» 
εάν:

α) είναι αντίθετη προς τις απαιτήσεις 
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επαγγελματικής ευσυνειδησίας, και
β) στρεβλώνει ουσιωδώς ή ενδέχεται να 
στρεβλώσει ουσιωδώς την οικονομική 
συμπεριφορά του μέσου καταναλωτή 
στον οποίο φθάνει ή στον οποίο 
απευθύνεται το προϊόν ή του μέσου 
μέλους της ομάδας, όταν μια εμπορική 
πρακτική απευθύνεται σε μια 
συγκεκριμένη ομάδα καταναλωτών.
Οι κατευθυντήριες γραμμές για την 
οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές που έχει εκδοθεί από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις εθνικές 
αρχές επιβολής παρέχει περαιτέρω 
διευκρινίσεις στον ανωτέρω ορισμό.

Or. en

Τροπολογία 245
Amelia Andersdotter

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 
αναφέρονται τα δεδομένα, του 
δικαιώματος εξασφάλισης ανθρώπινης 
παρέμβασης και της προϋπόθεσης το εν 
λόγω μέτρο να μην αφορά παιδί.

(58) Κάθε φυσικό πρόσωπο πρέπει να έχει 
το δικαίωμα να μην υπάγεται σε μέτρο το 
οποίο βασίζεται σε κατάρτιση προφίλ 
μέσω αυτοματοποιημένης επεξεργασίας. 
Ωστόσο, κάθε 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 
αναφέρονται τα δεδομένα, του 
δικαιώματος εξασφάλισης ανθρώπινης 
παρέμβασης και της προϋπόθεσης το εν 
λόγω μέτρο να μην αφορά παιδί. 
Συγκεκριμένα, οποιαδήποτε επεξεργασία 
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δεν πρέπει ποτέ, είτε εκ προθέσεως είτε 
όχι, να οδηγεί σε διακρίσεις κατά των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα βάσει φυλετικής ή εθνικής 
καταγωγής, πολιτικών απόψεων, 
θρησκείας ή πεποιθήσεων, συμμετοχής 
σε συνδικαλιστική οργάνωση, ή 
σεξουαλικού προσανατολισμού. 
Δεδομένου του κινδύνου διακρίσεων, η εν 
λόγω επεξεργασία δεν πρέπει να 
χρησιμοποιείται για την πρόβλεψη πολύ 
σπάνιων χαρακτηριστικών.

Or. en

Justification

Profiling can entail serious risks for data subjects. It is prone to reinforcing discriminations, 
making decisions less transparent and carries an unavoidable risk of wrong decisions. For 
these reasons, it should be tightly regulated: its use should be clearly limited, and in those 
cases where it can be used, there should be safeguards against discrimination and data 
subjects should be able to receive clear and meaningful information on the logic of the 
profiling and its consequences. While some circles see profiling as a panacea for many 
problems, it should be noted that there is a significant body of research addressing its 
limitations. Notably, profiling tends to be useless for very rare characteristics, due to the risk 
of false positives. Also, profiles can be hard or impossible to verify. Profiles are based on 
complex and dynamic algorithms that evolve constantly and that are hard to explain to data 
subjects. Often, these algorithms qualify as commercial secrets and will not be easily 
provided to data subjects. However, when natural persons are subject to profiling, they 
should be entitled to information about the logic used in the measure, as well as an 
explanation of the final decision if human intervention has been obtained. This helps to 
reduce intransparency, which could undermine trust in data processing and may lead to loss 
or trust in especially online services. There is also a serious risk of unreliable and (in effect) 
discriminatory profiles being widely used, in matters of real importance to individuals and 
groups, which is the motivation behind several suggested changes in this Article that aim to 
improve the protection of data subjects against discrimination. In relation to this, the use of 
sensitive data in generating profiles should also be restricted. This amendment adapts the 
recital to reflect proposed amendments in Article 20.

Τροπολογία 246
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 58
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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 
αναφέρονται τα δεδομένα, του 
δικαιώματος εξασφάλισης ανθρώπινης 
παρέμβασης και της προϋπόθεσης το εν 
λόγω μέτρο να μην αφορά παιδί.

(58) Κάθε φυσικό ή νομικό 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 
αναφέρονται τα δεδομένα, του 
δικαιώματος εξασφάλισης ανθρώπινης 
παρέμβασης και της προϋπόθεσης το εν 
λόγω μέτρο να μην αφορά παιδί.

Or. de

Τροπολογία 247
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 59

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(59) Περιορισμοί σε συγκεκριμένες 
βασικές αρχές και στα δικαιώματα 
ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης και 
διαγραφής ή στο δικαίωμα φορητότητας 
των δεδομένων, στο δικαίωμα αντίταξης, 
στα μέτρα που βασίζονται σε κατάρτιση 
προφίλ καθώς και στη γνωστοποίηση 
παραβίασης δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στο πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα και σε ορισμένες 
σχετικές υποχρεώσεις των υπευθύνων 
επεξεργασίας μπορούν να επιβληθούν από 
το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους 

(59) Περιορισμοί σε συγκεκριμένες 
βασικές αρχές και στα δικαιώματα 
ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης και 
διαγραφής ή στο δικαίωμα φορητότητας 
των δεδομένων, στο δικαίωμα αντίταξης, 
στα μέτρα που βασίζονται σε κατάρτιση 
προφίλ καθώς και στη γνωστοποίηση 
παραβίασης δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στο πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα και σε ορισμένες 
σχετικές υποχρεώσεις των υπευθύνων 
επεξεργασίας μπορούν να επιβληθούν από 
το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους 



AM\922340EL.doc 75/160 PE502.053v01-00

EL

μέλους, στον βαθμό που είναι αναγκαίοι 
και αναλογικοί σε μια δημοκρατική 
κοινωνία για τη διασφάλιση της δημόσιας 
ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της 
προστασίας της ανθρώπινης ζωής σε 
περίπτωση ιδίως φυσικών ή ανθρωπογενών 
καταστροφών, της πρόληψης, της 
διερεύνησης και της δίωξης ποινικών 
αδικημάτων ή παραβάσεων δεοντολογίας 
σε νομοθετικά κατοχυρωμένα 
επαγγέλματα, άλλων δημόσιων 
συμφερόντων της Ένωσης ή κράτους 
μέλους, ιδίως σημαντικού οικονομικού ή 
χρηματοοικονομικού συμφέροντος της 
Ένωσης ή κράτους μέλους, ή της 
προστασίας του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα ή των 
δικαιωμάτων και των ελευθεριών τρίτων. 
Οι εν λόγω περιορισμοί πρέπει να είναι 
σύμφωνοι προς τις απαιτήσεις που 
καθορίζονται στον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Ευρωπαϊκή 
Σύμβαση για την προάσπιση των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου και των 
θεμελιωδών ελευθεριών.

μέλους, στον βαθμό που είναι αυστηρά 
αναγκαίοι και αναλογικοί σε μια 
δημοκρατική κοινωνία για τη διασφάλιση 
της δημόσιας ασφάλειας, 
συμπεριλαμβανομένης της προστασίας της 
ανθρώπινης ζωής σε περίπτωση ιδίως 
φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών, 
της πρόληψης, της διερεύνησης και της 
δίωξης ποινικών αδικημάτων ή 
παραβάσεων δεοντολογίας σε νομοθετικά 
κατοχυρωμένα επαγγέλματα, άλλων 
δημόσιων συμφερόντων της Ένωσης ή 
κράτους μέλους, ιδίως σημαντικού 
οικονομικού ή χρηματοοικονομικού 
συμφέροντος της Ένωσης ή κράτους 
μέλους, ή της προστασίας του προσώπου 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ή των 
δικαιωμάτων και των ελευθεριών τρίτων. 
Οι εν λόγω περιορισμοί πρέπει να είναι 
σύμφωνοι προς τις απαιτήσεις που 
καθορίζονται στον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Ευρωπαϊκή 
Σύμβαση για την προάσπιση των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου και των 
θεμελιωδών ελευθεριών. Οποιοδήποτε 
τέτοιο μέτρο πρέπει να κοινοποιείται στο 
Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων για 
έκδοση γνωμοδότησης η οποία, εάν είναι 
αρνητική, πρέπει να συνεπάγεται την 
παραπομπή στην Επιτροπή με στόχο την 
έναρξη διαδικασίας επί παραβάσει 
ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Or. en

Justification

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited.It takes too long for egregious breaches of fundamental 
rights to be processed by the courts. An immediate review of the case by the Data Protection 
Board should help to eliminate abuses of this exception at an early stage. If the Board comes 
to the conclusion that the measure is not compatible with the Regulation, it should inform the 
Commission, so that it can start proceedings against the Member State in question.
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Τροπολογία 248
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 60

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(60) Πρέπει να θεσπισθεί συνολική ευθύνη 
και υποχρέωση αποζημίωσης εκ μέρους 
του υπευθύνου επεξεργασίας για κάθε 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα η οποία διενεργείται από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας ή για λογαριασμό 
του υπευθύνου επεξεργασίας προκειμένου 
να διασφαλιστεί η λογοδοσία. Ειδικότερα, 
ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να 
διασφαλίζει και να υποχρεούται να 
αποδείξει τη συμμόρφωση κάθε πράξης 
επεξεργασίας προς τον παρόντα 
κανονισμό. Διαφορετικά, περιττές 
πράξεις επεξεργασίας δεδομένων 
ενδέχεται να μην δικαιολογούνται με 
επιχείρημα την ανάγκη τήρησης της εν 
λόγω υποχρέωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έννοια της λογοδοσίας πρέπει να αναφέρεται ρητώς. Το ενδεχόμενο να προκύπτει περαιτέρω 
επεξεργασία δεδομένων από οποιοδήποτε μέτρο του παρόντος κανονισμού, πρέπει να 
αποφευχθεί αυστηρά.

Τροπολογία 249
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 61

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(61) Η προστασία των δικαιωμάτων και 
των ελευθεριών των προσώπων στα οποία 

(61) Η προστασία των δικαιωμάτων και 
των ελευθεριών των προσώπων στα οποία 
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αναφέρονται τα δεδομένα έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα απαιτεί τη λήψη κατάλληλων 
τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, τόσο 
κατά τον σχεδιασμό της επεξεργασίας όσο 
και κατά την ίδια την επεξεργασία, ώστε 
να διασφαλίζεται ότι πληρούνται οι 
απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. Για 
τη διασφάλιση και την απόδειξη της 
συμμόρφωσης προς τον παρόντα 
κανονισμό, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
πρέπει να θεσπίζει εσωτερικές πολιτικές 
και να εφαρμόζει κατάλληλα μέτρα, τα 
οποία ανταποκρίνονται ειδικότερα στις 
αρχές της προστασίας των δεδομένων ήδη 
από τον σχεδιασμό και της προστασίας των 
δεδομένων εξ ορισμού.

αναφέρονται τα δεδομένα έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα απαιτεί τη λήψη κατάλληλων 
τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, τόσο 
κατά τον σχεδιασμό της επεξεργασίας και 
της υποκείμενης τεχνολογίας όσο και 
κατά την ίδια την επεξεργασία, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι πληρούνται οι 
απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. Για 
τη διασφάλιση και την απόδειξη της 
συμμόρφωσης προς τον παρόντα 
κανονισμό, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
πρέπει να θεσπίζει εσωτερικές πολιτικές 
και να εφαρμόζει κατάλληλα μέτρα, τα 
οποία ανταποκρίνονται ειδικότερα στις 
αρχές της προστασίας των δεδομένων ήδη 
από τον σχεδιασμό και της προστασίας των 
δεδομένων εξ ορισμού. Η προστασία των 
δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό είναι η 
διαδικασία μέσω της οποίας η προστασία 
και η ιδιωτικότητα των δεδομένων 
ενσωματώνεται στην ανάπτυξη 
προϊόντων και υπηρεσιών μέσω τεχνικών 
και οργανωτικών μέτρων. Η προστασία 
των δεδομένων εξ ορισμού σημαίνει ότι 
τα προϊόντα και οι υπηρεσίες είναι εξ 
ορισμού διαμορφωμένα κατά τρόπο που 
περιορίζει την επεξεργασία και ιδίως τη 
γνωστοποίηση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα δεν πρέπει εξ 
ορισμού να γνωστοποιούνται σε 
απεριόριστο αριθμό προσώπων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου η «προστασία της ιδιωτικής ζωής ήδη από τον σχεδιασμό» να φέρει αποτέλεσμα, 
πρέπει να εφαρμόζεται αυστηρά σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σχεδιασμού και πρέπει να 
οριστεί με μεγαλύτερη σαφήνεια. Τόσο η «προστασία των δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό» 
και η «προστασία των δεδομένων εξ ορισμού» πρέπει να οριστούν με μεγαλύτερη σαφήνεια, 
όπως προτείνεται στην τροπολογία.

Τροπολογία 250
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 61

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(61) Η προστασία των δικαιωμάτων και 
των ελευθεριών των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα απαιτεί τη λήψη κατάλληλων 
τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, τόσο 
κατά τον σχεδιασμό της επεξεργασίας όσο 
και κατά την ίδια την επεξεργασία, ώστε 
να διασφαλίζεται ότι πληρούνται οι 
απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. Για 
τη διασφάλιση και την απόδειξη της 
συμμόρφωσης προς τον παρόντα 
κανονισμό, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
πρέπει να θεσπίζει εσωτερικές πολιτικές 
και να εφαρμόζει κατάλληλα μέτρα, τα 
οποία ανταποκρίνονται ειδικότερα στις 
αρχές της προστασίας των δεδομένων 
ήδη από τον σχεδιασμό και της 
προστασίας των δεδομένων εξ ορισμού.

(61) Για την εκπλήρωση των προσδοκιών 
των καταναλωτών και των επιχειρήσεων 
σχετικά με την προστασία των 
δικαιωμάτων και των ελευθεριών των 
προσώπων, στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα, έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
απαιτείται η λήψη κατάλληλων τεχνικών 
και οργανωτικών μέτρων, τόσο κατά τον 
σχεδιασμό της επεξεργασίας όσο και κατά 
την ίδια την επεξεργασία, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι πληρούνται οι 
απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. 
Πρέπει να ενθαρρυνθεί η λήψη μέτρων 
που έχουν στόχο την αυξημένη 
ενημέρωση και ευκολία επιλογής του 
καταναλωτή και βασίζονται στη 
συνεργασία του κλάδου και στην 
ενθάρρυνση καινοτόμων λύσεων, 
προϊόντων και υπηρεσιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο τρόπος ενσωμάτωσης της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων σε εσωτερικές 
διαδικασίες πρέπει να παραμείνει ευέλικτος και να υπάρχει περιθώριο για προσαρμογές. Η 
έννοια της προστασίας της ιδιωτικής ζωής ήδη από τον σχεδιασμό πρέπει να είναι τεχνολογικά 
ουδέτερη, να μην εισάγει ειδικές τεχνολογικές ή λειτουργικές εντολές και να μη συμβάλλει στη 
διαφοροποίηση μεταξύ των ΤΠΕ και άλλων τομέων.

Τροπολογία 251
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 61 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(61α) Ο παρών κανονισμός έχει στόχο να 
ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις αφενός να 



AM\922340EL.doc 79/160 PE502.053v01-00

EL

αναπτύσσουν εσωτερικά προγράμματα τα 
οποία θα εντοπίζουν τις πράξεις 
επεξεργασίας που, λόγω της φύσης, της 
έκτασης ή των σκοπών τους, ενδέχεται να 
ενέχουν συγκεκριμένους κινδύνους για τα 
δικαιώματα και τις ελευθερίες των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα, και αφετέρου να θεσπίζουν 
κατάλληλες εγγυήσεις προστασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
καθώς και να αναπτύσσουν καινοτόμες 
λύσεις προστασίας των δεδομένων ήδη 
από τον σχεδιασμό και τεχνικές 
βελτίωσης της προστασίας δεδομένων. 
Έτσι, οι επιχειρήσεις θα αποδεικνύουν 
δημοσίως και εκ των προτέρων τη 
συμμόρφωσή τους με τις διατάξεις και το 
πνεύμα του παρόντος κανονισμού, 
ενισχύοντας έτσι την εμπιστοσύνη των 
Ευρωπαίων πολιτών. Εντούτοις, η 
εταιρική λογοδοσία όσον αφορά την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα δεν μπορεί να απαλλάξει μια 
επιχείρηση από οποιαδήποτε υποχρέωση 
που απορρέει από τον παρόντα 
κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 252

Adina-Ioana Vălean, Seán Kelly, Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 62

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(62) Η προστασία των δικαιωμάτων και 
των ελευθεριών των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα, καθώς και η 
ευθύνη και η υποχρέωση αποζημίωσης των 
υπευθύνων επεξεργασίας και των 
εκτελούντων την επεξεργασία, επίσης σε 
σχέση με την παρακολούθηση από τις 
αρχές ελέγχου και τα μέτρα αρχών 

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

ελέγχου, προϋποθέτει σαφή κατανομή των 
αρμοδιοτήτων βάσει του παρόντος 
κανονισμού, συμπεριλαμβανομένης της 
περίπτωσης κατά την οποία ένας 
υπεύθυνος επεξεργασίας καθορίζει τους 
σκοπούς της επεξεργασίας από κοινού με 
άλλους υπευθύνους επεξεργασίας ή όταν 
μια πράξη επεξεργασίας διενεργείται για 
λογαριασμό ενός υπευθύνου επεξεργασίας.

Or. en

Τροπολογία 253
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 62

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 254
Pilar del Castillo Vera
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 62

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 255
Amelia Andersdotter, Silvia-Adriana Ţicău

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 

(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 
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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.

