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Τροπολογία 357
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να συλλέγονται για καθορισμένους, 
ρητούς και νόμιμους σκοπούς και να μην 
υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία 
κατά τρόπο μη συμβατό προς τους 
σκοπούς αυτούς·

β) να συλλέγονται για καθορισμένους, 
ρητούς και νόμιμους σκοπούς και να μην 
υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία 
κατά τρόπο ασυμβίβαστο προς τους 
σκοπούς αυτούς·

Or. en

Τροπολογία 358
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 359
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 360
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) να είναι ακριβή και να ενημερώνονται· 
πρέπει να λαμβάνονται όλα τα εύλογα 
μέτρα ώστε δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα τα οποία είναι ανακριβή, σε 
σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους 
υποβάλλονται σε επεξεργασία, να 
διαγράφονται ή να διορθώνονται χωρίς 
καθυστέρηση·

δ) να είναι ακριβή και, εφόσον είναι 
απαραίτητο, να ενημερώνονται· πρέπει να 
λαμβάνονται όλα τα εύλογα μέτρα ώστε 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία 
είναι ανακριβή, σε σχέση με τους σκοπούς 
για τους οποίους υποβάλλονται σε 
επεξεργασία, να διαγράφονται ή να 
διορθώνονται αμελλητί·

Or. en

Τροπολογία 361
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) να διατηρούνται υπό μορφή που 
επιτρέπει τον προσδιορισμό της 

ε) να διατηρούνται υπό μορφή που 
επιτρέπει τον προσδιορισμό της 



AM\922342EL.doc 5/185 PE502.055v01-00

EL

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

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

Or. en

Τροπολογία 362
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) να υποβάλλονται σε επεξεργασία υπό 
την ευθύνη και την υποχρέωση 
αποζημίωσης του υπευθύνου 
επεξεργασίας, ο οποίος διασφαλίζει και 
αποδεικνύει για κάθε πράξη επεξεργασίας 
τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού.

στ) να υποβάλλονται σε επεξεργασία υπό 
την ευθύνη και την υποχρέωση 
αποζημίωσης του υπευθύνου 
επεξεργασίας, ο οποίος διασφαλίζει και, 
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, αποδεικνύει τη 
συμμόρφωση της επεξεργασίας του 
υπευθύνου προς τις διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού στην αρχή ελέγχου 
που έχει την αρμοδιότητα δυνάμει του 
άρθρου 51 παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 363
Jean-Pierre Audy
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα παρέσχε συγκατάθεση στην 
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που το αφορούν για έναν ή 
περισσότερους ειδικούς σκοπούς·

α) το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα παρέσχε συγκατάθεση στην 
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που το αφορούν·

Or. fr

Τροπολογία 364
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα παρέσχε συγκατάθεση στην 
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που το αφορούν για έναν ή 
περισσότερους ειδικούς σκοπούς·

α) το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα παρέσχε ρητή και εν πλήρει 
επιγνώσει συγκατάθεση στην επεξεργασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
που το αφορούν για έναν ή περισσότερους 
ειδικούς σκοπούς·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συγκατάθεση που παρέχεται πρέπει να είναι ρητή και εν πλήρει επιγνώσει.

Τροπολογία 365
Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την 
εκτέλεση σύμβασης της οποίας το 

β) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την 
εκτέλεση σύμβασης ή συλλογικών 
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πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για 
την εκτέλεση προσυμβατικών μέτρων 
ληφθέντων αιτήσει του·

συμφωνιών, όπως συλλογικές συμβάσεις 
εργασίας και επιχειρησιακές συμφωνίες,
των οποίων το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα είναι 
συμβαλλόμενο μέρος ή για την εκτέλεση 
προσυμβατικών μέτρων ληφθέντων 
αιτήσει του·

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι συλλογικές συμφωνίες ισοδυναμούν στη Γερμανία με νόμο του κράτους και μπορούν, 
συνεπώς, να αποτελέσουν επίσης βάση για νόμιμη επεξεργασία δεδομένων.

Τροπολογία 366
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

γ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την 
τήρηση εκ του νόμου υποχρεώσεως, 
ρυθμιστικού κανόνα, καθοδήγησης, 
κώδικα πρακτικής της βιομηχανίας, είτε 
στην εγχώρια είτε στη διεθνή αγορά, του 
υπευθύνου της επεξεργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων 
των αρχών ελέγχου·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάταξη πρέπει να διασφαλίζει ότι περιλαμβάνεται εσωτερικός δημοσιονομικός κανονισμός ή 
κώδικες δεοντολογίας.

Τροπολογία 367
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

δ α) η επεξεργασία δεδομένων είναι 
απαραίτητη για την εξασφάλιση της 
ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή ενσωματώνει στο κείμενο τις εγγυήσεις που θεσπίζονται στην αιτιολογική 
σκέψη 39 αποσαφηνίζοντας σε ένα νομικά δεσμευτικό άρθρο ότι η επεξεργασία των δεδομένων 
για σκοπούς ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών θεωρείται σύννομη επεξεργασία.

Τροπολογία 368
Bernd Lange

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 369
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για 
την επίτευξη του έννομου συμφέροντος 
που επιδιώκει ο υπεύθυνος της 
επεξεργασίας, υπό τον όρο ότι δεν 
προέχουν το συμφέρον ή τα θεμελιώδη 

διαγράφεται
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δικαιώματα και οι ελευθερίες του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα που χρήζουν προστασίας, ιδίως 
εάν το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται 
τα δεδομένα είναι παιδί. Αυτό δεν 
εφαρμόζεται στην επεξεργασία που 
διενεργείται από δημόσιες αρχές κατά 
την άσκηση των καθηκόντων τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

As drafted, this provision could offer controllers a way to avoid many restrictions, since
experience suggests that few data subjects will test reliance on this ground in court. 
Moreover, the broadness of the term creates legal uncertainty. This is also likely to lead to 
divergences in practice between Member States and therefore fail to achieve harmonisation. 
Points (a) to (e) already offer ample grounds for lawfulness, so "legitimate interest" should be 
removed as a ground for processing. The vagueness of the term "legitimate interests" would 
encourage controllers to try to cover as much processing as possible under this ground, even 
though it could be covered under other grounds, notably consent, as well. This in turn would 
make it harder for data subjects to enforce their rights – while consent can easily be revoked, 
objecting to processing based on "legitimate interest" requires more effort on part of the data 
subject. Having such an ill-defined term be one of the grounds for lawfulness could also 
contribute to legal uncertainty, as it is quite likely that interpretations by supervisory 
authorities and courts will differ between Member States.

Τροπολογία 370
Amelia Andersdotter, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

εφαρμόζεται στην επεξεργασία που 
διενεργείται από δημόσιες αρχές κατά την 
άσκηση των καθηκόντων τους.