εκπρόσωπο, εκτός εάν ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας είναι εγκαταστημένος σε 
τρίτη χώρα η οποία διασφαλίζει επαρκές 
επίπεδο προστασίας ή ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας είναι επιχείρηση που 
επεξεργάζεται δεδομένα τα οποία 
αφορούν μικρό αριθμό προσώπων 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο ψηφιακό περιβάλλον, ο αριθμός των εργαζομένων της εταιρείας δεν χρησιμοποιείται πλέον 
ως μέτρο του μεγέθους της εταιρείας. Πρόσφατα μια εταιρεία επεξεργασίας φωτογραφιών με 13 
εργαζομένους εξαγοράστηκε για ένα δισεκατομμύριο δολάρια. Αυτό που έχει σημασία είναι ο 
αριθμός των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα.

Τροπολογία 256
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 65

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(65) Για την απόδειξη της συμμόρφωσης 
προς τον παρόντα κανονισμό, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας πρέπει να τεκμηριώνει κάθε 
πράξη επεξεργασίας με δική του ευθύνη.
Κάθε υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να 
υποχρεούται να συνεργάζεται με την αρχή 
ελέγχου και να θέτει στη διάθεσή της, 
κατόπιν αιτήματός της, την εν λόγω 
τεκμηρίωση ώστε να μπορεί να τη 
χρησιμοποιήσει για την παρακολούθηση 
των συγκεκριμένων πράξεων 
επεξεργασίας.
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Τροπολογία 257
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 65

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 258
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 66

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(66) Για τη διατήρηση της ασφάλειας και 
την αποφυγή της επεξεργασίας κατά 
παράβαση του παρόντος κανονισμού, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία πρέπει να αξιολογούν τους 
εγγενείς κινδύνους της επεξεργασίας και 
εφαρμόζουν μέτρα για τον μετριασμό των 
εν λόγω κινδύνων. Τα μέτρα πρέπει να 
διασφαλίζουν κατάλληλο επίπεδο 
ασφάλειας, λαμβάνοντας υπόψη την 

(66) Για τη διατήρηση της ασφάλειας και 
την αποφυγή της επεξεργασίας κατά 
παράβαση του παρόντος κανονισμού, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία πρέπει να αξιολογούν τους 
εγγενείς κινδύνους της επεξεργασίας και 
εφαρμόζουν μέτρα για τον μετριασμό των 
εν λόγω κινδύνων. Συγκεκριμένα, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία λαμβάνουν δεόντως υπόψη 
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κατάσταση της τεχνολογίας και το κόστος 
της εφαρμογής τους σε σχέση με τους 
κινδύνους και τη φύση των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που πρέπει να 
προστατευθούν. Κατά τη θέσπιση τεχνικών 
προτύπων και οργανωτικών μέτρων για τη 
διασφάλιση της ασφάλειας της 
επεξεργασίας, η Επιτροπή πρέπει να 
προωθεί την τεχνολογική ουδετερότητα, τη 
διαλειτουργικότητα και την καινοτομία 
και, όπου συντρέχει περίπτωση, να 
συνεργάζεται με τρίτες χώρες.

τους ευρύτερους κινδύνους που 
προκύπτουν από την επεξεργασία των 
ευαίσθητης φύσεως δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρονται 
σε ένα πρόσωπο. Τα μέτρα πρέπει να 
διασφαλίζουν κατάλληλο επίπεδο 
ασφάλειας, λαμβάνοντας υπόψη την 
κατάσταση της τεχνολογίας και το κόστος 
της εφαρμογής τους σε σχέση με τους 
κινδύνους και τη φύση των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που πρέπει να 
προστατευθούν. Κατά τη θέσπιση τεχνικών 
προτύπων και οργανωτικών μέτρων για τη 
διασφάλιση της ασφάλειας της 
επεξεργασίας, η Επιτροπή πρέπει να 
προωθεί την τεχνολογική ουδετερότητα, τη 
διαλειτουργικότητα και την καινοτομία 
και, όπου συντρέχει περίπτωση, να 
συνεργάζεται με τρίτες χώρες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εξίσου σημαντικά. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται είναι πιο ευαίσθητα από 
άλλα, όπως για παράδειγμα τα δεδομένα που συλλέγονται από ταξιδιωτικά πρακτορεία ή από 
εταιρείες εμπορικής προώθησης.

Τροπολογία 259
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 66

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(66) Για τη διατήρηση της ασφάλειας και 
την αποφυγή της επεξεργασίας κατά 
παράβαση του παρόντος κανονισμού, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία πρέπει να αξιολογούν τους 
εγγενείς κινδύνους της επεξεργασίας και 
εφαρμόζουν μέτρα για τον μετριασμό των 
εν λόγω κινδύνων. Τα μέτρα πρέπει να 
διασφαλίζουν κατάλληλο επίπεδο 

(66) Για τη διατήρηση της ασφάλειας και 
την αποφυγή της επεξεργασίας κατά 
παράβαση του παρόντος κανονισμού, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία πρέπει να αξιολογούν τους 
εγγενείς κινδύνους της επεξεργασίας και 
εφαρμόζουν μέτρα για τον μετριασμό των 
εν λόγω κινδύνων. Τα μέτρα πρέπει να 
διασφαλίζουν κατάλληλο επίπεδο 
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ασφάλειας, λαμβάνοντας υπόψη την 
κατάσταση της τεχνολογίας και το κόστος 
της εφαρμογής τους σε σχέση με τους 
κινδύνους και τη φύση των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που πρέπει να 
προστατευθούν. Κατά τη θέσπιση τεχνικών 
προτύπων και οργανωτικών μέτρων για τη 
διασφάλιση της ασφάλειας της 
επεξεργασίας, η Επιτροπή πρέπει να
προωθεί την τεχνολογική ουδετερότητα, 
τη διαλειτουργικότητα και την καινοτομία 
και, όπου συντρέχει περίπτωση, να 
συνεργάζεται με τρίτες χώρες.

ασφάλειας, λαμβάνοντας υπόψη την 
κατάσταση της τεχνολογίας και το κόστος 
της εφαρμογής τους σε σχέση με τους 
κινδύνους και τη φύση των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που πρέπει να 
προστατευθούν. Κατά τη θέσπιση τεχνικών 
προτύπων και οργανωτικών μέτρων για τη 
διασφάλιση της ασφάλειας της 
επεξεργασίας, πρέπει να προωθείται η
τεχνολογική ουδετερότητα, η
διαλειτουργικότητα και η καινοτομία και, 
όπου συντρέχει περίπτωση, οι τρίτες χώρες 
πρέπει να ενθαρρύνονται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει κανένας λόγος ώστε η προώθηση των μέτρων να περιοριστεί στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή.

Τροπολογία 260
Ivailo Kalfin

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 

(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 72 ωρών. Εάν αυτό 
δεν μπορεί να επιτευχθεί εντός 72 ωρών, η 
γνωστοποίηση πρέπει να συνοδεύεται από 
αιτιολογία η οποία αναφέρει τους λόγους 
της καθυστέρησης. Τα φυσικά πρόσωπα 
των οποίων τα δεδομένα προσωπικού 
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χαρακτήρα μπορεί να επηρεασθούν 
αρνητικά από την παραβίαση πρέπει να 
ενημερώνονται αμελλητί προκειμένου να 
μπορούν να λάβουν τις αναγκαίες 
προφυλάξεις. Η παραβίαση πρέπει να 
θεωρείται ότι επηρεάζει αρνητικά τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή την 
ιδιωτική ζωή του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται εάν μπορεί να έχει ως 
αποτέλεσμα, για παράδειγμα, κατάχρηση ή 
υποκλοπή ταυτότητας, σωματική βλάβη, 
σημαντική προσβολή ή βλάβη της φήμης 
του. Η γνωστοποίηση πρέπει να 
περιγράφει τη φύση της παραβίασης των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να 
περιέχει συστάσεις προς το ενδιαφερόμενο 
φυσικό πρόσωπο για τον μετριασμό 
δυνητικών δυσμενών συνεπειών. Οι 
γνωστοποιήσεις στα πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα πρέπει να 
πραγματοποιούνται το συντομότερο 
δυνατόν, σε στενή συνεργασία με την αρχή 
ελέγχου και τηρώντας την καθοδήγηση 
που παρέχεται από αυτήν ή άλλες σχετικές 
αρχές (π.χ. αρχές επιβολής του νόμου). Για 
παράδειγμα, η δυνατότητα των προσώπων 
στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα να 
μετριάσουν έναν άμεσο κίνδυνο βλάβης 
απαιτεί την άμεση ενημέρωση των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα, ενώ η αναγκαιότητα εφαρμογής 
κατάλληλων μέτρων κατά της συνέχισης 
της παραβίασης ή άλλων παρόμοιων 
παραβιάσεων δεδομένων μπορεί να 
δικαιολογεί μεγαλύτερη καθυστέρηση.

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

Or. en

Τροπολογία 261
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 67
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(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 72 ωρών. Εάν αυτό 
δεν μπορεί να επιτευχθεί εντός 72 ωρών, η
γνωστοποίηση πρέπει να συνοδεύεται από 
αιτιολογία η οποία αναφέρει τους λόγους 
της καθυστέρησης. Τα φυσικά πρόσωπα 
των οποίων τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα μπορεί να επηρεασθούν 
αρνητικά από την παραβίαση πρέπει να 
ενημερώνονται αμελλητί προκειμένου να
μπορούν να λάβουν τις αναγκαίες 
προφυλάξεις. Η παραβίαση πρέπει να 
θεωρείται ότι επηρεάζει αρνητικά τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή την 
ιδιωτική ζωή του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται εάν μπορεί να έχει ως 
αποτέλεσμα, για παράδειγμα, κατάχρηση ή 
υποκλοπή ταυτότητας, σωματική βλάβη, 
σημαντική προσβολή ή βλάβη της φήμης 
του. Η γνωστοποίηση πρέπει να 
περιγράφει τη φύση της παραβίασης των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να 
περιέχει συστάσεις προς το ενδιαφερόμενο 
φυσικό πρόσωπο για τον μετριασμό 
δυνητικών δυσμενών συνεπειών. Οι 
γνωστοποιήσεις στα πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα πρέπει να 
πραγματοποιούνται το συντομότερο 
δυνατόν, σε στενή συνεργασία με την αρχή 
ελέγχου και τηρώντας την καθοδήγηση 
που παρέχεται από αυτήν ή άλλες σχετικές 
αρχές (π.χ. αρχές επιβολής του νόμου). Για 
παράδειγμα, η δυνατότητα των προσώπων 
στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα να 
μετριάσουν έναν άμεσο κίνδυνο βλάβης 
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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.

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

Or. en

Τροπολογία 262
Paul Rübig

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, 

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

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

Or. de

Τροπολογία 263
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 70

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(70) Η οδηγία 95/46/ΕΚ προέβλεπε γενική 
υποχρέωση γνωστοποίησης της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στις αρχές ελέγχου. Παρότι η 
υποχρέωση αυτή συνεπάγεται διοικητικό 
και οικονομικό φόρτο, δεν συνέβαλε σε 
όλες τις περιπτώσεις στη βελτίωση της 
προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα. Επομένως, μια τέτοια γενική 
υποχρέωση κοινοποίησης χωρίς 
διαφοροποιήσεις πρέπει να καταργηθεί και 

(70) Η οδηγία 95/46/ΕΚ προέβλεπε γενική 
υποχρέωση γνωστοποίησης της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στις αρχές ελέγχου. Παρότι η 
υποχρέωση αυτή συνεπάγεται διοικητικό 
και οικονομικό φόρτο, δεν συνέβαλε σε 
όλες τις περιπτώσεις στη βελτίωση της 
προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα. Επομένως, μια τέτοια γενική 
υποχρέωση κοινοποίησης χωρίς 
διαφοροποιήσεις πρέπει να καταργηθεί και 
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να αντικατασταθεί με αποτελεσματικές 
διαδικασίες και μηχανισμούς που 
επικεντρώνονται σε εκείνες τις πράξεις 
επεξεργασίας που ενδέχεται να ενέχουν 
συγκεκριμένους κινδύνους για τα 
δικαιώματα και τις ελευθερίες των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα λόγω της φύσης, της έκτασης ή 
του σκοπού τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις 
πρέπει να διενεργείται εκτίμηση 
επιπτώσεων όσον αφορά την προστασία 
των δεδομένων από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την 
επεξεργασία, πριν από την επεξεργασία, η 
οποία πρέπει να περιλαμβάνει ειδικότερα 
τα προβλεπόμενα μέτρα, τις εγγυήσεις και 
τους μηχανισμούς που διασφαλίζουν την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και αποδεικνύουν τη 
συμμόρφωση προς τον παρόντα 
κανονισμό.

να αντικατασταθεί με αποτελεσματικές 
διαδικασίες και μηχανισμούς που 
επικεντρώνονται σε εκείνες τις πράξεις 
επεξεργασίας που ενδέχεται να ενέχουν 
συγκεκριμένους κινδύνους για τα 
δικαιώματα και τις ελευθερίες των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα λόγω της φύσης, της έκτασης ή 
του σκοπού τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις 
πρέπει να διενεργείται εκτίμηση 
επιπτώσεων όσον αφορά την προστασία 
των δεδομένων από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας, πριν από την επεξεργασία, η 
οποία πρέπει να περιλαμβάνει ειδικότερα 
τα προβλεπόμενα μέτρα, τις εγγυήσεις και 
τους μηχανισμούς που διασφαλίζουν την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και αποδεικνύουν τη 
συμμόρφωση προς τον παρόντα 
κανονισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

 Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας πρέπει να φέρουν την ευθύνη της εκτίμησης των επιπτώσεων στην 
ιδιωτική ζωή, καθώς αυτοί θα προσδιορίσουν τους σκοπούς της επεξεργασίας.

Τροπολογία 264
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 70 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(70α) Η οδηγία 2002/58/ΕΚ προβλέπει 
υποχρεώσεις αναφοράς παραβιάσεων 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων 
αυτού του είδους όσον αφορά την παροχή 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
διαθέσιμων στο κοινό σε δημόσια δίκτυα 
επικοινωνίας στην Ένωση. Σε περίπτωση 
που οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
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επικοινωνιών διαθέσιμων στο κοινό 
παρέχουν άλλες υπηρεσίες, υπόκεινται 
στις υποχρεώσεις του παρόντος 
κανονισμού περί αναφοράς των 
παραβιάσεων δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 265
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 74

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(74) Εάν η εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά 
με την προστασία των δεδομένων 
υποδεικνύει ότι οι πράξεις επεξεργασίας 
συνεπάγονται υψηλό βαθμό 
συγκεκριμένων κινδύνων για τα 
δικαιώματα και τις ελευθερίες των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα, όπως τον αποκλεισμό φυσικών 
προσώπων από το δικαίωμά τους, ή λόγω 
της χρήσης συγκεκριμένων νέων 
τεχνολογιών, πρέπει να ζητείται η γνώμη 
της αρχής ελέγχου, πριν από την έναρξη 
των πράξεων, για μια ριψοκίνδυνη 
επεξεργασία η οποία ενδέχεται να μην 
είναι σύμφωνη προς τον παρόντα 
κανονισμό, η δε αρχή ελέγχου πρέπει να 
μπορεί να διατυπώσει προτάσεις για την 
επανόρθωση της κατάστασης αυτής. Μια 
τέτοια διαβούλευση πρέπει επίσης να 
λάβει χώρα κατά την προετοιμασία ενός 
μέτρου από το εθνικό κοινοβούλιο ή ενός 
μέτρου που βασίζεται σε τέτοιο 
νομοθετικό μέτρο το οποίο καθορίζει τη 
φύση της επεξεργασίας και θεσπίζει 
κατάλληλες εγγυήσεις.

(74) Εάν η εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά 
με την προστασία των δεδομένων 
υποδεικνύει ότι οι πράξεις επεξεργασίας 
συνεπάγονται υψηλό βαθμό 
συγκεκριμένων κινδύνων για τα 
δικαιώματα και τις ελευθερίες των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα, όπως τον αποκλεισμό φυσικών 
προσώπων από το δικαίωμά τους, ή λόγω 
της χρήσης συγκεκριμένων νέων 
τεχνολογιών, πρέπει να ζητείται η γνώμη
της αρχής ελέγχου, πριν από την έναρξη 
των πράξεων, για μια ριψοκίνδυνη 
επεξεργασία η οποία ενδέχεται να μην 
είναι σύμφωνη προς τον παρόντα 
κανονισμό.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Στις περιπτώσεις που υπάρχουν ενδείξεις ότι οι πράξεις επεξεργασίας συνεπάγονται υψηλό 
βαθμό συγκεκριμένων κινδύνων για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των προσώπων στα 
οποία αναφέρονται τα δεδομένα και η εν λόγω επικίνδυνη επεξεργασία ενδέχεται να μη 
συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό, πρέπει να λαμβάνουν χώρα διαβουλεύσεις μεταξύ 
των αρχών ελέγχου, των υπευθύνων επεξεργασίας και των εκτελούντων την επεξεργασία.

Τροπολογία 266
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 76

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(76) Οι ενώσεις ή άλλοι φορείς που 
εκπροσωπούν κατηγορίες υπευθύνων 
επεξεργασίας πρέπει να παροτρύνονται να 
καταρτίζουν κώδικες δεοντολογίας, εντός 
των ορίων του παρόντος κανονισμού, 
προκειμένου να διευκολύνεται η 
ουσιαστική εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού, λαμβάνοντας υπόψη τα 
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της 
επεξεργασίας που διενεργείται σε 
ορισμένους τομείς.

(76) Οι ενώσεις ή άλλοι φορείς που 
εκπροσωπούν κατηγορίες υπευθύνων 
επεξεργασίας πρέπει να παροτρύνονται να 
καταρτίζουν κώδικες δεοντολογίας, εντός 
των ορίων του παρόντος κανονισμού, 
προκειμένου να διευκολύνεται η 
ουσιαστική εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού, λαμβάνοντας υπόψη τα 
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της 
επεξεργασίας που διενεργείται σε 
ορισμένους τομείς. Οι εν λόγω κώδικες 
πρέπει να διευκολύνουν τη συμμόρφωση 
του κλάδου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καταστεί σαφές ότι οι εν λόγω κώδικες δεοντολογίας είναι επωφελείς για τον κλάδο 
και ότι δεν είναι απλώς μια κίνηση που θα οδηγήσει σε μειωμένη εποπτεία από τις αρχές 
προστασίας δεδομένων.

Τροπολογία 267
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 77
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(77) Για τη βελτίωση της διαφάνειας και 
της συμμόρφωσης προς τον παρόντα 
κανονισμό, πρέπει να παροτρύνεται η 
θέσπιση μηχανισμών πιστοποίησης, 
σφραγίδων και σημάτων προστασίας των 
δεδομένων, επιτρέποντας στα πρόσωπα 
στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα να 
αξιολογούν ταχέως το επίπεδο προστασίας 
των δεδομένων των σχετικών προϊόντων 
και υπηρεσιών.

(77) Για τη βελτίωση της διαφάνειας και 
της συμμόρφωσης προς τον παρόντα 
κανονισμό, πρέπει να παροτρύνεται η 
θέσπιση μηχανισμών πιστοποίησης, 
σφραγίδων και σημάτων προστασίας των 
δεδομένων, επιτρέποντας στα πρόσωπα 
στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα να 
αξιολογούν ταχέως, αξιόπιστα και 
επαληθεύσιμα το επίπεδο προστασίας των 
δεδομένων των σχετικών προϊόντων και 
υπηρεσιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτά τα εργαλεία πρέπει να ελέγχονται αυστηρά και να αντλούνται διδάγματα από τις επιτυχίες 
και τις αποτυχίες της εν λόγω προσέγγισης.

Τροπολογία 268
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 78

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(78) Οι διασυνοριακές ροές δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα είναι αναγκαίες 
για την επέκταση του διεθνούς εμπορίου 
και της διεθνούς συνεργασίας. Η αύξηση 
των ροών αυτών δημιούργησε νέες 
προκλήσεις και ανησυχίες όσον αφορά την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα. Ωστόσο, όταν δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται από 
την Ένωση σε τρίτες χώρες ή σε διεθνείς 
οργανισμούς, το επίπεδο προστασίας των 
φυσικών προσώπων το οποίο εγγυάται 
στην Ένωση ο παρών κανονισμός δεν 
πρέπει να υπονομεύεται. Σε κάθε 
περίπτωση, οι διαβιβάσεις προς τρίτες 
χώρες μπορούν να διενεργούνται μόνον σε 

(78) Οι διασυνοριακές ροές δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα είναι αναγκαίες 
για την επέκταση του διεθνούς εμπορίου 
και της διεθνούς συνεργασίας. Η αύξηση 
των ροών αυτών δημιούργησε νέες 
προκλήσεις και ανησυχίες όσον αφορά την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα. Ωστόσο, όταν δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται από 
την Ένωση σε τρίτες χώρες ή σε διεθνείς 
οργανισμούς, το επίπεδο προστασίας των 
φυσικών και νομικών προσώπων το οποίο 
εγγυάται στην Ένωση ο παρών κανονισμός 
δεν πρέπει να υπονομεύεται. Σε κάθε 
περίπτωση, οι διαβιβάσεις προς τρίτες 
χώρες μπορούν να διενεργούνται μόνον σε 
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πλήρη συμμόρφωση προς τον παρόντα 
κανονισμό.

πλήρη συμμόρφωση προς τον παρόντα 
κανονισμό.

Or. de

Τροπολογία 269
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 79

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(79) Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τις 
διεθνείς συμφωνίες που έχουν συναφθεί 
μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών οι 
οποίες ρυθμίζουν τη διαβίβαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και 
περιλαμβάνουν κατάλληλες εγγυήσεις για 
τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα.

(79) Για μεταβατική περίοδο [5 ετών] 
μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού, ο κανονισμός δεν θίγει τις 
διεθνείς συμφωνίες που έχουν συναφθεί 
μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών οι 
οποίες ρυθμίζουν τη διαβίβαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και 
περιλαμβάνουν κατάλληλες εγγυήσεις για 
τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα. Κατά τη διάρκεια της 
μεταβατικής περιόδου, όλες οι διεθνείς 
συμφωνίες που έχουν συναφθεί μεταξύ 
της Ένωσης και τρίτων χωρών, οι οποίες 
ρυθμίζουν τη διαβίβαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και 
περιλαμβάνουν κατάλληλες εγγυήσεις για 
τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα, θα αναθεωρηθούν με στόχο 
την ευθυγράμμισή τους με τον παρόντα 
κανονισμό. 

Or. en

Τροπολογία 270
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 79
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(79) Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τις 
διεθνείς συμφωνίες που έχουν συναφθεί 
μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών οι 
οποίες ρυθμίζουν τη διαβίβαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και 
περιλαμβάνουν κατάλληλες εγγυήσεις για 
τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα.

(79) Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τις 
διεθνείς συμφωνίες που έχουν συναφθεί 
μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών οι 
οποίες ρυθμίζουν τη διαβίβαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και 
περιλαμβάνουν κατάλληλες εγγυήσεις για 
τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα διασφαλίζοντας ισοδύναμο
επίπεδο προστασίας για τα θεμελιώδη 
δικαιώματα των πολιτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία διασφαλίζει τη συμμόρφωση με την προσέγγιση που περιλαμβάνεται σε 
άλλα σημεία του κανονισμού.

Τροπολογία 271
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 80

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(80) Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει, με 
ισχύ σε ολόκληρη την Ένωση, ότι 
ορισμένες τρίτες χώρες, ή ένα έδαφος ή 
ένας τομέας επεξεργασίας σε μια τρίτη 
χώρα, ή ένας διεθνής οργανισμός παρέχουν 
επαρκές επίπεδο προστασίας των 
δεδομένων, εξασφαλίζοντας έτσι ασφάλεια 
δικαίου και ομοιομορφία σε ολόκληρη την 
Ένωση όσον αφορά τις τρίτες χώρες ή τους 
διεθνείς οργανισμούς που θεωρούνται ότι 
εξασφαλίζουν τέτοιο επίπεδο προστασίας. 
Στις περιπτώσεις αυτές, οι διαβιβάσεις 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις εν 
λόγω χώρες μπορούν να 
πραγματοποιούνται χωρίς να απαιτείται η 
εξασφάλιση οποιασδήποτε περαιτέρω 
έγκρισης.

(80) Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει, με 
ισχύ σε ολόκληρη την Ένωση, ότι 
ορισμένες τρίτες χώρες, ή ένα έδαφος ή 
ένας τομέας επεξεργασίας σε μια τρίτη 
χώρα, ή ένας διεθνής οργανισμός παρέχουν 
επαρκές επίπεδο προστασίας των 
δεδομένων, εξασφαλίζοντας έτσι ασφάλεια 
δικαίου και ομοιομορφία σε ολόκληρη την 
Ένωση όσον αφορά τις τρίτες χώρες ή τους 
διεθνείς οργανισμούς που θεωρούνται ότι 
εξασφαλίζουν τέτοιο επίπεδο προστασίας. 
Στις περιπτώσεις αυτές, οι διαβιβάσεις 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις εν 
λόγω χώρες μπορούν να 
πραγματοποιούνται χωρίς να απαιτείται η 
εξασφάλιση οποιασδήποτε περαιτέρω 
έγκρισης. Η Επιτροπή δύναται επίσης να 
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αποφασίσει την ανάκληση της εν λόγω 
απόφασης, κατόπιν ειδοποίησης και 
πλήρους αιτιολόγησης προς την τρίτη 
χώρα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα ήταν παράλογο να θεωρηθεί ότι η κατάσταση προστασίας δεδομένων σε μια τρίτη χώρα δεν 
θα μπορούσε στη συνέχεια να επιδεινωθεί.

Τροπολογία 272
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 82

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(82) Η Επιτροπή μπορεί επίσης να 
αναγνωρίσει ότι μια τρίτη χώρα, ή ένα 
έδαφος ή ένας τομέας επεξεργασίας σε 
μια τρίτη χώρα, ή ένας διεθνής 
οργανισμός δεν παρέχουν επαρκές 
επίπεδο προστασίας των δεδομένων. Ως 
εκ τούτου, η διαβίβαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στη 
συγκεκριμένη τρίτη χώρα πρέπει να 
απαγορεύεται. Στην περίπτωση αυτή, 
πρέπει να προβλέπονται διαβουλεύσεις 
μεταξύ της Επιτροπής και των εν λόγω 
τρίτων χωρών ή διεθνών οργανισμών.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι προφανές ότι δεν πρέπει να λαμβάνει διαβιβάσεις δεδομένων της ΕΕ οποιαδήποτε χώρα 
θεωρείται ότι έχει ανεπαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων. Συνεπώς η παρούσα 
αιτιολογική σκέψη δεν ενισχύει τη σαφήνεια ή το νόημα του κανονισμού.

Τροπολογία 273
Amelia Andersdotter



AM\922340EL.doc 97/160 PE502.053v01-00

EL

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 83

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(83) Απουσία απόφασης περί επάρκειας 
της προστασίας, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία πρέπει να λάβουν μέτρα για 
να αντισταθμίσουν την έλλειψη 
προστασίας των δεδομένων σε μια τρίτη 
χώρα μέσω κατάλληλων εγγυήσεων για το
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα. Οι κατάλληλες εγγυήσεις 
μπορεί να συνίστανται στη χρήση 
δεσμευτικών εταιρικών κανόνων, 
τυποποιημένων ρητρών προστασίας των 
δεδομένων που θεσπίζονται από την 
Επιτροπή, τυποποιημένων ρητρών 
προστασίας των δεδομένων που 
θεσπίζονται από αρχή ελέγχου ή 
συμβατικών ρητρών που εγκρίνονται από 
αρχή ελέγχου ή άλλων κατάλληλων και 
αναλογικών μέτρων τα οποία 
δικαιολογούνται υπό το πρίσμα όλων των 
συνθηκών που περιβάλλουν την πράξη 
διαβίβασης δεδομένων ή σειρά πράξεων 
διαβίβασης δεδομένων και εγκρίνονται 
από αρχή ελέγχου.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαγραφή της παρούσας αιτιολογικής σκέψης προκύπτει από την προτεινόμενη τροπολογία 
στο άρθρο 44, με την οποία διαγράφεται η εξαίρεση σε σχέση με τα «έννομα συμφέροντα» του 
υπευθύνου επεξεργασίας.

Τροπολογία 274
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 84
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(84) Η δυνατότητα του υπευθύνου 
επεξεργασίας ή του εκτελούντος την 
επεξεργασία να χρησιμοποιεί 
τυποποιημένες ρήτρες προστασίας των 
δεδομένων, οι οποίες εγκρίνονται από την 
Επιτροπή ή από αρχή ελέγχου, δεν πρέπει 
να εμποδίζει τη δυνατότητα των 
υπευθύνων επεξεργασίας ή των 
εκτελούντων την επεξεργασία να 
περιλαμβάνουν τις τυποποιημένες ρήτρες 
προστασίας των δεδομένων σε μια 
ευρύτερη σύμβαση ούτε να προσθέτουν 
άλλες ρήτρες εφόσον δεν αντιφάσκουν, 
άμεσα ή έμμεσα, προς τις τυποποιημένες 
συμβατικές ρήτρες που εγκρίνονται από 
την Επιτροπή ή από αρχή ελέγχου, ούτε 
θίγουν τα θεμελιώδη δικαιώματα ή τις 
ελευθερίες των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα.

(84) Η δυνατότητα του υπευθύνου 
επεξεργασίας ή του εκτελούντος την 
επεξεργασία να χρησιμοποιεί 
τυποποιημένες ρήτρες προστασίας των 
δεδομένων, οι οποίες εγκρίνονται από την 
Επιτροπή ή από αρχή ελέγχου, δεν πρέπει 
να εμποδίζει τη δυνατότητα των 
υπευθύνων επεξεργασίας ή των 
εκτελούντων την επεξεργασία να 
περιλαμβάνουν τις τυποποιημένες ρήτρες 
προστασίας των δεδομένων σε μια 
ευρύτερη σύμβαση ούτε να προσθέτουν 
άλλες ρήτρες εφόσον δεν αντιφάσκουν, 
άμεσα ή έμμεσα, προς τις τυποποιημένες 
συμβατικές ρήτρες που εγκρίνονται από 
την Επιτροπή ή από αρχή ελέγχου, ούτε 
θίγουν τα θεμελιώδη δικαιώματα ή τις 
ελευθερίες των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις, πρέπει ενδεχομένως να 
ενθαρρυνθούν οι υπεύθυνοι επεξεργασίας 
και οι εκτελούντες την επεξεργασία να 
παράσχουν ακόμα πιο αυστηρές 
εγγυήσεις μέσω πρόσθετων συμβατικών 
δεσμεύσεων που δρουν συμπληρωματικά 
ως προς τις υφιστάμενες ρήτρες 
προστασίας δεδομένων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία θα δώσει ένα κίνητρο στους οργανισμούς να υπερβαίνουν τις βασικές 
κανονιστικές απαιτήσεις και να συμμορφώνονται με συστήματα όπως η σφραγίδα ή το σήμα 
προστασίας δεδομένων.

Τροπολογία 275
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 87
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(87) Οι παρεκκλίσεις αυτές πρέπει να 
εφαρμόζονται ειδικότερα σε αιτηθείσες 
διαβιβάσεις δεδομένων που είναι 
αναγκαίες για την προστασία σημαντικών 
λόγων δημόσιου συμφέροντος, για 
παράδειγμα σε περιπτώσεις διεθνών 
διαβιβάσεων δεδομένων μεταξύ αρχών 
ανταγωνισμού, φορολογικών ή 
τελωνειακών αρχών, αρχών 
χρηματοοικονομικής εποπτείας, μεταξύ 
υπηρεσιών αρμόδιων για θέματα 
κοινωνικής ασφάλισης, ή σε αρμόδιες 
αρχές για την πρόληψη, τη διερεύνηση, την 
ανίχνευση και τη δίωξη ποινικών 
αδικημάτων.

(87) Οι παρεκκλίσεις αυτές πρέπει να 
εφαρμόζονται ειδικότερα σε αιτηθείσες 
διαβιβάσεις δεδομένων που είναι 
αναγκαίες για την προστασία σημαντικών 
λόγων δημόσιου συμφέροντος, για 
παράδειγμα σε περιπτώσεις διεθνών 
διαβιβάσεων δεδομένων μεταξύ αρχών 
ανταγωνισμού, φορολογικών ή 
τελωνειακών αρχών, αρχών 
χρηματοοικονομικής εποπτείας, μεταξύ 
υπηρεσιών αρμόδιων για θέματα 
κοινωνικής ασφάλισης, ή σε αρμόδιες 
αρχές για την πρόληψη, τη διερεύνηση, την 
ανίχνευση και τη δίωξη ποινικών 
αδικημάτων. Η διαβίβαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα για τέτοιους 
σημαντικούς λόγους δημόσιου 
συμφέροντος πρέπει να γίνεται μόνο 
περιστασιακά. Σε κάθε περίπτωση πρέπει 
να αξιολογούνται προσεκτικά όλες οι 
περιστάσεις της διαβίβασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εξαίρεση για λόγους δημόσιου συμφέροντος πρέπει να προσδιοριστεί με περισσότερη 
ακρίβεια, ώστε να συνάδει με την προτεινόμενη τροπολογία στο άρθρο 44.

Τροπολογία 276
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 88

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(88) Διαβιβάσεις οι οποίες δεν είναι 
δυνατόν να χαρακτηρισθούν συχνές ή 
μαζικές ενδέχεται να επιτρέπονται επίσης 
για τον σκοπό των έννομων συμφερόντων 
που επιδιώκουν ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή ο εκτελών την 

διαγράφεται



PE502.053v01-00 100/160 AM\922340EL.doc

EL

επεξεργασία, όταν αυτοί έχουν 
αξιολογήσει όλες τις συνθήκες που 
περιβάλλουν τη διαβίβαση των 
δεδομένων. Όταν η επεξεργασία αφορά 
ιστορικούς και στατιστικούς σκοπούς και 
σκοπούς επιστημονικής έρευνας, πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη οι θεμιτές 
προσδοκίες της κοινωνίας όσον αφορά 
την αύξηση της γνώσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαγραφή της παρούσας αιτιολογικής σκέψης προκύπτει από την προτεινόμενη τροπολογία 
στο άρθρο 44, με την οποία διαγράφεται η εξαίρεση σε σχέση με τα «έννομα συμφέροντα» του 
υπευθύνου επεξεργασίας.

Τροπολογία 277
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 89

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(89) Σε κάθε περίπτωση, εάν η Επιτροπή 
δεν έλαβε καμία απόφαση σχετικά με το 
επαρκές επίπεδο προστασίας των 
δεδομένων σε μια τρίτη χώρα, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία 
πρέπει να κάνουν χρήση λύσεων οι οποίες 
παρέχουν στα πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα την εγγύηση ότι 
θα συνεχίσουν να επωφελούνται των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών 
όσον αφορά την επεξεργασία των 
δεδομένων τους στην Ένωση μετά τη 
διαβίβαση των εν λόγω δεδομένων.

(89) Σε κάθε περίπτωση, εάν η Επιτροπή 
δεν έλαβε καμία απόφαση σχετικά με το 
επαρκές επίπεδο προστασίας των 
δεδομένων σε μια τρίτη χώρα, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία 
πρέπει να κάνουν χρήση λύσεων οι οποίες 
παρέχουν στα πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα την νομικά 
δεσμευτική εγγύηση ότι θα συνεχίσουν να 
επωφελούνται των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και ελευθεριών όσον αφορά 
την επεξεργασία των δεδομένων τους στην 
Ένωση μετά τη διαβίβαση των εν λόγω 
δεδομένων. Η εν λόγω εγγύηση θα 
περιλαμβάνει χρηματική αποζημίωση σε 
περιπτώσεις απώλειας δεδομένων, μη 
εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή 
επεξεργασίας των δεδομένων, καθώς και 
την υποχρέωση, ανεξάρτητα από την 
τοπική νομοθεσία, παροχής όλων των
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στοιχείων της πρόσβασης στα δεδομένα 
από τις δημόσιες αρχές της τρίτης 
χώρας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κείμενο της Επιτροπής είναι υπερβολικά ασαφές και δεν συμβαδίζει με τον υπόλοιπο 
κανονισμό.