Or. en

Τροπολογία 371
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 372
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean, Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

A specific reference to the provisions on the security of data processing (Articles 30 and 
following) clarifies that the processing of data to the extent strictly necessary for the purposes 
of ensuring network and information security by, or on behalf of, a data controller, or data 
processor constitutes a legitimate interest of the concerned data controller or of the 
processor. This could, for example, include preventing unauthorised access to electronic 
communications networks and malicious code distribution and stopping 'denial of service' 
attacks and damage to computer and electronic communication systems.

Τροπολογία 373
Bernd Lange

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) η επεξεργασία του ονόματος, της 
διεύθυνσης, του επαγγέλματος, του 
παραρτήματος, των στοιχείων 
επικοινωνίας καθώς και του αριθμού 
τηλεφώνου και της διεύθυνσης 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι πάντα 
σύννομη. Αυτό δεν εφαρμόζεται, ωστόσο, 
εάν τα εν λόγω δεδομένα συλλέγονται, 
αποθηκεύονται και – κατά περίπτωση 
μαζί με άλλα δεδομένα – αξιολογούνται 
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σκοπίμως, και στη συνέχεια αυτά τα 
δεδομένα μπορούν να παρέχουν ένα 
ολοκληρωμένο προφίλ ως προς την 
προσωπικότητα και την κυκλοφορία του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται, ή εάν 
τα εν λόγω δεδομένα περιγράφουν ή 
σκιαγραφούν το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται κατά συκοφαντικό τρόπο.

Or. en

Τροπολογία 374
Seán Kelly, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) η επεξεργασία περιορίζεται σε 
ψευδώνυμα δεδομένα και ο αποδέκτης 
της υπηρεσίας έχει δικαίωμα αντίταξης 
δυνάμει του άρθρου 19 παράγραφος 3 
(νέα).

Or. en

Τροπολογία 375
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en
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Τροπολογία 376
Angelika Niebler

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) η επεξεργασία είναι απαραίτητη, 
προκειμένου να ανωνυμοποιηθούν τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή να 
παρουσιάζονται υπό ψευδώνυμο·

Or. de

Αιτιολόγηση

Η επεξεργασία πρέπει να επιτρέπεται προκειμένου να καταστεί δυνατή η ανωνυμοποίηση των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή η παρουσίασή τους υπό ψευδώνυμο.

Τροπολογία 377
Alejo Vidal-Quadras

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) διεξάγεται επεξεργασία μόνο 
ψευδώνυμων δεδομένων, όπου το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα προστατεύεται επαρκώς.

Or. en

Τροπολογία 378
Jean-Pierre Audy

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) όταν ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
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εμπιστεύεται τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα σε τρίτο, ο τελευταίος 
καθίσταται συνυπεύθυνος βάσει του 
παρόντος κανονισμού·

Or. fr

Τροπολογία 379
Ivailo Kalfin

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) η επεξεργασία είναι αυστηρά 
απαραίτητη για την κατάλληλη 
αντιμετώπιση περιστατικών που 
εντοπίζονται και αφορούν την ασφάλεια 
δικτύων και/ή πληροφοριών, παραβιάσεις 
ή επιθέσεις.

Or. en

Τροπολογία 380
Jens Rohde

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) διεξάγεται επεξεργασία μόνο 
ανωνυμοποιημένων ή ψευδώνυμων 
δεδομένων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Καθιστώντας την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύννομη όταν σε αυτά 
τα δεδομένα έχει παρασχεθεί ψευδώνυμο, ενθαρρύνεται η ελαχιστοποίηση δεδομένων και η 
πρακτική των «ψευδωνυμοποιημένων» δεδομένων προς όφελος όλων των προσώπων στα 
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οποία αναφέρονται τα δεδομένα καθώς, εξ ορισμού, τα δεδομένα δεν μπορούν να αποδοθούν σε 
ένα πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται χωρίς τη χρήση των πρόσθετων δεδομένων που 
υπόκεινται σε ξεχωριστούς και σαφώς διακρινόμενους τεχνικούς και οργανωτικούς ελέγχους.

Τροπολογία 381
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ β) η επεξεργασία διεξάγεται με σκοπό 
την ανωνυμοποίηση.

Or. en

Τροπολογία 382
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς 
ενεργητικής εμπορικής προώθησης είναι 
σύννομη μόνο εφόσον το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα έχει 
παράσχει προηγούμενη συγκατάθεση για 
την επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν 
για την εν λόγω εμπορική προώθηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες απαιτεί 
συγκατάθεση σχετικά με την ενεργητική εμπορική προώθηση και την επιγραμμική 
συμπεριφορική διαφήμιση. Κατά συνέπεια, ο κανονισμός πρέπει να παρέχει το ίδιο επίπεδο 
προτύπων για την ενεργητική εμπορική προώθηση τόσο εντός όσο και εκτός διαδικτύου.



PE502.055v01-00 16/185 AM\922342EL.doc

EL

Τροπολογία 383
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα η οποία είναι απαραίτητη για 
ιστορικούς ή στατιστικούς σκοπούς ή 
σκοπούς επιστημονικής έρευνας είναι 
σύννομη με την επιφύλαξη των 
προϋποθέσεων και των εγγυήσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 83.

2. Η επακόλουθη επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα η οποία είναι 
απαραίτητη για ιστορικούς ή στατιστικούς 
σκοπούς ή σκοπούς επιστημονικής έρευνας 
είναι σύννομη με την επιφύλαξη των 
προϋποθέσεων και των εγγυήσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 83.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να καθοριστεί και να επιτραπεί η επακόλουθη επεξεργασία (π.χ. διασύνδεση, 
διόρθωση και προσθήκη δεδομένων σχετικά με ένα πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα) δεδομένου ότι η σύγχρονη και καινοτόμα έρευνα για τη δημόσια υγεία θα βασιστεί σε 
πολλαπλά σύνολα δεδομένων και ιστορικές σειρές.

Τροπολογία 384
Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η επεξεργασία δεδομένων που 
παρουσιάζονται υπό ψευδώνυμο για την 
επίτευξη του έννομου συμφέροντος που 
επιδιώκει ο υπεύθυνος της επεξεργασίας 
είναι σύννομη, υπό τον όρο ότι δεν 
προέχουν το συμφέρον ή τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και οι ελευθερίες του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα που χρήζουν προστασίας, ιδίως 
εάν το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται 
τα δεδομένα είναι παιδί. Αυτό δεν 
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εφαρμόζεται στην επεξεργασία που 
διενεργείται από δημόσιες αρχές κατά 
την άσκηση των καθηκόντων τους.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός εξακολουθεί να μην αναγνωρίζει επί του παρόντος τις διαφορετικές κατηγορίες 
δεδομένων και τη διαφορετική επεξεργασία τους.