Τροπολογία 278
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 90

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(90) Μερικές τρίτες χώρες θεσπίζουν 
νόμους, κανονισμούς και άλλες 
νομοθετικές πράξεις που φιλοδοξούν να 
ρυθμίσουν άμεσα τις διαδικασίες 
επεξεργασίας δεδομένων φυσικών και 
νομικών προσώπων που τελούν υπό τη 
δικαιοδοσία των κρατών μελών. Η 
εξωεδαφική εφαρμογή των εν λόγω νόμων, 
κανονισμών και άλλων νομικών πράξεων 
μπορεί να παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και 
να εμποδίζει την επίτευξη της προστασίας 
των φυσικών προσώπων που διασφαλίζει 
στην Ένωση ο παρών κανονισμός. 
Διαβιβάσεις πρέπει να επιτρέπονται μόνον 
εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του 
παρόντος κανονισμού για διαβίβαση προς 
τρίτες χώρες. Αυτό μπορεί να συμβαίνει 
μεταξύ άλλων εάν η γνωστοποίηση είναι 
απαραίτητη για σημαντικό λόγο δημόσιου 
συμφέροντος ο οποίος αναγνωρίζεται στο 
δίκαιο της Ένωσης ή στο δίκαιο κράτους 
μέλους στο οποίο υπάγεται ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας. Οι προϋποθέσεις υπό τις 
οποίες συντρέχει σημαντικός λόγος 
δημόσιου συμφέροντος πρέπει να 
διευκρινισθούν περαιτέρω από την 
Επιτροπή σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη.

(90) Μερικές τρίτες χώρες θεσπίζουν 
νόμους, κανονισμούς και άλλες 
νομοθετικές πράξεις που φιλοδοξούν να 
ρυθμίσουν άμεσα τις διαδικασίες 
επεξεργασίας δεδομένων φυσικών και 
νομικών προσώπων που τελούν υπό τη 
δικαιοδοσία των κρατών μελών. Η 
εξωεδαφική εφαρμογή των εν λόγω νόμων, 
κανονισμών και άλλων νομικών πράξεων 
πρέπει εξ ορισμού να θεωρείται ότι
παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και εμποδίζει 
την επίτευξη της προστασίας των φυσικών 
προσώπων που διασφαλίζει στην Ένωση ο 
παρών κανονισμός. Διαβιβάσεις πρέπει να 
επιτρέπονται μόνον εάν πληρούνται οι 
προϋποθέσεις του παρόντος κανονισμού 
για διαβίβαση προς τρίτες χώρες. Αυτό 
μπορεί να συμβαίνει μεταξύ άλλων εάν η 
γνωστοποίηση είναι απαραίτητη για 
σημαντικό λόγο δημόσιου συμφέροντος ο 
οποίος αναγνωρίζεται στο δίκαιο της 
Ένωσης ή στο δίκαιο κράτους μέλους στο 
οποίο υπάγεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας. 
Οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες συντρέχει 
σημαντικός λόγος δημόσιου συμφέροντος 
πρέπει να διευκρινισθούν περαιτέρω από 
την Επιτροπή σε κατ’ εξουσιοδότηση 
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πράξη. Η απλή ύπαρξη νομοθεσίας σε μια 
χώρα η οποία έστω θεωρητικά, 
ανεξάρτητα από την εφαρμογή της, θα 
επέτρεπε την εξωεδαφική πρόσβαση στα 
δεδομένα Ευρωπαίων πολιτών, είναι 
επαρκής λόγος για την ανάκληση της 
αναγνώρισης της επάρκειας του εν λόγω 
καθεστώτος προστασίας των δεδομένων 
ή οποιασδήποτε ισοδύναμης διμερούς 
ρύθμισης της εν λόγω χώρας.

Or. en

Justification

The text of this amendment comes from a leaked interservice consultation draft. It protects 
against third countries wanting to enforce their laws extra-territorially. This protection is 
needed because some third countries have laws forcing controllers to disclose personal data 
without proper safeguards. Third-country authorities may only have access to personal data 
held by European controllers through the procedures for mutual legal assistance.It is 
logically impossible to consider that a country which has active legislation that could 
undermine European citizens’ rights could be simultaneously capable of having legislation in 
place that could abuse personal data hosted in Europe and be considered to have “adequate” 
data protection for European data hosted in that jurisdiction. See also Article 44a (new).

Τροπολογία 279
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 90

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(90) Μερικές τρίτες χώρες θεσπίζουν 
νόμους, κανονισμούς και άλλες 
νομοθετικές πράξεις που φιλοδοξούν να 
ρυθμίσουν άμεσα τις διαδικασίες 
επεξεργασίας δεδομένων φυσικών και 
νομικών προσώπων που τελούν υπό τη 
δικαιοδοσία των κρατών μελών. Η 
εξωεδαφική εφαρμογή των εν λόγω νόμων, 
κανονισμών και άλλων νομικών πράξεων 
μπορεί να παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και 
να εμποδίζει την επίτευξη της προστασίας 
των φυσικών προσώπων που διασφαλίζει 
στην Ένωση ο παρών κανονισμός. 

(90) Μερικές τρίτες χώρες θεσπίζουν 
νόμους, κανονισμούς και άλλες 
νομοθετικές πράξεις που φιλοδοξούν να 
ρυθμίσουν άμεσα τις διαδικασίες 
επεξεργασίας δεδομένων φυσικών και 
νομικών προσώπων που τελούν υπό τη 
δικαιοδοσία των κρατών μελών. Η 
εξωεδαφική εφαρμογή των εν λόγω νόμων, 
κανονισμών και άλλων νομικών πράξεων 
μπορεί να παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και 
να εμποδίζει την επίτευξη της προστασίας 
των φυσικών και νομικών προσώπων που 
διασφαλίζει στην Ένωση ο παρών 
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Διαβιβάσεις πρέπει να επιτρέπονται μόνον 
εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του 
παρόντος κανονισμού για διαβίβαση προς 
τρίτες χώρες. Αυτό μπορεί να συμβαίνει 
μεταξύ άλλων εάν η γνωστοποίηση είναι 
απαραίτητη για σημαντικό λόγο δημόσιου 
συμφέροντος ο οποίος αναγνωρίζεται στο 
δίκαιο της Ένωσης ή στο δίκαιο κράτους 
μέλους στο οποίο υπάγεται ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας. Οι προϋποθέσεις υπό τις 
οποίες συντρέχει σημαντικός λόγος 
δημόσιου συμφέροντος πρέπει να 
διευκρινισθούν περαιτέρω από την 
Επιτροπή σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη.

κανονισμός. Διαβιβάσεις πρέπει να 
επιτρέπονται μόνον εάν πληρούνται οι 
προϋποθέσεις του παρόντος κανονισμού 
για διαβίβαση προς τρίτες χώρες. Αυτό 
μπορεί να συμβαίνει μεταξύ άλλων εάν η 
γνωστοποίηση είναι απαραίτητη για 
σημαντικό λόγο δημόσιου συμφέροντος ο 
οποίος αναγνωρίζεται στο δίκαιο της 
Ένωσης ή στο δίκαιο κράτους μέλους στο 
οποίο υπάγεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας. 
Οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες συντρέχει 
σημαντικός λόγος δημόσιου συμφέροντος 
πρέπει να διευκρινισθούν περαιτέρω από 
την Επιτροπή σε κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη.

Or. de

Τροπολογία 280
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 92

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(92) Η σύσταση αρχών ελέγχου στα κράτη 
μέλη οι οποίες ασκούν τα καθήκοντά τους 
με πλήρη ανεξαρτησία αποτελεί ουσιώδες 
στοιχείο της προστασίας των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τα 
αφορούν. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
συστήσουν περισσότερες αρχές ελέγχου, 
ανάλογα με τη συνταγματική, οργανωτική 
και διοικητική δομή τους.

(92) Η σύσταση αρχών ελέγχου στα κράτη 
μέλη οι οποίες ασκούν τα καθήκοντά τους 
με πλήρη ανεξαρτησία αποτελεί ουσιώδες 
στοιχείο της προστασίας των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τα 
αφορούν. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
συστήσουν περισσότερες αρχές ελέγχου, 
ανάλογα με τη συνταγματική, οργανωτική 
και διοικητική δομή τους. Η ανεξαρτησία 
ερμηνεύεται ως ανυπαρξία άμεσης ή 
έμμεσης πολιτικής εμπλοκής στην 
επιλογή ηγεσίας και ως ύπαρξη επαρκών 
χρηματικών, ανθρώπινων και νομικών 
πόρων για την πλήρη άσκηση του ρόλου 
τους.

Or. en
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Justification

Strong, independent supervisory authorities are one of the necessary conditions for effective 
data protection. They should be free from external influence, as confirmed by the ECJ (C-
518/07 and C-614/10), and should have the necessary resources – financial and human – to 
ensure enforcement of data protection legislation. These changes aim to provide supervisory 
authorities with the independence and resources they need to effectively protect the 
fundamental right to data protection.Supervisory authorities are needed to ensure 
enforcement of data protection legislation. As Article 16(2) TFEU states, they shall be 
independent in the exercise of their duties. Experience with the current framework has shown 
that this level of independence is not always provided in practice. It should be noted that this 
should not only be seen as referring to interference by Member States, but also by the 
Commission.Independence on paper alone is not enough, supervisory authorities also need 
the means to put their powers into action. This implies a need for appropriate resources and 
skilled staff, including staff with technical expertise.This provision must be as clear as 
possible, particularly bearing in mind existing political, personnel and legal limitations of 
DPAs under the current Directive.

Τροπολογία 281
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 94

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(94) Κάθε αρχή ελέγχου πρέπει να διαθέτει 
επαρκείς οικονομικούς και ανθρώπινους 
πόρους, εγκαταστάσεις και υποδομές, οι 
οποίες είναι αναγκαίες για την 
αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων 
της, συμπεριλαμβανομένων των 
καθηκόντων που σχετίζονται με την 
αμοιβαία συνδρομή και τη συνεργασία με 
άλλες αρχές ελέγχου σε ολόκληρη την 
Ένωση.

(94) Κάθε αρχή ελέγχου πρέπει να διαθέτει 
επαρκείς οικονομικούς και ανθρώπινους 
πόρους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην 
εξασφάλιση προσωπικού με επαρκείς 
τεχνικές δεξιότητες, να διαθέτει 
εγκαταστάσεις και υποδομές, οι οποίες 
είναι αναγκαίες για την αποτελεσματική 
άσκηση των καθηκόντων της, 
συμπεριλαμβανομένων των καθηκόντων 
που σχετίζονται με την αμοιβαία συνδρομή 
και τη συνεργασία με άλλες αρχές ελέγχου 
σε ολόκληρη την Ένωση.

Or. en

Justification

Strong, independent supervisory authorities are one of the necessary conditions for effective 
data protection. They should be free from external influence, as confirmed by the ECJ (C-
518/07 and C-614/10), and should have the necessary resources – financial and human – to 
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ensure enforcement of data protection legislation. These changes aim to provide supervisory 
authorities with the independence and resources they need to effectively protect the 
fundamental right to data protection.Supervisory authorities are needed to ensure 
enforcement of data protection legislation. As Article 16(2) TFEU states, they shall be 
independent in the exercise of their duties. Experience with the current framework has shown 
that this level of independence is not always provided in practice. It should be noted that this 
should not only be seen as referring to interference by Member States, but also by the 
Commission.Independence on paper alone is not enough, supervisory authorities also need 
the means to put their powers into action. This implies a need for appropriate resources and 
skilled staff, including staff with technical expertise.The increasing technical challenges 
facing supervisory authority staff must be recognised and addressed.

Τροπολογία 282
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 95

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(95) Οι γενικές προϋποθέσεις για τα μέλη 
της αρχής ελέγχου πρέπει να θεσπίζονται 
διά νόμου σε κάθε κράτος μέλος και πρέπει 
να προβλέπουν, ειδικότερα, ότι τα εν λόγω 
μέλη διορίζονται είτε από το κοινοβούλιο 
είτε από την κυβέρνηση του κράτους 
μέλους, και να περιλαμβάνουν κανόνες για 
τα προσωπικά προσόντα των μελών και τη 
θέση τους.

(95) Οι γενικές προϋποθέσεις για τα μέλη 
της αρχής ελέγχου πρέπει να θεσπίζονται 
διά νόμου σε κάθε κράτος μέλος και πρέπει 
να προβλέπουν, ειδικότερα, ότι τα εν λόγω 
μέλη διορίζονται είτε από το κοινοβούλιο 
είτε από την κυβέρνηση του κράτους 
μέλους μεριμνώντας για την 
ελαχιστοποίηση της πιθανότητας 
πολιτικής παρέμβασης, και να 
περιλαμβάνουν κανόνες για τα προσωπικά 
προσόντα των μελών, την αποφυγή 
συγκρούσεων συμφερόντων και τη θέση 
των μελών.

Or. en

Justification

Strong, independent supervisory authorities are one of the necessary conditions for effective 
data protection. They should be free from external influence, as confirmed by the ECJ (C-
518/07 and C-614/10), and should have the necessary resources – financial and human – to 
ensure enforcement of data protection legislation. These changes aim to provide supervisory 
authorities with the independence and resources they need to effectively protect the 
fundamental right to data protection.Supervisory authorities are needed to ensure 
enforcement of data protection legislation. As Article 16(2) TFEU states, they shall be 
independent in the exercise of their duties. Experience with the current framework has shown 
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that this level of independence is not always provided in practice. It should be noted that this 
should not only be seen as referring to interference by Member States, but also by the 
Commission.Independence on paper alone is not enough, supervisory authorities also need 
the means to put their powers into action. This implies a need for appropriate resources and 
skilled staff, including staff with technical expertise.

Τροπολογία 283
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 96

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(96) Οι αρχές ελέγχου πρέπει να 
παρακολουθούν την εφαρμογή των 
διατάξεων του παρόντος κανονισμού και 
να συμβάλλουν στη συνεκτική εφαρμογή 
του σε ολόκληρη την Ένωση προκειμένου 
να προστατεύονται τα φυσικά πρόσωπα 
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν 
και να διευκολύνεται η ελεύθερη ροή 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην 
εσωτερική αγορά. Για τους σκοπούς 
αυτούς, οι αρχές ελέγχου συνεργάζονται 
μεταξύ τους και με την Επιτροπή.

(96) Οι αρχές ελέγχου πρέπει να 
παρακολουθούν την εφαρμογή των 
διατάξεων του παρόντος κανονισμού και 
να συμβάλλουν στη συνεκτική εφαρμογή 
του σε ολόκληρη την Ένωση προκειμένου 
να προστατεύονται τα φυσικά και νομικά
πρόσωπα έναντι της επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τα 
αφορούν και να διευκολύνεται η ελεύθερη 
ροή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
στην εσωτερική αγορά. Για τους σκοπούς
αυτούς, οι αρχές ελέγχου συνεργάζονται 
μεταξύ τους και με την Επιτροπή.

Or. de

Τροπολογία 284
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 97

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(97) Εάν η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων ενός υπευθύνου 
επεξεργασίας ή εκτελούντος την 
επεξεργασία σε μια εγκατάσταση στην 
Ένωση πραγματοποιείται σε περισσότερα 

(97) Εάν η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων ενός υπευθύνου 
επεξεργασίας ή εκτελούντος την 
επεξεργασία σε μια εγκατάσταση στην 
Ένωση πραγματοποιείται σε περισσότερα 



AM\922340EL.doc 107/160 PE502.053v01-00

EL

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.

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. Κατά την εκτέλεση των εν 
λόγω δραστηριοτήτων, η αρχή ελέγχου 
πρέπει να προβαίνει στις κατάλληλες 
ενέργειες για τη συνεργασία με τις αρχές 
ελέγχου σε άλλα κράτη μέλη όπου 
υπάρχουν πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα και τα οποία 
πρόσωπα ενδέχεται να επηρεαστούν από 
τις πράξεις επεξεργασίας, προσφεύγοντας 
στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων όποτε κρίνεται απαραίτητο, 
μεταξύ άλλων και μέσω της διεξαγωγής
κοινών ερευνών. Πρέπει να θεσπιστούν 
κατάλληλοι μηχανισμοί για να 
διασφαλιστεί ότι οι μικρότερες αρχές 
ελέγχου έχουν την οικονομική και 
διοικητική ικανότητα και τους 
αναγκαίους ανθρώπινους πόρους για να 
αντιμετωπίσουν τον ενδεχόμενο πρόσθετο 
φόρτο που προκύπτει για αυτές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχει τάση ίδρυσης πολυεθνικών επιγραμμικών εταιρειών σε κάποια μικρά κράτη μέλη της 
ΕΕ. Εάν δεν υφίσταται μηχανισμός που να διασφαλίζει ότι οι εν λόγω αρχές προστασίας
δεδομένων δεν επιβαρύνονται υπερβολικά από το κόστος επαρκούς ελέγχου σε αυτές τις 
περιστάσεις, ενδέχεται να προκύψουν σημαντικά κενά στον έλεγχο. Οι αρχές προστασίας 
δεδομένων που είναι υπεύθυνες για τον έλεγχο των υπευθύνων επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε πολλά κράτη μέλη, πρέπει να 
προβαίνουν στις κατάλληλες ενέργειες για τη συνεργασία με άλλες αρχές ελέγχου στα άλλα 
κράτη μέλη. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να είναι χρήσιμη η παρέμβαση του 
Συμβουλίου.
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Τροπολογία 285
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 97

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(97) Εάν η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αρχή της υπηρεσίας μίας στάσης πρέπει να εφαρμόζεται με συνέπεια στους υπεύθυνους 
επεξεργασίας εντός και εκτός της ΕΕ που υπόκεινται στο νόμο.

Τροπολογία 286
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 98 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(98a) Σε περίπτωση που η επεξεργασία 
αποτελεί αντικείμενο καταγγελίας εκ 
μέρους του προσώπου στο οποίο 
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αναφέρονται τα δεδομένα, η αρμόδια 
αρχή, βάσει της εν λόγω υπηρεσίας μιας 
στάσης, πρέπει να είναι η αρχή ελέγχου 
του κράτους μέλους όπου έχει τη μόνιμη 
κατοικία του το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα. Σε περίπτωση 
που πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα υποβάλουν παρόμοιες 
καταγγελίες κατά της επεξεργασίας των 
δεδομένων τους ενώπιον των αρχών 
ελέγχου σε διαφορετικά κράτη μέλη, 
αρμόδια είναι η πρώτη αρχή στην οποία 
υποβλήθηκε καταγγελία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κρίνεται σκόπιμο να δίνεται η δυνατότητα στο πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα 
να προσφεύγει στην αρχή ελέγχου που βρίσκεται εγγύτερα στη μόνιμη κατοικία του, και στο ίδιο 
κράτος μέλος όπου μπορεί να ασκήσει ένδικα μέσα, εάν είναι απαραίτητο, προκειμένου να 
ενισχυθεί η προσβασιμότητα και η συνεκτικότητα της προσφυγής του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα και να αποφευχθεί ο διοικητικός φόρτος.

Τροπολογία 287
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 104

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(104) Κάθε αρχή ελέγχου πρέπει να έχει 
δικαίωμα συμμετοχής σε κοινές πράξεις 
μεταξύ αρχών ελέγχου. Η αρχή ελέγχου 
στην οποία υποβάλλεται το αίτημα πρέπει 
να υποχρεούται να απαντά στο αίτημα 
εντός καθορισμένης προθεσμίας.

(104) Κάθε αρχή ελέγχου πρέπει να έχει 
δικαίωμα συμμετοχής σε κοινές πράξεις 
μεταξύ αρχών ελέγχου. Η αρχή ελέγχου 
στην οποία υποβάλλεται το αίτημα πρέπει 
να υποχρεούται να απαντά στο αίτημα 
εντός καθορισμένης προθεσμίας. Tο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων πρέπει να έχει τη δυνατότητα 
να συντονίζει τις εν λόγω 
δραστηριότητες, εφόσον το επιθυμούν οι 
ενδιαφερόμενες αρχές ελέγχου. Κάθε αρχή 
ελέγχου πρέπει να έχει δικαίωμα 
συμμετοχής σε κοινές επιχειρήσεις 
μεταξύ αρχών ελέγχου. Η αρχή ελέγχου 
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στην οποία υποβάλλεται το αίτημα πρέπει 
να υποχρεούται να απαντά στο αίτημα 
εντός ορισμένης προθεσμίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου η συνεργασία να είναι πιο αποτελεσματική, θα μπορούσε να ανατεθεί στο 
Συμβούλιο ο συντονισμός των κοινών ερευνών, εφόσον το επιθυμούν οι ενδιαφερόμενες αρχές 
ελέγχου. Βλέπε επίσης τη συνδεόμενη τροπολογία που προτείνεται επί του άρθρου 66.

Τροπολογία 288
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

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 
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.

(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 η 
αρμόδια 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 
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.
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Τροπολογία 289
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 107

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(107) Για τη διασφάλιση της 
συμμόρφωσης προς τον παρόντα 
κανονισμό, η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει 
γνώμη επί της υπόθεσης αυτής ή απόφαση, 
με την οποία αξιώνει από την αρχή 
ελέγχου την αναστολή του σχεδίου μέτρου.

(107) Για τη διασφάλιση της 
συμμόρφωσης προς τον παρόντα 
κανονισμό, η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει 
γνώμη επί της υπόθεσης αυτής ή, σε 
επείγουσες υποθέσεις, μια απόφαση, με 
την οποία αξιώνει από την αρχή ελέγχου 
την αναστολή του σχεδίου μέτρου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην πρόταση της Επιτροπής δεν τηρείται η θέση της ίδιας της Επιτροπής στο ζήτημα της 
ανεξαρτησίας των αρχών προστασίας δεδομένων.

Τροπολογία 290
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 110

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(110) Πρέπει να συσταθεί Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων στο 
επίπεδο της Ένωσης, η οποία πρέπει να 
αντικαταστήσει την ομάδα εργασίας για 
την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που συστάθηκε με 
την οδηγία 95/46/ΕΚ. Πρέπει να 
απαρτίζεται από τον προϊστάμενο αρχής 
ελέγχου κάθε κράτους μέλους και τον 
Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας 
Δεδομένων. Η Επιτροπή πρέπει να 

(110) Πρέπει να συσταθεί Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων στο 
επίπεδο της Ένωσης, η οποία πρέπει να 
αντικαταστήσει την ομάδα εργασίας για 
την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που συστάθηκε με 
την οδηγία 95/46/ΕΚ. Πρέπει να 
απαρτίζεται από τον προϊστάμενο αρχής 
ελέγχου κάθε κράτους μέλους και τον 
Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας 
Δεδομένων. Η Επιτροπή πρέπει να 
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συμμετέχει στις δραστηριότητές της. Το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων πρέπει να συμβάλλει στη 
συνεκτική εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού σε ολόκληρη την Ένωση, 
μεταξύ άλλων παρέχοντας συμβουλές στην 
Επιτροπή και προωθώντας τη συνεργασία 
των αρχών ελέγχου σε ολόκληρη την 
Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων πρέπει να ενεργεί 
ανεξάρτητα κατά την άσκηση των 
καθηκόντων της.

συμμετέχει στις δραστηριότητές της. Το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων πρέπει να συμβάλλει στη 
συνεκτική εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού σε ολόκληρη την Ένωση, 
μεταξύ άλλων παρέχοντας συμβουλές στα 
θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και προωθώντας τη συνεργασία 
των αρχών ελέγχου σε ολόκληρη την 
Ένωση, συμπεριλαμβανομένου του 
συντονισμού των κοινών επιχειρήσεων. 
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων πρέπει να ενεργεί ανεξάρτητα 
κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει προφανής λόγος για να περιορίσει το Συμβούλιο τις συμβουλευτικές του 
δραστηριότητες, παρέχοντας συμβουλές μόνο στην Επιτροπή. Η δεύτερη προσθήκη δίνει τη 
δυνατότητα στο Συμβούλιο να διαδραματίσει σημαντικότερο ρόλο συντονίζοντας κοινές 
επιχειρήσεις των αρχών προστασίας δεδομένων.

Τροπολογία 291
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 118

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Η ύπαρξη οποιουδήποτε μεριδίου ευθύνης του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα 
δεν πρέπει αυτομάτως να αναιρεί την ευθύνη του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος 
την επεξεργασία των δεδομένων, εφόσον και οι δύο πλευρές είναι υπαίτιες.

Τροπολογία 292
Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 121

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(121) Η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα αποκλειστικά για 
δημοσιογραφικούς σκοπούς, ή για σκοπούς 
καλλιτεχνικής ή λογοτεχνικής έκφρασης, 
πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις της 
εξαίρεσης από τις απαιτήσεις ορισμένων 
διατάξεων του παρόντος κανονισμού για 
να συμβιβασθεί το δικαίωμα στην 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα με το δικαίωμα στην ελευθερία 
της έκφρασης και, ειδικότερα, με το 
δικαίωμα λήψης ή μετάδοσης 
πληροφοριών, όπως διασφαλίζεται 
ειδικότερα στο άρθρο 11 του Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό πρέπει να 
ισχύει ειδικότερα στην επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον 
οπτικοακουστικό τομέα και στα αρχεία 
ειδήσεων και στις βιβλιοθήκες Τύπου. 
Επομένως, τα κράτη μέλη πρέπει να 
θεσπίσουν νομοθετικά μέτρα τα οποία 
πρέπει να προβλέπουν εξαιρέσεις και 
παρεκκλίσεις οι οποίες είναι αναγκαίες για 
την εξισορρόπηση των εν λόγω 
θεμελιωδών δικαιωμάτων. Οι εν λόγω 
εξαιρέσεις και παρεκκλίσεις πρέπει να 
θεσπίζονται από τα κράτη μέλη σχετικά με 
τα δικαιώματα του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, τον υπεύθυνο 

(121) Η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα για 
δημοσιογραφικούς σκοπούς, ή για σκοπούς 
καλλιτεχνικής ή λογοτεχνικής έκφρασης, 
πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις της 
εξαίρεσης από τις απαιτήσεις ορισμένων 
διατάξεων του παρόντος κανονισμού για 
να συμβιβασθεί το δικαίωμα στην 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα με το δικαίωμα στην ελευθερία 
της έκφρασης και, ειδικότερα, με το 
δικαίωμα λήψης ή μετάδοσης 
πληροφοριών, όπως διασφαλίζεται 
ειδικότερα στο άρθρο 11 του Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό πρέπει να 
ισχύει ειδικότερα στην επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον 
οπτικοακουστικό τομέα και στα αρχεία 
ειδήσεων και στις βιβλιοθήκες Τύπου. 
Επομένως, τα κράτη μέλη πρέπει να 
θεσπίσουν νομοθετικά μέτρα τα οποία 
πρέπει να προβλέπουν εξαιρέσεις και 
παρεκκλίσεις οι οποίες είναι αναγκαίες για 
την εξισορρόπηση των εν λόγω 
θεμελιωδών δικαιωμάτων. Οι εν λόγω 
εξαιρέσεις και παρεκκλίσεις πρέπει να 
θεσπίζονται από τα κράτη μέλη σχετικά με 
τα δικαιώματα του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, τον υπεύθυνο 
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επεξεργασίας και τον εκτελούντα την 
επεξεργασία, τη διαβίβαση δεδομένων σε 
τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, τις 
ανεξάρτητες αρχές ελέγχου και τη 
συνεργασία και τη συνεκτικότητα. 
Ωστόσο, αυτό δεν πρέπει να οδηγήσει τα 
κράτη μέλη να θεσπίσουν εξαιρέσεις από 
τις λοιπές διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού. Για να ληφθεί υπόψη η 
σημασία του δικαιώματος της ελευθερίας 
της έκφρασης σε κάθε δημοκρατική 
κοινωνία, είναι απαραίτητο να 
ερμηνεύονται ευρέως οι έννοιες που 
σχετίζονται με την εν λόγω ελευθερία, 
όπως η δημοσιογραφία. Επομένως, τα 
κράτη μέλη πρέπει να ταξινομούν 
δραστηριότητες ως «δημοσιογραφικές» για 
τον σκοπό των εξαιρέσεων και των 
παρεκκλίσεων που πρόκειται να 
θεσπισθούν βάσει του παρόντος 
κανονισμού, εάν αντικείμενο των εν λόγω 
δραστηριοτήτων είναι η γνωστοποίηση στο 
κοινό πληροφοριών, γνωμών ή ιδεών, 
ανεξάρτητα από το μέσο που 
χρησιμοποιείται για τη μετάδοσή τους. Οι 
δραστηριότητες δεν πρέπει να 
περιορίζονται στις επιχειρήσεις μέσων 
ενημέρωσης και μπορούν να 
πραγματοποιούνται για κερδοσκοπικούς ή 
μη κερδοσκοπικούς σκοπούς.

επεξεργασίας και τον εκτελούντα την 
επεξεργασία, τη διαβίβαση δεδομένων σε 
τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, τις 
ανεξάρτητες αρχές ελέγχου και τη 
συνεργασία και τη συνεκτικότητα. 
Ωστόσο, αυτό δεν πρέπει να οδηγήσει τα 
κράτη μέλη να θεσπίσουν εξαιρέσεις από 
τις λοιπές διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού. Για να ληφθεί υπόψη η 
σημασία του δικαιώματος της ελευθερίας 
της έκφρασης σε κάθε δημοκρατική 
κοινωνία, είναι απαραίτητο να 
ερμηνεύονται ευρέως οι έννοιες που 
σχετίζονται με την εν λόγω ελευθερία, 
όπως η δημοσιογραφία. Επομένως, τα 
κράτη μέλη πρέπει να ταξινομούν 
δραστηριότητες ως «δημοσιογραφικές» για 
τον σκοπό των εξαιρέσεων και των 
παρεκκλίσεων που πρόκειται να 
θεσπισθούν βάσει του παρόντος 
κανονισμού, εάν αντικείμενο των εν λόγω 
δραστηριοτήτων είναι η γνωστοποίηση στο 
κοινό πληροφοριών, γνωμών ή ιδεών, 
ανεξάρτητα από το μέσο που 
χρησιμοποιείται για τη μετάδοσή τους. Οι 
δραστηριότητες δεν πρέπει να 
περιορίζονται στις επιχειρήσεις μέσων 
ενημέρωσης και μπορούν να 
πραγματοποιούνται για κερδοσκοπικούς ή 
μη κερδοσκοπικούς σκοπούς.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η θέσπιση της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης στο πλαίσιο της νομοθεσίας για την 
προστασία των δεδομένων δεν αφορά «αποκλειστικά» το καθαρά δημοσιογραφικό έργο. Οι 
δημοσιογραφικές ερευνητικές δραστηριότητες ενδέχεται να διακυβευθούν και σε περίπτωση 
κοινοποίησης, σε εξωτερικούς φορείς, δεδομένων που αφορούν επαγγελματικά ταξίδια, αμοιβές 
πληροφοριοδοτών κ.ά.

Τροπολογία 293
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 121
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(121) Η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα αποκλειστικά για 
δημοσιογραφικούς σκοπούς, ή για σκοπούς 
καλλιτεχνικής ή λογοτεχνικής έκφρασης, 
πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις της 
εξαίρεσης από τις απαιτήσεις ορισμένων 
διατάξεων του παρόντος κανονισμού για 
να συμβιβασθεί το δικαίωμα στην 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα με το δικαίωμα στην ελευθερία 
της έκφρασης και, ειδικότερα, με το 
δικαίωμα λήψης ή μετάδοσης 
πληροφοριών, όπως διασφαλίζεται 
ειδικότερα στο άρθρο 11 του Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό πρέπει να 
ισχύει ειδικότερα στην επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον 
οπτικοακουστικό τομέα και στα αρχεία 
ειδήσεων και στις βιβλιοθήκες Τύπου. 
Επομένως, τα κράτη μέλη πρέπει να 
θεσπίσουν νομοθετικά μέτρα τα οποία 
πρέπει να προβλέπουν εξαιρέσεις και 
παρεκκλίσεις οι οποίες είναι αναγκαίες για 
την εξισορρόπηση των εν λόγω 
θεμελιωδών δικαιωμάτων. Οι εν λόγω 
εξαιρέσεις και παρεκκλίσεις πρέπει να 
θεσπίζονται από τα κράτη μέλη σχετικά με 
τα δικαιώματα του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας και τον εκτελούντα την 
επεξεργασία, τη διαβίβαση δεδομένων σε 
τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, τις 
ανεξάρτητες αρχές ελέγχου και τη 
συνεργασία και τη συνεκτικότητα. 
Ωστόσο, αυτό δεν πρέπει να οδηγήσει τα 
κράτη μέλη να θεσπίσουν εξαιρέσεις από 
τις λοιπές διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού. Για να ληφθεί υπόψη η 
σημασία του δικαιώματος της ελευθερίας 
της έκφρασης σε κάθε δημοκρατική 
κοινωνία, είναι απαραίτητο να 
ερμηνεύονται ευρέως οι έννοιες που 
σχετίζονται με την εν λόγω ελευθερία, 
όπως η δημοσιογραφία. Επομένως, τα 

(121) Η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα αποκλειστικά για 
δημοσιογραφικούς σκοπούς, ή για σκοπούς 
καλλιτεχνικής ή λογοτεχνικής έκφρασης, 
πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις της
εξαίρεσης από τις απαιτήσεις ορισμένων 
διατάξεων του παρόντος κανονισμού για 
να συμβιβασθεί το δικαίωμα στην 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα με το δικαίωμα στην ελευθερία 
της έκφρασης και, ειδικότερα, με το 
δικαίωμα λήψης ή μετάδοσης 
πληροφοριών, όπως διασφαλίζεται 
ειδικότερα στο άρθρο 11 του Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό πρέπει να 
ισχύει ειδικότερα στην επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον 
οπτικοακουστικό τομέα και στα αρχεία 
ειδήσεων και στις βιβλιοθήκες Τύπου. 
Επομένως, τα κράτη μέλη πρέπει να 
θεσπίσουν νομοθετικά μέτρα τα οποία 
πρέπει να προβλέπουν εξαιρέσεις και 
παρεκκλίσεις οι οποίες είναι αναγκαίες για 
την εξισορρόπηση των εν λόγω 
θεμελιωδών δικαιωμάτων. Οι εν λόγω 
εξαιρέσεις και παρεκκλίσεις πρέπει να 
θεσπίζονται από τα κράτη μέλη σχετικά με 
τα δικαιώματα του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας και τον εκτελούντα την 
επεξεργασία, τη διαβίβαση δεδομένων σε 
τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, τις 
ανεξάρτητες αρχές ελέγχου και τη 
συνεργασία και τη συνεκτικότητα. 
Ωστόσο, αυτό δεν πρέπει να οδηγήσει τα 
κράτη μέλη να θεσπίσουν εξαιρέσεις από 
τις λοιπές διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού. Για να ληφθεί υπόψη η 
σημασία του δικαιώματος της ελευθερίας 
της έκφρασης σε κάθε δημοκρατική 
κοινωνία, είναι απαραίτητο να 
ερμηνεύονται ευρέως οι έννοιες που 
σχετίζονται με την εν λόγω ελευθερία, 
όπως η δημοσιογραφία. Επομένως, τα 
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κράτη μέλη πρέπει να ταξινομούν 
δραστηριότητες ως «δημοσιογραφικές» για 
τον σκοπό των εξαιρέσεων και των 
παρεκκλίσεων που πρόκειται να 
θεσπισθούν βάσει του παρόντος 
κανονισμού, εάν αντικείμενο των εν λόγω 
δραστηριοτήτων είναι η γνωστοποίηση στο 
κοινό πληροφοριών, γνωμών ή ιδεών, 
ανεξάρτητα από το μέσο που 
χρησιμοποιείται για τη μετάδοσή τους. Οι 
δραστηριότητες δεν πρέπει να 
περιορίζονται στις επιχειρήσεις μέσων 
ενημέρωσης και μπορούν να 
πραγματοποιούνται για κερδοσκοπικούς ή 
μη κερδοσκοπικούς σκοπούς.