Τροπολογία 385
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η νομοθεσία του κράτους μέλους πρέπει 
να ανταποκρίνεται σε σκοπό δημόσιου 
συμφέροντος ή να είναι αναγκαία για την 
προστασία των δικαιωμάτων και των 
ελευθεριών τρίτων. Το δίκαιο του κράτους 
μέλους πρέπει επίσης να σέβεται την 
ουσία του δικαιώματος στην προστασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
του παρόντος κανονισμού και τις διεθνείς 
συνθήκες τις οποίες το κράτος μέλος έχει 
αποφασίσει να ακολουθήσει. Τέλος, το 
κράτος μέλος υποχρεούται να αξιολογεί 
και να αποφασίζει εάν η εθνική 
νομοθεσία είναι και θα είναι ανάλογη προς 
τον επιδιωκόμενο θεμιτό στόχο ή εάν 
μπορεί να επιτευχθεί κάποιος θεμιτός 
στόχος με λύσεις που παραβιάζουν 
λιγότερο τη σφαίρα του προσωπικού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Article 6, paragraph 1, litra e states that processing is lawful if the following applies: 
“processing is necessary for the performance of a task carried out in the public interest or in 
the exercise of official authority vested in the controller”. Seen in connection with the above 
mentioned paragraph 3 this leaves Member States a very wide room for eroding citizens’ 
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protection of data mentioned in this regulation using national legislation. The harmonisation 
among member states will come under pressure because national interests will result in many 
different examples of legislation. Citizens’ data will be processed differently in the different 
countries. This is not satisfying. Similar arguments can be found in relation to article 21.

Τροπολογία 386
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Για την περίπτωση που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 στοιχείο στ), ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει 
σχετικά το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα ρητώς και 
χωριστά. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
δημοσιεύει επίσης τους λόγους για τους 
οποίους πιστεύει ότι τα συμφέροντά του 
υπερισχύουν των συμφερόντων ή 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα.

Or. en

Τροπολογία 387
Amelia Andersdotter, Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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οποιαδήποτε αλλαγή όρων και γενικών 
προϋποθέσεων μιας σύμβασης.

Or. en

Τροπολογία 388
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται 

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να συλλέγονται μόνο για καθορισμένους, σαφείς 
και νόμιμους σκοπούς και να μην τυγχάνουν περαιτέρω επεξεργασίας κατά τρόπο ασυμβίβαστο 
προς τους σκοπούς αυτούς.

Τροπολογία 389
Amelia Andersdotter, Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των προϋποθέσεων που 

διαγράφεται
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αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο 
στ) σε διάφορους τομείς και καταστάσεις 
επεξεργασίας, μεταξύ άλλων σε σχέση με 
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που αφορούν παιδιά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις θα πρέπει να είναι ανεκτές μόνο εάν το πεδίο εφαρμογής θίγει 
μη ουσιώδη στοιχεία της νομοθετικής πράξης. Ο ορισμός και το πεδίο εφαρμογής της 
νομιμότητας του παρόντος κανονισμού αποτελούν ουσιώδη στοιχεία αυτά καθεαυτά και, ως εκ 
τούτου, δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

Τροπολογία 390
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 391
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Δεδομένων πρέπει να ορίσει κατάλογο 
των κριτηρίων που πρέπει να πληρούνται 
προκειμένου να αποτελεί το έννομο 
συμφέρον έγκυρο νομικό λόγο για την 
επεξεργασία σύμφωνα με την παράγραφο 
1 στοιχείο στ), συμπεριλαμβανομένων 
παραδειγμάτων περιπτώσεων όπου 
μπορεί να χρησιμοποιείται αυτός ο λόγος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό το καθήκον πρέπει να ανατεθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων.

Τροπολογία 392
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας φέρει σε 
όλες τις περιπτώσεις το βάρος της 
απόδειξης όσον αφορά την παροχή της 
συγκεκριμένης ως προς τους στόχους, 
ρητής και εν πλήρει επιγνώσει
συγκατάθεσης του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα στην 
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που το αφορούν.

Or. en

Τροπολογία 393
Bernd Lange

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

βάρος της απόδειξης όσον αφορά την 
παροχή της συγκατάθεσης του προσώπου 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα στην 
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που το αφορούν για τους
συγκεκριμένους σκοπούς κατά την έννοια 
του άρθρου 1 παράγραφος 1 στοιχείο α). 
Η δήλωση συγκατάθεσης δεν απαιτεί 
ειδική μορφή.

Or. en

Τροπολογία 394
Amelia Andersdotter, Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η ελεύθερη, ειδική, ρητή και εν 
πλήρει επιγνώσει συγκατάθεση του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα για την επεξεργασία των 
προσωπικών δεδομένων που το αφορούν 
δεν μπορεί να διαχωρίζεται ή να 
ταξινομείται ανάλογα με τον τύπο των εν 
λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Or. en

Τροπολογία 395
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η συγκατάθεση παρέχεται σιωπηρά, 
με δήλωση ειδικά για την συγκεκριμένη 
περίπτωση και εν πλήρει επιγνώσει, ή με 
άλλη ενέργεια, εκτός αν προσδιοριστεί 
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μέσω σχετικής εκτίμησης επιπτώσεων ότι 
κάποια άλλη μορφή συγκατάθεσης είναι 
αναγκαία.

Or. de

Τροπολογία 396
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 397
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να αποσύρει τη 
συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή. Η 
απόσυρση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη 
νομιμότητα της επεξεργασίας που 
βασίσθηκε στη συγκατάθεση προ της 
απόσυρσής της. Σε περιπτώσεις όπου η 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα είναι ουσιώδης ώστε να είναι 
σε θέση οι υπεύθυνοι επεξεργασίας να 
παρέχουν επαρκή ασφάλεια κατά την 
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παροχή μιας υπηρεσίας στο πρόσωπο στο
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, η 
απόσυρση της συγκατάθεσης μπορεί να 
οδηγήσει στην καταγγελία της σύμβασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 398
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 399
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 400
Bernd Lange

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Η συγκατάθεση ενός υπαλλήλου δεν 
παρέχει νομική βάση για την επεξεργασία 
δεδομένων από τον εργοδότη. Η 
νομιμότητα της επεξεργασίας 
αξιολογείται σύμφωνα με τα στοιχεία α) 
έως στ) του άρθρου 6 παράγραφος 1 και 
των παραγράφων 2 έως 5. Η ατομική 
συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχείο α) μπορεί να 
αντικατασταθεί από συλλογικές 
συμβάσεις ως νομική βάση, ιδίως με 
συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή 
συμφωνίες συμβουλίου εργαζομένων.

Or. en

Τροπολογία 401
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

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.

Τροπολογία 402
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 403
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 404
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, σε σχέση με την προσφορά 
υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας 
απευθείας σε παιδί, η επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
παιδιού ηλικίας κάτω των 15 ετών είναι 
σύννομη μόνον εάν και εφόσον η 
συγκατάθεση παρέχεται ή εγκρίνεται από 
τον γονέα ή τον κηδεμόνα του παιδιού. Ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας καταβάλλει 
εύλογες προσπάθειες για να εξασφαλίσει 
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επαληθεύσιμη συγκατάθεση, λαμβάνοντας 
υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία.

επαληθεύσιμη συγκατάθεση, λαμβάνοντας 
υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία.