κράτη μέλη πρέπει να ταξινομούν 
δραστηριότητες ως «δημοσιογραφικές» για 
τον σκοπό των εξαιρέσεων και των 
παρεκκλίσεων που πρόκειται να 
θεσπισθούν βάσει του παρόντος 
κανονισμού, εάν αντικείμενο των εν λόγω 
δραστηριοτήτων είναι η ανάλυση και 
γνωστοποίηση στο κοινό πληροφοριών, 
γνωμών ή ιδεών, ανεξάρτητα από το μέσο 
που χρησιμοποιείται για τη μετάδοσή τους. 
Οι δραστηριότητες δεν πρέπει να 
περιορίζονται στις επιχειρήσεις μέσων 
ενημέρωσης και μπορούν να 
πραγματοποιούνται για κερδοσκοπικούς ή 
μη κερδοσκοπικούς σκοπούς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η εξαίρεση, καθώς και όλες οι εξαιρέσεις, πρέπει να οριοθετηθεί σαφώς.

Τροπολογία 294
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 121 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(121α) Με τον παρόντα κανονισμό 
λαμβάνεται υπόψη η αρχή της 
πρόσβασης του κοινού στα επίσημα 
έγγραφα κατά την εφαρμογή των 
διατάξεων που προβλέπονται στον 
κανονισμό. Τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα σε έγγραφα που τηρούνται 
από δημόσια αρχή ή δημόσιο φορέα 
μπορούν να γνωστοποιούνται από την εν 
λόγω αρχή ή τον εν λόγω φορέα σύμφωνα 
με τη νομοθεσία του κράτους μέλους 
στην οποία υπόκειται η δημόσια αρχή ή ο 
δημόσιος φορέας. Η εν λόγω νομοθεσία 
πρέπει να εξασφαλίζει την ισορροπία 
μεταξύ του δικαιώματος προστασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 



AM\922340EL.doc 117/160 PE502.053v01-00

EL

της αρχής της πρόσβασης του κοινού στα 
επίσημα έγγραφα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι η δημόσια εποπτεία των δημόσιων θεμάτων δεν 
παρεμποδίζεται αδικαιολόγητα από τους κανόνες προστασίας των δεδομένων. Όπως έχει 
επισημανθεί σε γνωμοδοτήσεις του ΕΕΠΔ, της ομάδας εργασίας του άρθρου 29 και του 
Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (FRA), πρέπει να διασφαλίζεται η αρχή της 
πρόσβασης του κοινού στα επίσημα έγγραφα.

Τροπολογία 295
Marita Ulvskog

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 121 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(121α) Στον παρόντα κανονισμό 
λαμβάνεται υπόψη η αρχή της 
πρόσβασης του κοινού στα επίσημα 
έγγραφα κατά την εφαρμογή των 
διατάξεων που προβλέπονται στον 
κανονισμό. Τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα σε έγγραφα που τηρούνται 
από δημόσια αρχή ή δημόσιο φορέα 
μπορούν να γνωστοποιούνται από την εν 
λόγω αρχή ή τον εν λόγω φορέα σύμφωνα 
με τη νομοθεσία του κράτους μέλους 
στην οποία υπόκειται η δημόσια αρχή ή ο 
δημόσιος φορέας. Η εν λόγω νομοθεσία 
πρέπει να εξασφαλίζει την ισορροπία 
μεταξύ του δικαιώματος προστασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
της αρχής της πρόσβασης του κοινού στα 
επίσημα έγγραφα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι η δημόσια εποπτεία των δημόσιων θεμάτων δεν 
παρεμποδίζεται αδικαιολόγητα από τους κανόνες προστασίας των δεδομένων. Όπως έχει 
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επισημανθεί σε γνωμοδοτήσεις του ΕΕΠΔ, της ομάδας εργασίας του άρθρου 29 και του FRA, 
πρέπει να διασφαλίζεται η αρχή της πρόσβασης του κοινού στα επίσημα έγγραφα.

Τροπολογία 296
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 126

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(126) Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, η επιστημονική έρευνα πρέπει 
να περιλαμβάνει βασική έρευνα, 
εφαρμοσμένη έρευνα και ιδιωτικά 
χρηματοδοτούμενη έρευνα και, επιπλέον, 
να λαμβάνει υπόψη τον στόχο της Ένωσης 
βάσει του άρθρου 179 παράγραφος 1 της 
συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίτευξη ενός 
Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας.

(126) Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, η επιστημονική έρευνα πρέπει 
να περιλαμβάνει βασική έρευνα, 
εφαρμοσμένη έρευνα και ιδιωτικά 
χρηματοδοτούμενη έρευνα υπό την έννοια 
του άρθρου 13 του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και, επιπλέον, να λαμβάνει υπόψη τον 
στόχο της Ένωσης βάσει του άρθρου 179 
παράγραφος 1 της συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
την επίτευξη ενός Ευρωπαϊκού Χώρου 
Έρευνας. Δεν πρέπει να περιλαμβάνει 
έρευνες αγοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι η απαλλαγή για σκοπούς έρευνας αφορά την έρευνα υπό την στενή 
έννοια, και όχι την έρευνα αγοράς.

Τροπολογία 297
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 129

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(129) Για την εκπλήρωση των στόχων του 
παρόντος κανονισμού, και ειδικότερα της 
προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
και των ελευθεριών των φυσικών 

(129) Για την εκπλήρωση των στόχων του 
παρόντος κανονισμού, και ειδικότερα της 
προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
και των ελευθεριών των φυσικών 
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προσώπων και, ιδίως, του δικαιώματος 
στην προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν 
και της διασφάλισης της ελεύθερης 
κυκλοφορίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στην Ένωση, πρέπει να 
ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία 
έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 
290 της συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις πρέπει να 
εκδοθούν σε σχέση με τη νομιμότητα της 
επεξεργασίας· τον προσδιορισμό των 
κριτηρίων και των προϋποθέσεων σε 
σχέση με τη συγκατάθεση παιδιού· την 
επεξεργασία ειδικών κατηγοριών 
δεδομένων· τον προσδιορισμό των 
κριτηρίων και των προϋποθέσεων για τα 
προδήλως υπερβολικά αιτήματα και τις 
αμοιβές για την άσκηση των 
δικαιωμάτων του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα· τα κριτήρια 
και τις απαιτήσεις για τις πληροφορίες 
που παρέχονται στο πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα και σε σχέση με 
το δικαίωμα πρόσβασης· το δικαίωμα 
των φυσικών προσώπων «να 
λησμονηθούν» και το δικαίωμα 
διαγραφής· τα μέτρα που βασίζονται στην 
κατάρτιση προφίλ· τα κριτήρια και τις 
απαιτήσεις σε σχέση με την ευθύνη του 
υπευθύνου επεξεργασίας και με την 
προστασία των δεδομένων ήδη από τον 
σχεδιασμό και εξ ορισμού· τον 
εκτελούντα την επεξεργασία· τα κριτήρια 
και τις απαιτήσεις για την τεκμηρίωση 
και την ασφάλεια της επεξεργασίας· τα 
κριτήρια και τις απαιτήσεις για τη 
διαπίστωση παραβίασης δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την 
κοινοποίησή της στην αρχή ελέγχου και 
των περιπτώσεων στις οποίες παραβίαση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι 
πιθανό να έχει δυσμενείς συνέπειες για το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα· τα κριτήρια και τις απαιτήσεις 
για τις πράξεις που απαιτούν εκτίμηση 
των επιπτώσεων σχετικά με την 

προσώπων και, ιδίως, του δικαιώματος 
στην προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν, 
στα κατάλληλα μέτρα και πολιτικές που 
χαράζει ο κλάδος λαμβάνονται δεόντως 
υπόψη οι αρχές της ουδετερότητας της 
τεχνολογίας, των ισότιμων υπηρεσιών και 
του ουδέτερου επιχειρηματικού μοντέλου 
προκειμένου να ευνοείται η ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα εντός της Ένωσης.
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προστασία των δεδομένων· τα κριτήρια 
και τις απαιτήσεις για τον καθορισμό 
υψηλού βαθμού συγκεκριμένων κινδύνων 
οι οποίοι απαιτούν προηγούμενη 
διαβούλευση· τον ορισμό και τα 
καθήκοντα του υπευθύνου προστασίας 
δεδομένων· τους κώδικες δεοντολογίας· 
τα κριτήρια και τις απαιτήσεις για τους 
μηχανισμούς πιστοποίησης· τα κριτήρια 
και τις απαιτήσεις για τις διαβιβάσεις 
μέσω δεσμευτικών εταιρικών κανόνων· 
τις παρεκκλίσεις όσον αφορά τις 
διαβιβάσεις· τις διοικητικές κυρώσεις· 
την επεξεργασία για σκοπούς υγείας· την 
επεξεργασία στο πλαίσιο της 
απασχόλησης και την επεξεργασία για 
ιστορικούς και στατιστικούς σκοπούς και 
σκοπούς επιστημονικής έρευνας. Είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να 
πραγματοποιήσει κατάλληλες 
διαβουλεύσεις κατά το 
προπαρασκευαστικό της έργο, μεταξύ 
άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. 
Κατά την επεξεργασία και την κατάρτιση 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η 
Επιτροπή πρέπει να εξασφαλίζει 
ταυτόχρονη, έγκαιρη και δέουσα 
διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 298
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 129

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(129) Για την εκπλήρωση των στόχων του 
παρόντος κανονισμού, και ειδικότερα της 
προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
και των ελευθεριών των φυσικών 
προσώπων και, ιδίως, του δικαιώματος 

(129) Για την εκπλήρωση των στόχων του 
παρόντος κανονισμού, και ειδικότερα της 
προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
και των ελευθεριών των φυσικών και 
νομικών προσώπων και, ιδίως, του 
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στην προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν 
και της διασφάλισης της ελεύθερης 
κυκλοφορίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στην Ένωση, πρέπει να 
ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία 
έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 
290 της συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις πρέπει να 
εκδοθούν σε σχέση με τη νομιμότητα της 
επεξεργασίας· τον προσδιορισμό των 
κριτηρίων και των προϋποθέσεων σε 
σχέση με τη συγκατάθεση παιδιού· την 
επεξεργασία ειδικών κατηγοριών 
δεδομένων· τον προσδιορισμό των 
κριτηρίων και των προϋποθέσεων για τα 
προδήλως υπερβολικά αιτήματα και τις 
αμοιβές για την άσκηση των δικαιωμάτων 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα· τα κριτήρια και τις απαιτήσεις 
για τις πληροφορίες που παρέχονται στο 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα και σε σχέση με το δικαίωμα 
πρόσβασης· το δικαίωμα των φυσικών 
προσώπων «να λησμονηθούν» και το 
δικαίωμα διαγραφής· τα μέτρα που 
βασίζονται στην κατάρτιση προφίλ· τα 
κριτήρια και τις απαιτήσεις σε σχέση με 
την ευθύνη του υπευθύνου επεξεργασίας 
και με την προστασία των δεδομένων ήδη 
από τον σχεδιασμό και εξ ορισμού· τον 
εκτελούντα την επεξεργασία· τα κριτήρια 
και τις απαιτήσεις για την τεκμηρίωση και 
την ασφάλεια της επεξεργασίας· τα 
κριτήρια και τις απαιτήσεις για τη 
διαπίστωση παραβίασης δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την 
κοινοποίησή της στην αρχή ελέγχου και 
των περιπτώσεων στις οποίες παραβίαση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι 
πιθανό να έχει δυσμενείς συνέπειες για το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα· τα κριτήρια και τις απαιτήσεις 
για τις πράξεις που απαιτούν εκτίμηση των 
επιπτώσεων σχετικά με την προστασία των 
δεδομένων· τα κριτήρια και τις απαιτήσεις 
για τον καθορισμό υψηλού βαθμού 

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

συγκεκριμένων κινδύνων οι οποίοι 
απαιτούν προηγούμενη διαβούλευση· τον 
ορισμό και τα καθήκοντα του υπευθύνου 
προστασίας δεδομένων· τους κώδικες 
δεοντολογίας· τα κριτήρια και τις 
απαιτήσεις για τους μηχανισμούς 
πιστοποίησης· τα κριτήρια και τις 
απαιτήσεις για τις διαβιβάσεις μέσω 
δεσμευτικών εταιρικών κανόνων· τις 
παρεκκλίσεις όσον αφορά τις διαβιβάσεις· 
τις διοικητικές κυρώσεις· την επεξεργασία 
για σκοπούς υγείας· την επεξεργασία στο 
πλαίσιο της απασχόλησης και την 
επεξεργασία για ιστορικούς και 
στατιστικούς σκοπούς και σκοπούς 
επιστημονικής έρευνας. Είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό η Επιτροπή να 
πραγματοποιήσει κατάλληλες 
διαβουλεύσεις κατά το 
προπαρασκευαστικό της έργο, μεταξύ 
άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Κατά 
την επεξεργασία και την κατάρτιση κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή 
πρέπει να εξασφαλίζει ταυτόχρονη, 
έγκαιρη και δέουσα διαβίβαση των 
σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Or. de

Τροπολογία 299
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 130

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(130) Για τη διασφάλιση ομοιόμορφων 
προϋποθέσεων στην εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού πρέπει να
ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες 
στην Επιτροπή όσον αφορά τον 
προσδιορισμό τυποποιημένων εντύπων σε 
σχέση με την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα παιδιού· 

(130) Κατά την εφαρμογή των διατάξεων
του παρόντος κανονισμού, πρέπει να 
διασφαλίζεται ότι δεν επιβάλλονται 
υποχρεωτικές απαιτήσεις για ειδικά 
τεχνικά χαρακτηριστικά προϊόντων και 
υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων 
τερματικών ή άλλου εξοπλισμού 
ηλεκτρονικής επικοινωνίας, οι οποίες θα 
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τυποποιημένων διαδικασιών και εντύπων 
για την άσκηση των δικαιωμάτων των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα· τυποποιημένων εντύπων για 
την ενημέρωση του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα· 
τυποποιημένων εντύπων και διαδικασιών 
σε σχέση με το δικαίωμα πρόσβασης· και 
το δικαίωμα φορητότητας των 
δεδομένων· τυποποιημένων εντύπων σε 
σχέση με την ευθύνη του υπευθύνου 
επεξεργασίας για την προστασία των 
δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό και εξ 
ορισμού και την τεκμηρίωση· των ειδικών 
απαιτήσεων για την ασφάλεια της 
επεξεργασίας· του τυποποιημένου 
μορφοτύπου και των διαδικασιών για την 
γνωστοποίηση παραβίασης δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στην αρχή 
ελέγχου και την γνωστοποίηση 
παραβίασης δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στο πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα· των προτύπων 
και των διαδικασιών για την εκτίμηση 
επιπτώσεων σχετικά με την προστασία 
των δεδομένων· των προτύπων και των 
διαδικασιών για την προηγούμενη 
έγκριση και την προηγούμενη 
διαβούλευση· των τεχνικών προτύπων και 
των μηχανισμών για την πιστοποίηση· 
του επαρκούς επιπέδου προστασίας που 
παρέχει μια τρίτη χώρα, ή έδαφος ή 
τομέας επεξεργασίας εντός της τρίτης 
χώρας, ή ένας διεθνής οργανισμός· των 
κοινολογήσεων που δεν επιτρέπονται από 
το δίκαιο της Ένωσης· της αμοιβαίας 
συνδρομής· των κοινών πράξεων· των 
αποφάσεων στο πλαίσιο του μηχανισμού 
συνεκτικότητας. Οι αρμοδιότητες αυτές 
θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 
για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 
αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου 
από τα κράτη μέλη της άσκησης των 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 
Επιτροπή46. Στο πλαίσιο αυτό, η 

μπορούσαν να εμποδίσουν την είσοδο του 
εξοπλισμού στην αγορά και την ελεύθερη 
κυκλοφορία του εντός και μεταξύ των 
κρατών μελών.
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Επιτροπή πρέπει να εξετάζει ειδικά μέτρα 
για τις πολύ μικρές, τις μικρές και τις 
μεσαίες επιχειρήσεις.

Or. en

Τροπολογία 300
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 130

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(130) Για τη διασφάλιση ομοιόμορφων 
προϋποθέσεων στην εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού πρέπει να ανατεθούν 
εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή.
Κατά την εφαρμογή των διατάξεων του 
παρόντος κανονισμού, πρέπει να 
διασφαλίζεται ότι δεν επιβάλλονται 
υποχρεωτικές απαιτήσεις για ειδικά 
τεχνικά χαρακτηριστικά προϊόντων και 
υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων 
τερματικών ή άλλου εξοπλισμού 
ηλεκτρονικής επικοινωνίας, οι οποίες θα 
μπορούσαν να εμποδίσουν την είσοδο του 
εξοπλισμού στην αγορά και την ελεύθερη 
κυκλοφορία του εντός και μεταξύ των 
κρατών μελών.



AM\922340EL.doc 125/160 PE502.053v01-00

EL

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

Or. en

Τροπολογία 301
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 130

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(130) Για τη διασφάλιση ομοιόμορφων 
προϋποθέσεων στην εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού πρέπει να ανατεθούν 
εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή 
όσον αφορά τον προσδιορισμό 
τυποποιημένων εντύπων σε σχέση με την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα παιδιού· τυποποιημένων 

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

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

πολύ μικρές, τις μικρές και τις μεσαίες 
επιχειρήσεις, ώστε τα μέτρα αυτά να μην 
επιβαρύνουν υπερβολικά τις εν λόγω 
επιχειρήσεις.

Or. en

Τροπολογία 302
Rachida Dati

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 130

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η άσκηση εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή ενέχει τον κίνδυνο της αδιαφάνειας ο 
οποίος πρέπει να αποφευχθεί διασφαλίζοντας ότι τα μέτρα καταρτίζονται σε στενή συνεργασία 
με εκείνους για τους οποίους θα ισχύσουν.

Τροπολογία 303
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 139

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επεξεργασία διευθύνσεων πρωτοκόλλου Ίντερνετ αποτελεί συχνά κρίσιμη παράμετρο των 
ερευνών για καταχρήσεις δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας δυνάμει της 
οδηγίας 2004/48/ΕΚ και δεν πρέπει να εμποδίζεται από τον κανονισμό.

Τροπολογία 304
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1



PE502.053v01-00 130/160 AM\922340EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες 
που αφορούν την προστασία των φυσικών
προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
κανόνες που αφορούν την ελεύθερη 
κυκλοφορία αυτών των δεδομένων.

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες 
που αφορούν την προστασία των φυσικών 
και νομικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και κανόνες που αφορούν την 
ελεύθερη κυκλοφορία αυτών των 
δεδομένων.

Or. de

Τροπολογία 305
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο παρών κανονισμός προστατεύει τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες 
των φυσικών προσώπων και ειδικότερα το 
δικαίωμά τους στην προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

2. Ο παρών κανονισμός προστατεύει τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες 
των φυσικών και νομικών προσώπων και 
ειδικότερα το δικαίωμά τους στην 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.

Or. de

Τροπολογία 306
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα εντός της Ένωσης 
δεν περιορίζεται ούτε απαγορεύεται για 
λόγους που σχετίζονται με την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 

3. Η ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα εντός της Ένωσης 
δεν περιορίζεται ούτε απαγορεύεται για 
λόγους που σχετίζονται με την προστασία 
των φυσικών και νομικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 
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χαρακτήρα. προσωπικού χαρακτήρα.

Or. de

Τροπολογία 307
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Οι διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού δεν θίγουν ούτε περιορίζουν 
την ελευθερία του Τύπου και την 
ελευθερία έκφρασης που θεσπίζονται στα 
εθνικά συντάγματα και προέρχονται από 
την παράδοση της ελευθερίας έκφρασης 
και της ελευθερίας του Τύπου που 
χαρακτηρίζουν τις ελεύθερες και ανοικτές 
κοινωνίες. Ούτε θα πρέπει να θίγονται ή 
να περιορίζονται τα δικαιώματα των 
πολιτών και η πρόσβασή τους σε 
πληροφορίες των δημοσίων αρχών. 
Επιπλέον, ο παρών κανονισμός δεν θίγει 
το δικαίωμα και την ευθύνη των κρατών 
μελών όσον αφορά την προστασία της 
ιδιωτικής ζωής των ατόμων στο πλαίσιο 
του χειρισμού των δημοσίων μητρώων 
μέσω ειδικής νομοθεσίας.

Or. sv

Τροπολογία 308
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στην, 
εν όλω ή εν μέρει, αυτοματοποιημένη 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, καθώς και στη μη 
αυτοματοποιημένη επεξεργασία τέτοιων 

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στην, 
εν όλω ή εν μέρει, αυτοματοποιημένη 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα, χωρίς διακρίσεις μεταξύ των 
μέσων της εν λόγω επεξεργασίας, καθώς 
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δεδομένων τα οποία περιλαμβάνονται ή 
πρόκειται να περιληφθούν σε σύστημα 
αρχειοθέτησης.

και στη μη αυτοματοποιημένη επεξεργασία 
τέτοιων δεδομένων τα οποία 
περιλαμβάνονται ή πρόκειται να 
περιληφθούν σε σύστημα αρχειοθέτησης.

Or. en

Τροπολογία 309
Ivailo Kalfin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στην, 
εν όλω ή εν μέρει, αυτοματοποιημένη 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, καθώς και στη μη 
αυτοματοποιημένη επεξεργασία τέτοιων 
δεδομένων τα οποία περιλαμβάνονται ή 
πρόκειται να περιληφθούν σε σύστημα 
αρχειοθέτησης.

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στην, 
εν όλω ή εν μέρει, αυτοματοποιημένη 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, χωρίς διακρίσεις όσον αφορά 
τη χρησιμοποιούμενη τεχνολογία, καθώς 
και στη μη αυτοματοποιημένη επεξεργασία 
τέτοιων δεδομένων τα οποία 
περιλαμβάνονται ή πρόκειται να 
περιληφθούν σε σύστημα αρχειοθέτησης.

Or. en

Τροπολογία 310
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) στο πλαίσιο δραστηριότητας η οποία 
δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του 
δικαίου της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά 
την εθνική ασφάλεια·

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι δραστηριότητες που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης 
αποκλείονται εξ ορισμού. Η επανάληψη αυτού του γεγονότος δεν προσθέτει τίποτα στον 
κανονισμό.

Τροπολογία 311
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Επακόλουθο της εισαγωγής των παραγράφων 2α και 2β.

Τροπολογία 312
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει κανένας λόγος που να αποτρέπει τα θεσμικά όργανα της Ένωσης να προστατεύουν 
τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα καθώς και άλλους τομείς.
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Τροπολογία 313
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Με γνώμονα τη νομική σαφήνεια και την ομοιομορφία, είναι απαραίτητη η ενσωμάτωση των 
ουσιωδών κανόνων για τα θεσμικά όργανα και τους φορείς της ΕΕ στον κανονισμό. Ένα ενιαίο 
νομικό κείμενο αποτρέπει τον κίνδυνο ασυμφωνιών μεταξύ των διατάξεων και θα είναι το 
πλέον κατάλληλο όχημα για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ της ΕΕ και των δημόσιων και 
ιδιωτικών οντοτήτων στα κράτη μέλη.

Τροπολογία 314
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) από φυσικό πρόσωπο χωρίς 
οποιοδήποτε κερδοσκοπικό συμφέρον και 
συνεπώς χωρίς οποιαδήποτε σχέση με 
επαγγελματική ή εμπορική 
δραστηριότητα, στο πλαίσιο αποκλειστικά 
προσωπικής ή οικιακής δραστηριότητας, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοσιοποίηση 
δεδομένων σε απροσδιόριστο αριθμό 
ατόμων, για παράδειγμα μέσω του 
διαδικτύου, δεν μπορεί να περιγραφεί ως 
καθαρά προσωπική ή οικιακή 
δραστηριότητα·

Or. en
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Αιτιολόγηση

σύμφωνα με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στην υπόθεση C-101/0 Lindquist, το 
παρόν κείμενο εισάγει ένα κριτήριο για τη διαφοροποίηση μεταξύ δημόσιων και οικιακών 
δραστηριοτήτων βάσει του απροσδιόριστου αριθμού ατόμων που μπορούν να αποκτήσουν 
πρόσβαση στις πληροφορίες. Η παρούσα εξαίρεση πρέπει να εφαρμόζεται μόνο όταν τα 
δεδομένα διατίθενται σε περιορισμένο αριθμό ατόμων. Το κείμενο πλέον συμβαδίζει με την 
αιτιολογική σκέψη 15.

Τροπολογία 315
Marita Ulvskog

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) για ιστορικούς και στατιστικούς 
σκοπούς και για σκοπούς επιστημονικής 
έρευνας

Or. en

Τροπολογία 316
Bernd Lange

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε α) κατά τη διάρκεια μιας 
δραστηριότητας που μπορεί να αναχθεί 
στην επαγγελματική ή εμπορική 
δραστηριότητα του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα.

Or. en

Τροπολογία 317
Jens Rohde
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε α) που πραγματοποιείται από τον 
εργοδότη και εντάσσεται στην 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα των εργαζομένων στο πλαίσιο 
της απασχόλησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να μπορεί πάντοτε ο εργοδότης να επεξεργάζεται δεδομένα εργαζομένων –
παραδείγματος χάρη όσον αφορά τον μισθό, την άδεια, τα επιδόματα, τα γενέθλια, την 
εκπαίδευση, την υγεία, τις ποινικές καταδίκες κτλ. Επί του παρόντος, ο εργαζόμενος έχει τη 
δυνατότητα να συναινέσει στην επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων από τον εργοδότη. 
Εντούτοις, η διατύπωση του κανονισμού θα μπορούσε να ερμηνευτεί ωσάν να μπορούσε να 
σημειωθεί ανισορροπία στο μέλλον μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου.

Τροπολογία 318
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε α) που έχουν αρκούντως 
ανωνυμοποιηθεί, κατά την έννοια του 
άρθρου 4 σημείο 2β (νέο)·

Or. en

Τροπολογία 319
Franck Proust

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) που έχουν ανωνυμοποιηθεί·

Or. fr

Τροπολογία 320
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Δυνάμει των κανόνων του παρόντος 
κανονισμού, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο, καθώς και η Επιτροπή 
στις περιπτώσεις που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό, δύνανται να 
θεσπίζουν ειδικούς κανόνες που 
διευκρινίζουν τους κανόνες του παρόντος 
κανονισμού όσον αφορά συγκεκριμένους 
τομείς ή την επεξεργασία από 
συγκεκριμένες οντότητες. Εντός 
διαστήματος ενός έτους από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο θεσπίζουν τους εν λόγω 
ειδικούς συμπληρωματικούς κανόνες 
όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από:
α) παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών διαθέσιμων στο κοινό, είτε 
γενικά είτε με στόχο τη διατήρηση 
δεδομένων επικοινωνιών για σκοπούς 
επιβολής του νόμου·
β) θεσμικά και λοιπά όργανα και 
οργανισμούς της Ένωσης·

Or. en

Justification

The aim of this proposal is to establish a general data protection regulation. In order to 
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achieve this aim and to avoid fragmentation of the legal framework, the scope should thus be 
wide. There is no a priori reason why Union institutions, bodies, offices and agencies should 
excluded; the same applies for providers of publicly available electronic communications 
services, both generally and as concerns the preservation of communications data for 
purposes of law enforcement. Existing legislation covering such entities should be brought in 
line with this Regulation. Until then, it should be applied in the spirit of the Regulation.

Τροπολογία 321
Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στην 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα προσώπων που διαμένουν στην 
Ένωση από υπεύθυνο επεξεργασίας μη 
εγκαταστημένο στην Ένωση, εάν οι 
δραστηριότητες επεξεργασίας σχετίζονται 
με

2. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στην 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα προσώπων με κατοικία στην 
Ένωση από υπεύθυνο επεξεργασίας μη 
εγκαταστημένο στην Ένωση, εάν οι 
δραστηριότητες επεξεργασίας σχετίζονται 
με

Or. de

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση της έννοιας της φράσης «που διαμένουν».

Τροπολογία 322
Amelia Andersdotter

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· or

α) την προσφορά αγαθών ή υπηρεσιών στα 
εν λόγω πρόσωπα στα οποία αναφέρονται 
τα δεδομένα στην Ένωση, ανεξάρτητα 
από το εάν απαιτείται η πληρωμή των εν 
λόγω προσώπων·

Or. en
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Justification

The notion of “processing of personal data in the context of the activities of an establishment 
of a controller or a processor in the Union” could be clarified. This question has already 
been raised under the current framework (see e.g. Opinion of the Working Party 29 on 
applicable law). While under a Regulation, questions of applicable law become less 
complicated, there should still be explicit rules on the applicability of national law building 
on the Regulation, e.g. specific rules in the employment context (see Article 82).It should be 
clarified that controllers established outside the Union are also subject to the Regulation 
when offering goods or services without a payment (e.g. because the service is paid for by 
advertising) to data subjects in the Union.

Τροπολογία 323
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τη διασφάλιση αποτελεσματικής προστασίας, είναι σημαντικό οι ορισμοί των «δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα» και του «προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα» να μην 
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είναι πολύ περιορισμένοι. Πρέπει να διευκρινίζεται ότι ο κανονισμός εφαρμόζεται μόνο σε 
δεδομένα που καθιστούν δυνατό το «διαχωρισμό» του προσώπου και ότι τα επιγραμμικά 
αναγνωριστικά ταυτότητας πρέπει να θεωρούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στην 
πλειονότητα των περιπτώσεων. Δεδομένης της σταθερής προόδου της τεχνολογίας, οι επιθέσεις 
κατά της ανωνυμοποίησης θα γίνουν πιο πολύπλοκες. Η ύπαρξη ευρέων ορισμών των 
«δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» και του «προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα» είναι σημαντική προκειμένου η προστασία να είναι αποτελεσματική και στο μέλλον.

Τροπολογία 324
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

«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, ιδίως βάσει αριθμού 
ταυτότητας, δεδομένων θέσης, 
επιγραμμικού αναγνωριστικού ή βάσει 
ενός ή περισσοτέρων συγκεκριμένων 
στοιχείων που χαρακτηρίζουν την 
υπόσταση του συγκεκριμένου προσώπου 
από φυσική, βιολογική, γενετική, 
ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή 
κοινωνική άποψη και το οποίο δεν ενεργεί 
υπό την επαγγελματική του/της ιδιότητα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την εξακρίβωση της ταυτότητας πρέπει να έχουν άμεση 
σχέση με τον υπεύθυνο επεξεργασίας. Σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 4.1, ως «πρόσωπο 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα» νοείται ένα φυσικό πρόσωπο. Κάποιες συγκεκριμένες 
καταστάσεις ενδέχεται να είναι δύσκολο να αξιολογηθούν, καθώς η περίπτωση ανεξάρτητων 
επιχειρηματιών (υδραυλικών, ιατρών) που χρησιμοποιούν την ίδια τηλεφωνική γραμμή για 
επιχειρηματικούς και ιδιωτικούς σκοπούς καθιστά ασαφή τα όρια μεταξύ φυσικών και νομικών 
προσώπων. Ο κανονισμός πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε φυσικά πρόσωπα που δεν ενεργούν 
υπό την επαγγελματική τους ιδιότητα.



AM\922340EL.doc 141/160 PE502.053v01-00

EL

Τροπολογία 325
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 326
Angelika Niebler

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, 

(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, το οποίο 
συνεργάζεται με τον υπεύθυνο 
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επιγραμμικού αναγνωριστικού ή βάσει 
ενός ή περισσοτέρων συγκεκριμένων 
στοιχείων που χαρακτηρίζουν την 
υπόσταση του συγκεκριμένου προσώπου 
από φυσική, βιολογική, γενετική, 
ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή 
κοινωνική άποψη·

επεξεργασίας, ιδίως βάσει αριθμού 
ταυτότητας, δεδομένων θέσης, 
επιγραμμικού αναγνωριστικού ή βάσει 
ενός ή περισσοτέρων συγκεκριμένων 
στοιχείων που χαρακτηρίζουν την 
υπόσταση του συγκεκριμένου προσώπου 
από φυσική, βιολογική, γενετική, 
ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή 
κοινωνική άποψη·

Or. de

Τροπολογία 327
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα ανώνυμα δεδομένα και ορισμένα ψευδώνυμα δεδομένα μπορούν να αφορούν κάποιο 
πρόσωπο, αλλά δεν μπορούν πλέον να συνδεθούν με το εν λόγω πρόσωπο για τεχνικούς λόγους. 
Τα δεδομένα που δεν μπορούν πλέον να συνδεθούν με το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται, δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Στα στοιχεία επικοινωνίας 
επιχειρήσεων περιλαμβάνονται δεδομένα όπως η επωνυμία, ο τίτλος, η επαγγελματική 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο επαγγελματικός αριθμός τηλεφώνου, ο 
επαγγελματικός αριθμός τηλεομοιοτυπίας, η διεύθυνση επικοινωνίας κλπ, τα οποία δεν πρέπει 
να θεωρούνται εμπιστευτικά καθώς υποτίθεται ότι χρησιμοποιούνται μόνο σε επαγγελματικό 
πλαίσιο.
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Τροπολογία 328
Adina-Ioana Vălean

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»: 
οποιαδήποτε δεδομένα αναφέρονται σε 
συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο του οποίου 
η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί 
άμεσα ή έμμεσα από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας·

Or. en

Τροπολογία 329
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2a) «αναγνωριστικός αριθμός»: 
οποιοσδήποτε αριθμητικός, 
αλφαριθμητικός ή παρόμοιος κωδικός 
χρησιμοποιείται συνήθως στο διαδίκτυο, 
μη συμπεριλαμβανομένων των κωδικών 
που ανατίθενται από δημόσια αρχή ή 
αρχή που τελεί υπό κρατικό έλεγχο για 
την εξακρίβωση της ταυτότητας ενός 
φυσικού προσώπου.

Or. en

Τροπολογία 330
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2a) «ανωνυμοποιημένα δεδομένα»: 
δεδομένα που προηγουμένως 
εξακριβώθηκαν και έχουν 
ανωνυμοποιηθεί, για τα οποία δεν 
υπάρχει πλέον κωδικός ή άλλος 
σύνδεσμος.

Or. en

Τροπολογία 331
Jens Rohde

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) «ψευδώνυμα δεδομένα»: δεδομένα 
που έχουν προηγουμένως εξακριβωθεί, 
στα οποία οι προσωπικές πληροφορίες, 
όπως ονόματα, ημερομηνία γέννησης, 
διεύθυνση ή αριθμός λογαριασμού, έχουν 
αντικατασταθεί από κωδικό (ψευδώνυμα 
ή σύμβολα). Ο σύνδεσμος μεταξύ του 
κωδικού και των δεδομένων τηρείται 
ξεχωριστά.