Or. fr

Τροπολογία 405
Marian Harkin, Seán Kelly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Όταν μια υπηρεσία της κοινωνίας της 
πληροφορίας διαθέτει δυνατότητες 
κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά, 
λαμβάνει ρητά μέτρα για την προστασία 
της ευημερίας τους διασφαλίζοντας, 
μεταξύ άλλων, στον βαθμό που είναι 
δυνατόν, ότι έχουν επίγνωση των 
ταυτοτήτων αυτών με τους οποίους 
επικοινωνούν.

Or. en

Τροπολογία 406
Amelia Andersdotter, Silvia-Adriana Ţicău, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
απαιτήσεων για τις μεθόδους 
εξασφάλισης της επαληθεύσιμης 
συγκατάθεσης η οποία αναφέρεται στην 
παράγραφο 1. Στο πλαίσιο αυτό, η 
Επιτροπή εξετάζει ειδικά μέτρα για τις 
πολύ μικρές, τις μικρές και τις μεσαίες 

διαγράφεται
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επιχειρήσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι υποχρεώσεις έχουν ήδη καταστεί σαφείς, δεν μπορούν να ανατίθενται στην Επιτροπή 
εξαιρέσεις για τις ΜΜΕ.

Τροπολογία 407
Rachida Dati

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
απαιτήσεων για τις μεθόδους εξασφάλισης 
της επαληθεύσιμης συγκατάθεσης η οποία 
αναφέρεται στην παράγραφο 1. Για τον 
σκοπό αυτό, η Επιτροπή εξετάζει ειδικά 
μέτρα για πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις.

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των
απαιτήσεων για τις μεθόδους εξασφάλισης 
της επαληθεύσιμης συγκατάθεσης η οποία 
αναφέρεται στην παράγραφο 1. Για τον 
σκοπό αυτό, η Επιτροπή εξετάζει ειδικά 
μέτρα για πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις σε συνεννόηση με τους 
ενδιαφερόμενους φορείς.

Or. fr

<TitreJust>Αιτιολόγηση</TitreJust>

Η χρήση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ενέχει τον κίνδυνο της αδιαφάνειας ο οποίος πρέπει να 
αποφευχθεί διασφαλίζοντας ότι η θέσπισή τους πραγματοποιείται σε στενή συνεργασία με 
εκείνους για οποίους θα ισχύουν.

Τροπολογία 408
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει 
πρότυπα έντυπα για ειδικές μεθόδους για 
την εξασφάλιση της επαληθεύσιμης 
συγκατάθεσης η οποία αναφέρεται στην 
παράγραφο 1. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 87 παράγραφος 2.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 409
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 410
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 411
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 412
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα παρέσχε τη συγκατάθεσή του 
στην επεξεργασία των συγκεκριμένων 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στα άρθρα 7 και 8· ή

Or. en

Τροπολογία 413
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

Οι συλλογικές συμβάσεις πρέπει να εξακολουθούν να θεωρούνται επαρκείς για την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τροπολογία 414
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 415
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) η επεξεργασία διεξάγεται στο πλαίσιο 
των νόμιμων δραστηριοτήτων, με 
κατάλληλες εγγυήσεις, ιδρύματος, 
οργάνωσης ή άλλου μη κερδοσκοπικού 
φορέα με πολιτικό, φιλοσοφικό, 
θρησκευτικό ή συνδικαλιστικό στόχο, και 
υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία 
αφορά αποκλειστικά τα μέλη ή τα πρώην 

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

αφορά αποκλειστικά τα μέλη ή τα πρώην 
μέλη του φορέα ή πρόσωπα τα οποία έχουν
τακτική επικοινωνία μαζί του σε σχέση με 
τους σκοπούς του και ότι τα δεδομένα δεν 
κοινοποιούνται εκτός του συγκεκριμένου 
φορέα χωρίς τη συγκατάθεση των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται· ή

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό οι οργανώσεις της αγοράς εργασίας να συνεχίζουν την επεξεργασία και 
ανταλλαγή προσωπικών πληροφοριών όσον αφορά τα μέλη τους.

Τροπολογία 416
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την 
άσκηση καθήκοντος δημόσιου 
συμφέροντος, βάσει του δικαίου της 
Ένωσης ή του δικαίου κράτους μέλους, το 
οποίο προβλέπει κατάλληλα μέτρα για τη 
διασφάλιση των έννομων συμφερόντων 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα· ή

ζ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την 
άσκηση καθήκοντος δημόσιου 
συμφέροντος, βάσει του δικαίου της 
Ένωσης ή του δικαίου κράτους μέλους, το 
οποίο προβλέπει κατάλληλα μέτρα για τη 
διασφάλιση των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και των έννομων 
συμφερόντων του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα· ή

Or. en

Τροπολογία 417
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την ζ) η επεξεργασία και η ανταλλαγή είναι 
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άσκηση καθήκοντος δημόσιου 
συμφέροντος, βάσει του δικαίου της 
Ένωσης ή του δικαίου κράτους μέλους, το 
οποίο προβλέπει κατάλληλα μέτρα για τη 
διασφάλιση των έννομων συμφερόντων 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα· ή

απαραίτητες για την άσκηση καθήκοντος 
δημόσιου συμφέροντος, βάσει του δικαίου 
της Ένωσης ή του δικαίου κράτους μέλους, 
το οποίο προβλέπει κατάλληλα μέτρα για 
τη διασφάλιση των έννομων συμφερόντων 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα· ή

Or. en

Τροπολογία 418
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) η επεξεργασία δεδομένων που αφορούν 
την υγεία είναι απαραίτητη για σκοπούς 
υγείας και με την επιφύλαξη των 
προϋποθέσεων και των εγγυήσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 81· ή

η) η επεξεργασία και η ανταλλαγή 
δεδομένων που αφορούν την υγεία είναι 
απαραίτητες για σκοπούς υγείας και με 
την επιφύλαξη των προϋποθέσεων και των 
εγγυήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 81· 
ή

Or. en

Τροπολογία 419
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για 
ιστορικούς ή στατιστικούς σκοπούς ή για 
σκοπούς επιστημονικής έρευνας, με την 
επιφύλαξη των προϋποθέσεων και των 
εγγυήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 83· 
ή

θ) η επεξεργασία και η ανταλλαγή είναι 
απαραίτητες για ιστορικούς ή 
στατιστικούς σκοπούς ή για σκοπούς 
επιστημονικής έρευνας, με την επιφύλαξη 
των προϋποθέσεων και των εγγυήσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 83· ή

Or. en
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Τροπολογία 420
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) η επεξεργασία δεδομένων που αφορούν 
ποινικές καταδίκες ή σχετικά μέτρα 
ασφάλειας διενεργείται υπό τον έλεγχο 
επίσημης αρχής ή εάν η επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για τη συμμόρφωση προς 
νομική ή κανονιστική υποχρέωση την 
οποία υπέχει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή 
για την εκτέλεση καθήκοντος που 
ασκείται για σημαντικούς λόγους 
δημόσιου συμφέροντος, και στον βαθμό 
που επιτρέπεται από το δίκαιο της 
Ένωσης ή δίκαιο κράτους μέλους το 
οποίο προβλέπει επαρκείς εγγυήσεις. 
Πλήρες μητρώο ποινικών καταδικών 
τηρείται μόνον υπό τον έλεγχο επίσημης 
αρχής.