Or. en

Τροπολογία 332
Amelia Andersdotter

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3a) «κατάρτιση προφίλ»: οποιαδήποτε 
μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας 
αποσκοπεί στην αξιολόγηση ή την 
παραγωγή δεδομένων σχετικά με 
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παραμέτρους που αφορούν φυσικά 
πρόσωπα ή αποσκοπεί στην ανάλυση ή 
την πρόβλεψη των εργασιακών 
επιδόσεων, της οικονομικής κατάστασης, 
της τοποθεσίας, της υγείας, των 
προτιμήσεων, της αξιοπιστίας, της 
συμπεριφοράς ή της προσωπικότητας 
ενός φυσικού προσώπου·

Or. en

Justification

Profiling can entail serious risks for data subjects. It is prone to reinforcing discriminations, 
making decisions less transparent and carries an unavoidable risk of wrong decisions. For 
these reasons, it should be tightly regulated: its use should be clearly limited, and in those 
cases where it can be used, there should be safeguards against discrimination and data 
subjects should be able to receive clear and meaningful information on the logic of the 
profiling and its consequences. While some circles see profiling as a panacea for many 
problems, it should be noted that there is a significant body of research addressing its 
limitations. Notably, profiling tends to be useless for very rare characteristics, due to the risk 
of false positives. Also, profiles can be hard or impossible to verify. Profiles are based on 
complex and dynamic algorithms that evolve constantly and that are hard to explain to data 
subjects. Often, these algorithms qualify as commercial secrets and will not be easily 
provided to data subjects. However, when natural persons are subject to profiling, they 
should be entitled to information about the logic used in the measure, as well as an 
explanation of the final decision if human intervention has been obtained. This helps to 
reduce intransparency, which could undermine trust in data processing and may lead to loss 
or trust in especially online services. There is also a serious risk of unreliable and (in effect) 
discriminatory profiles being widely used, in matters of real importance to individuals and 
groups, which is the motivation behind several suggested changes in this Article that aim to 
improve the protection of data subjects against discrimination. In relation to this, the use of 
sensitive data in generating profiles should also be restricted.

Τροπολογία 333
Giles Chichester

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3a) «ανώνυμα δεδομένα»: πληροφορίες 
που δεν σχετίζονταν ποτέ με φυσικό 
πρόσωπο ή έχουν συλλεχθεί, αλλοιωθεί ή 
υποστεί επεξεργασία ούτως ώστε να μην 
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μπορούν να αντιστοιχιστούν σε πρόσωπο.

Or. en

Τροπολογία 334
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 335
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) «υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό 
ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η 
υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος φορέας 
που μόνος ή από κοινού με άλλους 
καθορίζει τους στόχους, τις προϋποθέσεις 
και τον τρόπο της επεξεργασίας των 

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

όταν οι στόχοι της επεξεργασίας 
καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή 
το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος της 
επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον 
διορισμό του μπορούν να καθορίζονται 
από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο 
κράτους μέλους·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαγραφή των όρων «προϋποθέσεις» και «τρόπος» ουσιαστικά αποσαφηνίζει τη διάκριση 
μεταξύ του υπεύθυνου επεξεργασίας και του εκτελούντος την επεξεργασία. Ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας προσδιορίζει «γιατί» πρέπει να υποβληθούν σε επεξεργασία τα δεδομένα, ήτοι τον 
σκοπό ή τον στόχο, ενώ ο εκτελών την επεξεργασία προσδιορίζει «πώς» πρόκειται να εκτελεστεί 
η επεξεργασία, ήτοι τις προϋποθέσεις και τον τρόπο.

Τροπολογία 336
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο ορισμός του υπευθύνου επεξεργασίας πρέπει να βασίζεται στην απόφαση σχετικά με τους 
σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία τα δεδομένα και όχι στις προϋποθέσεις 
ή τον τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνεται η επεξεργασία τους. Ο έλεγχος του σκοπού 
επεξεργασίας είναι η λογική στην οποία στηρίζεται η ανάθεση διαφορετικών ευθυνών αφενός 
στους υπευθύνους επεξεργασίας που είναι αρμόδιοι για το ποια δεδομένα υποβάλλονται σε 
επεξεργασία και γιατί, και αφετέρου στους εκτελούντες την επεξεργασία που είναι υπεύθυνοι για 
τον τρόπο επεξεργασίας τους.

Τροπολογία 337
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) «εκτελών την επεξεργασία»: φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία 
ή οποιοσδήποτε άλλος φορέας που 
επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου 
της επεξεργασίας·

(6) «εκτελών την επεξεργασία»: φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία 
ή οποιοσδήποτε άλλος φορέας που 
επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου 
της επεξεργασίας· έχει την ικανότητα να 
επεξεργάζεται δεδομένα με τεχνικά 
εφικτό τρόπο, χωρίς υπερβολική 
προσπάθεια, και είναι λογικά πιθανό να 
λάβει γνώση του περιεχομένου τους·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία συνάδει με την τροπολογία στην αιτιολογική σκέψη 24α (νέα).

Τροπολογία 338
Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) «συγκατάθεση του προσώπου στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα»: κάθε 

(8) «συγκατάθεση του προσώπου στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα»: κάθε 
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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·

συγκατάθεση που παρέχεται από το
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα βάσει ρητής και 
ολοκληρωμένης πληροφόρησης σχετικά 
με τους σκοπούς της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·

Or. de

Αιτιολόγηση

Ιδίως στον «ηλεκτρονικό κόσμο» δεν είναι σαφές τι εννοείται με τον όρο «ρητή» δήλωση 
βουλήσεως. Η τροπολογία στηρίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 της οδηγίας για την 
προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία 
2009/136/ΕΚ).

Τροπολογία 339
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία εξασφάλισης συγκατάθεσης, ήτοι ο μηχανισμός ενημέρωσης του προσώπου στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και η αντίδρασή του, είναι ο βασικός μηχανισμός σύναψης 
συμφωνίας, στην προκειμένη περίπτωση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα. Η χρήση της δοκιμασμένης στον χρόνο ορολογίας για το θέμα αυτό, όπως 
αντικατοπτρίζεται στο κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων, θα απλούστευε το κείμενο, θα 
δημιουργούσε βεβαιότητα θέτοντας τη συγκατάθεση σε σταθερή και καθιερωμένη βάση, και θα 
απέτρεπε διακρίσεις που θα ήταν πολύ δύσκολο να εφαρμοστούν στην πράξη.
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Τροπολογία 340
Adina-Ioana Vălean

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, 
αδιαμφισβήτητη και εν πλήρει επιγνώσει, 
με την οποία το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα δέχεται να 
αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το 
αφορούν·

Or. en

Τροπολογία 341
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 342
Bernd Lange

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 343
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) «παραβίαση προσωπικών δεδομένων»: 
η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί 
σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, 

(9) «παραβίαση προσωπικών δεδομένων»: 
η τυχαία ή παράνομη καταστροφή, 
απώλεια, μεταβολή, άνευ αδείας 



PE502.053v01-00 152/160 AM\922340EL.doc

EL

απώλεια, μεταβολή, άνευ αδείας 
κοινολόγηση ή προσπέλαση προσωπικών 
δεδομένων που διαβιβάσθηκαν, 
αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο 
τρόπο σε επεξεργασία·

κοινολόγηση ή προσπέλαση προσωπικών 
δεδομένων που διαβιβάσθηκαν, 
αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο 
τρόπο σε επεξεργασία·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κοινοποιήσεις παραβιάσεων δεδομένων συνιστούν σημαντικό εργαλείο για τη διασφάλιση 
της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των υπευθύνων επεξεργασίας όσον αφορά την ασφάλεια 
των δεδομένων. Επιπλέον, δίνουν στα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα τη 
δυνατότητα να λαμβάνουν μέτρα για την προστασία τους έναντι των συνεπειών τυχόν 
παραβιάσεων. Η παρούσα δέσμη τροπολογιών στοχεύει στη βελτίωση των διατάξεων που 
αφορούν τις παραβιάσεις δεδομένων, βελτιώνοντας τις χρονικές προθεσμίες κοινοποίησης για 
τους υπευθύνους επεξεργασίας, αποτρέποντας την κόπωση των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα λόγω του μεγάλου αριθμού παραβιάσεων, και δημιουργώντας ένα 
δημόσιο μητρώο παραβιάσεων.

Τροπολογία 344
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η απώλεια δεδομένων που έχουν κρυπτογραφηθεί με ισχυρή κρυπτογράφηση και εφόσον δεν 
έχει χαθεί το κλειδί της κρυπτογράφησης, δεν ενέχει κανέναν κίνδυνο βλάβης του φυσικού 
προσώπου.

Τροπολογία 345
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) «γενετικά δεδομένα»: όλα τα 
δεδομένα, οποιουδήποτε τύπου, τα οποία 
αφορούν τα χαρακτηριστικά φυσικού 
προσώπου που κληρονομούνται ή 
αποκτώνται κατά την αρχική 
προγεννητική ανάπτυξη·

(10) «γενετικά δεδομένα»: πληροφορίες 
σχετικά με τα κληρονομικά 
χαρακτηριστικά, ή την αλλοίωση των εν 
λόγω χαρακτηριστικών, ενός προσώπου
του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή 
μπορεί να εξακριβωθεί, τα οποία
λαμβάνονται μέσω της ανάλυσης 
νουκλεϊκού οξέος·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο προτεινόμενος ορισμός πρέπει να συνάδει με ορισμούς που χρησιμοποιούνται σε άλλα 
επίσημα κείμενα, όπως ο ορισμός των «ανθρώπινων γενετικών δεδομένων» που 
χρησιμοποιείται στη Διεθνή Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα ανθρώπινα 
γενετικά δεδομένα.

Τροπολογία 346
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) «δεδομένα που αφορούν την υγεία»: 
κάθε πληροφορία που σχετίζεται με τη 
σωματική ή ψυχική υγεία ενός προσώπου ή 
με την παροχή υγειονομικής περίθαλψης 

(12) «δεδομένα που αφορούν την υγεία»: 
οποιοδήποτε δεδομένο προσωπικού 
χαρακτήρα που σχετίζεται με τη σωματική 
ή ψυχική υγεία ενός προσώπου ή με την 
παροχή υγειονομικής περίθαλψης στο 
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στο φυσικό πρόσωπο· φυσικό πρόσωπο·

Or. en

Τροπολογία 347
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(13) «κύρια εγκατάσταση»: ο τόπος που 
καθορίζει η επιχείρηση ή ο όμιλος 
επιχειρήσεων, ήτοι ο υπεύθυνος
επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία, που υπόκειται στον 
μηχανισμό συνεκτικότητας όπως ορίζεται 
στο άρθρο 57, βάσει, ενδεικτικά, των 
ακόλουθων προαιρετικών αντικειμενικών 
κριτηρίων:

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο προτεινόμενος ορισμός της «κύριας εγκατάστασης» είναι υπερβολικά ασαφής και αφήνει 
πάρα πολλά περιθώρια για διάφορες ερμηνείες. Πρέπει να υπάρχει ενιαίa δοκιμή (test) για να 
αποφασιστεί η «κύρια εγκατάσταση» ενός οργανισμού, η οποία δοκιμή θα μπορεί να 
εφαρμοστεί σε «επιχειρήσεις/ομίλους επιχειρήσεων» ως συναφές σημείο αναφοράς και βάσει 
ενός συνόλου σχετικών αντικειμενικών κριτηρίων. Τα εν λόγω κριτήρια χρησιμοποιούνται για 
τον καθορισμό των κατάλληλων αρχών προστασίας δεδομένων σε σχέση με τους δεσμευτικούς 
εταιρικούς κανόνες και ως εκ τούτου αποδεικνύονται εφαρμόσιμα.

Τροπολογία 348
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(13) «κύρια εγκατάσταση»: όσον αφορά 
τον υπεύθυνο επεξεργασίας, ο τόπος της 
εγκατάστασής του στην Ένωση όπου 
λαμβάνονται οι βασικές αποφάσεις όσον 
αφορά τους σκοπούς, τις προϋποθέσεις και 
τα μέσα επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα ή ο τόπος της 
εγκατάστασής του που ασκεί κυρίαρχη 
επιρροή επί των άλλων εγκαταστάσεων 
του υπευθύνου επεξεργασίας· 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 
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εγκατάσταση» είναι ο τόπος της κεντρικής 
διοίκησής του στην Ένωση·

δραστηριοτήτων υπευθύνου επεξεργασίας 
σε εγκατάσταση στην Ένωση. Όσον αφορά 
τον εκτελούντα την επεξεργασία, «κύρια 
εγκατάσταση» είναι ο τόπος της κεντρικής 
διοίκησής του στην Ένωση· 
«εκπρόσωπος»:

Or. en

Τροπολογία 349
Franck Proust

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(13) «κύρια εγκατάσταση»: όσον αφορά 
τον υπεύθυνο επεξεργασίας, ο τόπος, ανά 
τομέα δραστηριοτήτων, 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·

Or. fr

Τροπολογία 350
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο 13 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13a) «αρμόδια αρχή ελέγχου»: η αρχή 
ελέγχου που έχει την αποκλειστική 
αρμοδιότητα της επίβλεψης ενός 
υπευθύνου επεξεργασίας σύμφωνα με το 
άρθρο 51 παράγραφοι 2, 3 και 4.

Or. en

Τροπολογία 351
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) «εκπρόσωπος»: κάθε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο εγκαταστημένο στην Ένωση, το 
οποίο ορίζεται ρητώς από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας και ενεργεί αντί του 
υπευθύνου επεξεργασίας, και στο οποίο 
μπορούν να απευθυνθούν κάθε αρχή 
ελέγχου και άλλοι φορείς στην Ένωση 
αντί του υπευθύνου επεξεργασίας, σε 
σχέση με τις υποχρεώσεις του υπευθύνου 
επεξεργασίας οι οποίες απορρέουν από τον 
παρόντα κανονισμό·

(14) «εκπρόσωπος»: κάθε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο εγκαταστημένο στην Ένωση, το 
οποίο ορίζεται ρητώς από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας και ενεργεί αντί του 
υπευθύνου επεξεργασίας, και στο οποίο 
απευθύνεται η αρμόδια αρχή ελέγχου, σε 
σχέση με τις υποχρεώσεις του υπευθύνου 
επεξεργασίας οι οποίες απορρέουν από τον 
παρόντα κανονισμό·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας εκτός της ΕΕ που διορίζουν εκπρόσωπο για την ΕΕ πρέπει να 
επωφελούνται από την αρχή της υπηρεσίας μιας στάσης.

Τροπολογία 352
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 14
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) «εκπρόσωπος»: κάθε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο εγκαταστημένο στην Ένωση, το 
οποίο ορίζεται ρητώς από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας και ενεργεί αντί του 
υπευθύνου επεξεργασίας, και στο οποίο 
μπορούν να απευθυνθούν κάθε αρχή 
ελέγχου και άλλοι φορείς στην Ένωση 
αντί του υπευθύνου επεξεργασίας, σε 
σχέση με τις υποχρεώσεις του υπευθύνου 
επεξεργασίας οι οποίες απορρέουν από τον 
παρόντα κανονισμό·

(14) «εκπρόσωπος»: κάθε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο εγκαταστημένο στην Ένωση, το 
οποίο ορίζεται ρητώς από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας και ενεργεί αντί του 
υπευθύνου επεξεργασίας, και στο οποίο 
απευθύνεται μόνο κάθε αρχή ελέγχου της 
χώρας εγκατάστασης του εκπροσώπου, 
σε σχέση με τις υποχρεώσεις του 
υπευθύνου επεξεργασίας οι οποίες 
απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό·

Or. en

Τροπολογία 353
Ivailo Kalfin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 14 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14a) «αρμόδια αρχή ελέγχου»: η αρχή 
ελέγχου που έχει την αποκλειστική 
αρμοδιότητα της επίβλεψης ενός 
υπευθύνου επεξεργασίας σύμφωνα με το 
άρθρο 51 παράγραφοι 2, 3 και 4.

Or. en

Τροπολογία 354
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

Ο παρών ορισμός δημιουργεί δύο διακριτούς ορισμούς της ηλικίας σε μια ενιαία κανονιστική 
πράξη χωρίς να επεξηγεί με σαφήνεια τις απαιτήσεις και τις περιστάσεις που ισχύουν για κάθε 
ηλικιακή ομάδα. Πρέπει να υπάρχει ένας ενιαίος και σαφής περιορισμός που δεν επιτρέπει την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα οποιουδήποτε προσώπου κάτω των 13 ετών 
χωρίς γονική εξουσιοδότηση, ανεξάρτητα από τον τομέα στον οποίο εκτελείται η ως άνω 
επεξεργασία.

Τροπολογία 355
Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) «αρχή ελέγχου»: δημόσια αρχή την 
οποία συστήνει ένα κράτος μέλος 
σύμφωνα με το άρθρο 46.

(19) «αρχή ελέγχου»: δημόσια αρχή την 
οποία συστήνει ένα κράτος μέλος 
σύμφωνα με το άρθρο 46.
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. de

Αιτιολόγηση

Για λόγους που άπτονται της επικουρικότητας, η οργάνωση της αρχής ελέγχου πρέπει να 
διαμορφωθεί κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να προσανατολίζεται στις διαφορετικές δομές που 
διαθέτει κάθε κράτος μέλος.Τροπολογία 356
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 19 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19a) «οικονομικό έγκλημα»: ποινικά 
αδικήματα σε σχέση με οργανωμένο 
έγκλημα, «προστασία» έναντι χρημάτων, 
τρομοκρατία, χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, εμπορία ανθρώπων, 
λαθραία διακίνηση μεταναστών, 
σεξουαλική εκμετάλλευση, διακίνηση 
ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, 
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παράνομη διακίνηση όπλων, διακίνηση 
κλοπιμαίων, διαφθορά, δωροδοκία, 
απάτη, παραχάραξη, παράνομη 
απομίμηση και πειρατεία προϊόντων, 
αδικήματα κατά του περιβάλλοντος, 
απαγωγή, παράνομη κατακράτηση και 
ομηρία, ληστεία, κλοπή, λαθρεμπόριο, 
αδικήματα που σχετίζονται με τη 
φορολογία, εκβίαση, πλαστογραφία, 
πειρατεία, εκμετάλλευση εμπιστευτικών 
πληροφοριών και χειραγώγηση της 
αγοράς.

Or. en