ι) η επεξεργασία δεδομένων που αφορούν 
ποινικές καταδίκες ή σχετικά μέτρα 
ασφάλειας διενεργείται υπό τον έλεγχο 
επίσημης αρχής. Πλήρες μητρώο ποινικών 
καταδικών τηρείται μόνον υπό τον έλεγχο 
επίσημης αρχής.

Or. en

Τροπολογία 421
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ι) η επεξεργασία δεδομένων που αφορούν 
ποινικές καταδίκες ή σχετικά μέτρα 
ασφάλειας διενεργείται υπό τον έλεγχο 
επίσημης αρχής ή εάν η επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για τη συμμόρφωση προς 
νομική ή κανονιστική υποχρέωση ή τις
συλλογικές συμβάσεις στην αγορά 
εργασίας τις οποίες υπέχει ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή για την εκτέλεση 
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συμφέροντος, και στον βαθμό που 
επιτρέπεται από το δίκαιο της Ένωσης ή 
δίκαιο κράτους μέλους το οποίο προβλέπει 
επαρκείς εγγυήσεις. Πλήρες μητρώο 
ποινικών καταδικών τηρείται μόνον υπό 
τον έλεγχο επίσημης αρχής.

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι εργοδότες μετά από συλλογικές συμβάσεις δύνανται να 
λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με (πιθανές) ποινικές καταδίκες υπαλλήλων. Αυτό ισχύει 
ιδιαίτερα για εργαζομένους που ασχολούνται με παιδιά.

Τροπολογία 422
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) η επεξεργασία δεδομένων που αφορούν 
ποινικές καταδίκες ή σχετικά μέτρα 
ασφάλειας διενεργείται υπό τον έλεγχο 
επίσημης αρχής ή εάν η επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για τη συμμόρφωση προς 
νομική ή κανονιστική υποχρέωση την 
οποία υπέχει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή 
για την εκτέλεση καθήκοντος που ασκείται 
για σημαντικούς λόγους δημόσιου 
συμφέροντος, και στον βαθμό που 
επιτρέπεται από το δίκαιο της Ένωσης ή 
δίκαιο κράτους μέλους το οποίο προβλέπει 
επαρκείς εγγυήσεις. Πλήρες μητρώο 
ποινικών καταδικών τηρείται μόνον υπό 
τον έλεγχο επίσημης αρχής.

ι) η επεξεργασία δεδομένων που αφορούν 
ποινικές καταδίκες, ποινικά αδικήματα 
και υποθέσεις που δεν έχουν οδηγήσει σε 
καταδίκη, ή σχετικά μέτρα ασφάλειας 
διενεργείται υπό τον έλεγχο επίσημης 
αρχής ή εάν η επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για τη συμμόρφωση προς 
νομική ή κανονιστική υποχρέωση την 
οποία υπέχει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή 
για την εκτέλεση καθήκοντος που ασκείται 
για σημαντικούς λόγους δημόσιου 
συμφέροντος, και στον βαθμό που 
επιτρέπεται από το δίκαιο της Ένωσης ή 
δίκαιο κράτους μέλους το οποίο προβλέπει 
επαρκείς εγγυήσεις για τα θεμελιώδη 
δικαιώματα του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα. Πλήρες 
μητρώο ποινικών καταδικών τηρείται 
μόνον υπό τον έλεγχο επίσημης αρχής.

Or. en
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Τροπολογία 423
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) η επεξεργασία δεδομένων που αφορούν 
ποινικές καταδίκες ή σχετικά μέτρα 
ασφάλειας διενεργείται υπό τον έλεγχο 
επίσημης αρχής ή εάν η επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για τη συμμόρφωση προς 
νομική ή κανονιστική υποχρέωση την 
οποία υπέχει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή 
για την εκτέλεση καθήκοντος που ασκείται 
για σημαντικούς λόγους δημόσιου 
συμφέροντος, και στον βαθμό που 
επιτρέπεται από το δίκαιο της Ένωσης ή 
δίκαιο κράτους μέλους το οποίο προβλέπει 
επαρκείς εγγυήσεις. Πλήρες μητρώο 
ποινικών καταδικών τηρείται μόνον υπό 
τον έλεγχο επίσημης αρχής.

ι) η επεξεργασία δεδομένων που αφορούν 
ποινικές καταδίκες ή σχετικά μέτρα 
ασφάλειας διενεργείται είτε με την 
επιφύλαξη των προϋποθέσεων και των 
εγγυήσεων που αναφέρονται στο άρθρο
83α είτε υπό τον έλεγχο αρχής ελέγχου ή 
εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη 
συμμόρφωση προς νομική ή κανονιστική 
υποχρέωση την οποία υπέχει ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή για την πρόληψη 
παραβίασης αυτών ή για την εκτέλεση 
καθήκοντος που ασκείται για σημαντικούς 
λόγους δημόσιου συμφέροντος, και στον 
βαθμό που επιτρέπεται από το δίκαιο της 
Ένωσης ή δίκαιο κράτους μέλους το οποίο 
προβλέπει επαρκείς εγγυήσεις. Πλήρες 
μητρώο ποινικών καταδικών τηρείται 
μόνον υπό τον έλεγχο επίσημης αρχής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσαφηνίζει τη διατύπωση προβλέποντας έλεγχο για τις οργανώσεις που 
επεξεργάζονται δεδομένα ποινικών καταδικών. Επίσης, η τροπολογία αποσαφηνίζει ότι δεν 
απαιτούνται ρητά από τη νομοθεσία όλες οι περιπτώσεις επεξεργασίας που πραγματοποιούνται 
για σκοπούς συμμόρφωσης προς νομική η κανονιστική υποχρέωση. Σε ορισμένες περιπτώσεις η 
επεξεργασία αυτή πραγματοποιείται στο πλαίσιο διαδικασίας διαχείρισης κινδύνου που 
αποσκοπεί στην πρόληψη τυχόν παραβίασης της νομοθεσίας.

Τροπολογία 424
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι α) η επεξεργασία δεδομένων που 
αφορούν την υγεία είναι απαραίτητη για 
ιδιωτική κοινωνική προστασία, ιδίως με 
την παροχή εισοδηματικής ασφάλειας ή 
εργαλείων για τη διαχείριση των 
κινδύνων που είναι προς το συμφέρον του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα και των συντηρούμενων από 
αυτό προσώπων και των περιουσιακών 
του στοιχείων, ή με την ενίσχυση της 
ισοτιμίας μεταξύ των γενεών μέσω 
διανομής.

Or. en

Τροπολογία 425
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων, των 
προϋποθέσεων και των κατάλληλων 
εγγυήσεων για την επεξεργασία των 
ειδικών κατηγοριών δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 και των εξαιρέσεων 
που προβλέπονται στην παράγραφο 2.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 426
Silvia-Adriana Ţicău
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων, των 
προϋποθέσεων και των κατάλληλων 
εγγυήσεων για την επεξεργασία των 
ειδικών κατηγοριών δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 και των εξαιρέσεων 
που προβλέπονται στην παράγραφο 2.

3. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων αναλαμβάνει το καθήκον έκδοσης 
συστάσεων σχετικά με τα κριτήρια, τις 
προϋποθέσεις και τις κατάλληλες εγγυήσεις για 
την προστασία των ειδικών κατηγοριών 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με 
την παράγραφο 2.

Or. en

Τροπολογία 427
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Εάν τα δεδομένα που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία από υπεύθυνο επεξεργασίας 
δεν επιτρέπουν στον υπεύθυνο 
επεξεργασίας να εξακριβώσει την 
ταυτότητα ενός φυσικού προσώπου, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας δεν υποχρεούται 
να λαμβάνει πρόσθετες πληροφορίες 
προκειμένου να προσδιορίζει την 
ταυτότητα του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα για τον 
αποκλειστικό σκοπό της συμμόρφωσης 
προς οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος 
κανονισμού.

Εάν τα δεδομένα που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία από υπεύθυνο επεξεργασίας 
δεν επιτρέπουν στον υπεύθυνο 
επεξεργασίας να εξακριβώσει την 
ταυτότητα ενός φυσικού προσώπου, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας δεν υποχρεούται 
να λαμβάνει πρόσθετες πληροφορίες 
προκειμένου να προσδιορίζει την 
ταυτότητα του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα για τον 
αποκλειστικό σκοπό της συμμόρφωσης 
προς οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος 
κανονισμού.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας των βάσεων 
δεδομένων έρευνας παρέχει γενικές 
πληροφορίες σχετικά με τις αρχικές πηγές 
δεδομένων της βάσης δεδομένων 
έρευνας.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Αν ένα πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα θέλει να γνωρίζει ποια δεδομένα έχουν 
καταχωριστεί που το αφορούν σε μια βάση δεδομένων έρευνας, το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα πρέπει να είναι σε θέση να επικοινωνεί με την αρχική πηγή 
δεδομένων. Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας των βάσεων δεδομένων έρευνας ενημερώνουν σχετικά 
με τις πηγές που χρησιμοποιούν για να συλλέξουν ερευνητικά δεδομένα και για ποιον σκοπό 
χρησιμοποιούνται τα δεδομένα αυτά. Οι εν λόγω πληροφορίες παρέχονται ως γενική βάση, σε 
αρχικές ιστοσελίδες κ.λπ., με αναφορά της πηγής που παρέχει τα δεδομένα. Λεπτομερείς 
πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο των δεδομένων παρέχονται από την αρχική πηγή 
δεδομένων.

Τροπολογία 428
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Εάν τα δεδομένα που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία από υπεύθυνο επεξεργασίας 
δεν επιτρέπουν στον υπεύθυνο 
επεξεργασίας να εξακριβώσει την 
ταυτότητα ενός φυσικού προσώπου, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας δεν υποχρεούται 
να λαμβάνει πρόσθετες πληροφορίες 
προκειμένου να προσδιορίζει την 
ταυτότητα του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα για τον 
αποκλειστικό σκοπό της συμμόρφωσης 
προς οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος 
κανονισμού.

Ο κανονισμός για την προστασία 
δεδομένων δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε 
δεδομένα που ανωνυμοποιήθηκαν. Εάν τα 
δεδομένα που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία από υπεύθυνο επεξεργασίας 
δεν επιτρέπουν στον υπεύθυνο 
επεξεργασίας να εξακριβώσει την 
ταυτότητα ενός φυσικού προσώπου, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας δεν υποχρεούται 
να λαμβάνει πρόσθετες πληροφορίες 
προκειμένου να προσδιορίζει την 
ταυτότητα του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα για τον 
αποκλειστικό σκοπό της συμμόρφωσης 
προς οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 429
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Εάν τα δεδομένα που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία από υπεύθυνο επεξεργασίας 
δεν επιτρέπουν στον υπεύθυνο 
επεξεργασίας να εξακριβώσει την 
ταυτότητα ενός φυσικού προσώπου, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας δεν υποχρεούται 
να λαμβάνει πρόσθετες πληροφορίες 
προκειμένου να προσδιορίζει την 
ταυτότητα του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα για τον 
αποκλειστικό σκοπό της συμμόρφωσης 
προς οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος 
κανονισμού.

Εάν τα δεδομένα που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία από υπεύθυνο επεξεργασίας, 
με τα μέσα που χρησιμοποιούνται από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας, δεν επιτρέπουν 
στον υπεύθυνο επεξεργασίας να 
εξακριβώσει την ταυτότητα ενός φυσικού 
προσώπου, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν 
υποχρεούται να λαμβάνει πρόσθετες 
πληροφορίες προκειμένου να προσδιορίζει 
την ταυτότητα του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα για τον 
αποκλειστικό σκοπό της συμμόρφωσης 
προς οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 430
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Εάν τα δεδομένα που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία από υπεύθυνο επεξεργασίας 
δεν επιτρέπουν στον υπεύθυνο 
επεξεργασίας να εξακριβώσει την 
ταυτότητα ενός φυσικού προσώπου, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας δεν υποχρεούται 
να λαμβάνει πρόσθετες πληροφορίες 
προκειμένου να προσδιορίζει την 
ταυτότητα του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα για τον 
αποκλειστικό σκοπό της συμμόρφωσης 
προς οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος 
κανονισμού.

Εάν τα δεδομένα που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία από υπεύθυνο επεξεργασίας 
δεν επιτρέπουν στον υπεύθυνο 
επεξεργασίας να εξακριβώσει την 
ταυτότητα ενός φυσικού ή νομικού
προσώπου, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν 
υποχρεούται να λαμβάνει πρόσθετες 
πληροφορίες προκειμένου να προσδιορίζει 
την ταυτότητα του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα για τον 
αποκλειστικό σκοπό της συμμόρφωσης 
προς οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος 
κανονισμού.

Or. de
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Τροπολογία 431
Seán Kelly, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Εάν τα δεδομένα που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία από υπεύθυνο επεξεργασίας 
δεν επιτρέπουν στον υπεύθυνο 
επεξεργασίας να εξακριβώσει την 
ταυτότητα ενός φυσικού προσώπου, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας δεν υποχρεούται 
να λαμβάνει πρόσθετες πληροφορίες 
προκειμένου να προσδιορίζει την 
ταυτότητα του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα για τον 
αποκλειστικό σκοπό της συμμόρφωσης 
προς οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος 
κανονισμού.

Εάν τα δεδομένα που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία από υπεύθυνο επεξεργασίας 
δεν επιτρέπουν στον υπεύθυνο 
επεξεργασίας να εξακριβώσει την 
ταυτότητα ενός φυσικού προσώπου, ιδίως 
όταν καθίστανται ανώνυμα ή 
ψευδώνυμα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
δεν υποχρεούται να λαμβάνει πρόσθετες 
πληροφορίες προκειμένου να προσδιορίζει 
την ταυτότητα ή την κατηγοριοποίηση του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα για τον αποκλειστικό σκοπό της 
συμμόρφωσης προς οποιαδήποτε διάταξη 
του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 432
Franck Proust

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Εάν τα δεδομένα που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία από υπεύθυνο επεξεργασίας 
δεν επιτρέπουν στον υπεύθυνο 
επεξεργασίας να εξακριβώσει την 
ταυτότητα ενός φυσικού προσώπου, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας δεν υποχρεούται 
να λαμβάνει πρόσθετες πληροφορίες 
προκειμένου να προσδιορίζει την 
ταυτότητα του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα για τον 
αποκλειστικό σκοπό της συμμόρφωσης 

Εάν τα δεδομένα που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία από υπεύθυνο επεξεργασίας 
είναι ανώνυμα ή ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας προβεί στην 
ανωνυμοποίηση των δεδομένων που 
υποβάλλονται σε επεξεργασία, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας δεν υποχρεούται 
να λαμβάνει πρόσθετες πληροφορίες 
σχετικά με τη συγκατάθεση προκειμένου 
να προσδιορίζει την ταυτότητα του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 



PE502.055v01-00 44/185 AM\922342EL.doc

EL

προς οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος 
κανονισμού.

δεδομένα για τον αποκλειστικό σκοπό της 
συμμόρφωσης προς οποιαδήποτε διάταξη 
του παρόντος κανονισμού.

Or. fr

Τροπολογία 433
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν τα δεδομένα που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία από υπεύθυνο επεξεργασίας 
δεν επιτρέπουν στον υπεύθυνο 
επεξεργασίας να εξακριβώσει την 
ταυτότητα ενός φυσικού προσώπου, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας δεν υποχρεούται 
να λαμβάνει πρόσθετες πληροφορίες 
προκειμένου να προσδιορίζει την 
ταυτότητα του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα για τον 
αποκλειστικό σκοπό της συμμόρφωσης 
προς οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος 
κανονισμού.

Εάν τα δεδομένα που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία από υπεύθυνο επεξεργασίας 
δεν επιτρέπουν στον υπεύθυνο 
επεξεργασίας να εξακριβώσει την 
ταυτότητα ενός φυσικού προσώπου, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας δεν λαμβάνει 
πρόσθετες πληροφορίες προκειμένου να 
προσδιορίζει την ταυτότητα του προσώπου 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα για 
τον αποκλειστικό σκοπό της συμμόρφωσης 
προς οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 434
Bernd Lange

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας διαθέτει 
διαφανείς και εύκολα προσπελάσιμες
πολιτικές όσον αφορά την επεξεργασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και την άσκηση των δικαιωμάτων των 

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας διαθέτει 
διαφανείς πολιτικές όσον αφορά την 
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και την άσκηση των 
δικαιωμάτων των προσώπων στα οποία 
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προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα.

αναφέρονται τα δεδομένα και κατόπιν 
αιτήματος για τον σκοπό αυτό παρέχει σε 
όλους τις πληροφορίες που ορίζονται στα 
σημεία α) έως ζ) του άρθρου 28 
παράγραφος 2 με τον κατάλληλο τρόπο.

Or. en

Τροπολογία 435
Bernd Lange

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει κάθε 
πληροφορία και γνωστοποίηση σχετική με 
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα για την οποία, σύμφωνα με 
τον παρόντα κανονισμό, είναι 
υποχρεωμένος να παρέχει πρόσβαση στο 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα σε μορφή που μπορεί να γίνει 
κατανοητή από έναν μέσο όρο 
ενημερωμένου, προσεκτικού και με 
αντίληψη μέσου καταναλωτή.

Or. en

Τροπολογία 436
Eija-Riitta Korhola, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 11α
Το άρθρο 12 της οδηγίας 2002/58/ΕΚ και 
τα άρθρα 20 και 21 παράγραφος 3 
στοιχείο ε) της οδηγίας 2002/22/ΕΚ 
αποτελούν εφαρμογή του δικαιώματος 
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του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα για διαφανή ενημέρωση και 
επικοινωνία, γεγονός που απαιτεί από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας να ενημερώνει τα 
πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα για τα δικαιώματά τους όσον 
αφορά τη χρήση των προσωπικών τους 
πληροφοριών, εφιστούν δε την προσοχή 
στην παρουσία συστημάτων που έχουν 
αναπτυχθεί σύμφωνα με τις αρχές 
προστασίας της ιδιωτικής ζωής ήδη από 
τον σχεδιασμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 12 της οδηγίας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες 
και τα άρθρα 20 και 21 της οδηγίας για την καθολική υπηρεσία καλύπτουν τις υπηρεσίες 
καταλόγου ως μέρος του πεδίου εφαρμογής των καθολικών υπηρεσιών. Οι βάσεις δεδομένων 
των παρόχων υπηρεσιών καταλόγου πρέπει να είναι «πλήρεις» και, ως εκ τούτου, η καταγραφή 
δεδομένων συνδρομητή είναι τόσο σημαντική όσο και η ανάγκη να είναι ο συνδρομητής σαφώς 
ενημερωμένος για όλες τις επιλογές του, ανεξάρτητα από το μοντέλο που εγκρίνει ένα κράτος 
μέλος (οικειοθελής συμμετοχή, δικαίωμα εξαίρεσης από τα δεδομένα ή υβριδικό μοντέλο).

Τροπολογία 437
Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει 
το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα χωρίς καθυστέρηση, και το 
αργότερο εντός ενός μηνός από την 
παραλαβή του αιτήματος, για το κατά 
πόσον έχει αναληφθεί οποιαδήποτε 
ενέργεια σύμφωνα με το άρθρο 13 και τα 
άρθρα 15 έως 19 και παρέχει τις 
πληροφορίες που ζητήθηκαν. Η προθεσμία 
αυτή μπορεί να παραταθεί για έναν ακόμη 
μήνα, εάν περισσότερα πρόσωπα στα 
οποία αναφέρονται τα δεδομένα ασκήσουν 
τα δικαιώματά τους και η συνεργασία τους 

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

είναι απαραίτητη σε εύλογο βαθμό για την 
αποφυγή αδικαιολόγητων και 
δυσανάλογων προσπαθειών εκ μέρους του 
υπευθύνου επεξεργασίας. Η ενημέρωση 
παρέχεται εγγράφως.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ιδίως για μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα σήμαινε τεράστια γραφειοκρατική επιβάρυνση, αν 
έπρεπε να χρησιμοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσα προκειμένου να διασφαλισθεί η ηλεκτρονική 
διενέργεια της διαδικασίας.

Τροπολογία 438
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 439
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 440
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Τα τέλη για την ανάληψη δράσης ή την 
παροχή πληροφοριών κατόπιν αιτήματος 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 δεν υπερβαίνουν το 
πραγματικό κόστος του χειρισμού των 
αιτημάτων που δημιουργήθηκαν από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας.

Or. en

Τροπολογία 441
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η ενημέρωση και οι ενέργειες που 
εκτελούνται επί των αιτημάτων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
παρέχονται και εκτελούνται ατελώς. Εάν 
τα αιτήματα είναι προδήλως υπερβολικά, 
ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου 

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

της περιπλοκότητάς τους ή του
επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να 
επιβάλει την καταβολή σχετικού τέλους μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για την 
παροχή της ενημέρωσης ή για την 
εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας, ή ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να 
αρνηθεί να εκτελέσει τη ζητούμενη 
ενέργεια. Στην περίπτωση αυτή, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας φέρει το βάρος 
της απόδειξης του προδήλως υπερβολικού 
χαρακτήρα του αιτήματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 442
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
προϋποθέσεων για τα προδήλως 
υπερβολικά αιτήματα και τα τέλη που 
αναφέρονται στην παράγραφο 4.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 443
Rachida Dati

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή μπορεί να καταρτίσει
τυποποιημένα έντυπα και να προσδιορίσει
τυποποιημένες διαδικασίες για την 
ενημέρωση που προβλέπεται στην 
παράγραφο 2, συμπεριλαμβανομένου του 
ηλεκτρονικού μορφοτύπου. Για τον σκοπό 
αυτό, η Επιτροπή λαμβάνει τα κατάλληλα 
μέτρα για τις πολύ μικρές, τις μικρές και 
τις μεσαίες επιχειρήσεις. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 
στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

6. Η Επιτροπή καταρτίζει τυποποιημένα 
έντυπα και προσδιορίζει τυποποιημένες 
διαδικασίες για την ενημέρωση που 
προβλέπεται στην παράγραφο 2, 
συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού 
μορφοτύπου. Για τον σκοπό αυτό, η 
Επιτροπή λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα 
για τις πολύ μικρές, τις μικρές και τις 
μεσαίες επιχειρήσεις. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 
στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

Or. fr

<TitreJust>Αιτιολόγηση</TitreJust>

Η κατάρτιση τυποποιημένων εντύπων και διαδικασιών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση ώστε 
να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή του εν λόγω μέτρου, ιδίως από τις πολύ μικρές, τις 
μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις.

Τροπολογία 444
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή μπορεί να καταρτίσει 
τυποποιημένα έντυπα και να προσδιορίσει 
τυποποιημένες διαδικασίες για την 
ενημέρωση που προβλέπεται στην 
παράγραφο 2, συμπεριλαμβανομένου του 
ηλεκτρονικού μορφοτύπου. Για τον σκοπό 
αυτό, η Επιτροπή λαμβάνει τα κατάλληλα 
μέτρα για τις πολύ μικρές, τις μικρές και 
τις μεσαίες επιχειρήσεις. Οι εν λόγω 

6. Η Επιτροπή μπορεί να προσδιορίσει 
τυποποιημένες διαδικασίες για την 
ενημέρωση που προβλέπεται στην 
παράγραφο 2. Για τον σκοπό αυτό, η 
Επιτροπή λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα 
για τις πολύ μικρές, τις μικρές και τις 
μεσαίες επιχειρήσεις. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 
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εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 
στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 445
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 446
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τους σκοπούς της επεξεργασίας για την 
οποία προορίζονται τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα, 
συμπεριλαμβανομένων των συμβατικών 
όρων και των γενικών προϋποθέσεων, εάν 
η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχείο β), και των 
έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας, εάν η 
επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχείο στ)·

β) τους ειδικούς σκοπούς της 
επεξεργασίας για την οποία προορίζονται 
τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, 
καθώς και πληροφορίες σχετικά με την 
πραγματική επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, 
συμπεριλαμβανομένων των συμβατικών 
όρων και των γενικών προϋποθέσεων, εάν 
η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχείο β), και των 
έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο 
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υπεύθυνος επεξεργασίας, καθώς και τους 
λόγους για τους οποίους ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας θεωρεί ότι το εν λόγω 
συμφέρον υπερισχύει των συμφερόντων ή 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών 
του προσώπου στο οποίου αναφέρονται 
τα δεδομένα, εάν η επεξεργασία βασίζεται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ)·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα δικαιώματα του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα είναι απαραίτητα 
προκειμένου να ενθαρρύνουν τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα να 
αναλαμβάνουν τα ίδια την προστασία των δεδομένων τους και να επιβάλλουν τα δικαιώματά 
τους έναντι των υπευθύνων επεξεργασίας. Είναι από τους κυριότερους μοχλούς για τη 
λογοδοσία των υπευθύνων επεξεργασίας. Για τον λόγο αυτό, πρέπει να ενισχυθούν τα 
δικαιώματα για ενημέρωση, πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή και για φορητότητα των 
δεδομένων προκειμένου να μπορούν οι χρήστες να κατανοήσουν τι συμβαίνει με τα δεδομένα 
τους και να μπορούν να το ελέγχουν. Οι εξαιρέσεις και παρεκκλίσεις θα πρέπει να είναι πολύ 
περιορισμένες.

Τροπολογία 447
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·

γ) το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όταν 
είναι εφικτό να καθοριστεί ένα ακριβές 
χρονικό διάστημα·

Or. en

Τροπολογία 448
Jean-Pierre Audy

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

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

γ) το χρονικό διάστημα για το οποίο θα 
αποθηκευθούν τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα και τα κριτήρια για τον 
καθορισμό του χρονικού αυτού 
διαστήματος·

Or. fr

Τροπολογία 449
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·

γ) το αναμενόμενο χρονικό διάστημα 
αποθήκευσης των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα·

Or. en

Τροπολογία 450
Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των διαφόρων ειδών δεδομένων διαφέρει σε εξαιρετικό 
βαθμό και συχνά δεν μπορεί να ορισθεί με ακρίβεια εκ των προτέρων. Ωστόσο, το μέγιστο 
διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να αναφέρεται.
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Τροπολογία 451
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) την ύπαρξη ορισμένων πράξεων 
επεξεργασίας που έχουν ιδιαίτερο
αντίκτυπο στα άτομα καθώς και τις 
συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας στα 
άτομα·

Or. en

Τροπολογία 452
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην 
αρχή ελέγχου και τα στοιχεία επικοινωνίας 
με την αρχή ελέγχου·

ε) το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην 
αρχή ελέγχου και τα στοιχεία επικοινωνίας 
με την αρχή ελέγχου και τις διαδικασίες 
υποβολής των καταγγελιών αυτών·

Or. en

Τροπολογία 453
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην 
αρχή ελέγχου και τα στοιχεία 

ε) το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην 
αρχή ελέγχου καθώς και τις πληροφορίες 
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επικοινωνίας με την αρχή ελέγχου· που είναι απαραίτητες για την 
επικοινωνία με την αρχή ελέγχου·

Or. en

Τροπολογία 454
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες 
αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα·

στ) τους αποδέκτες των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα δικαιώματα του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα είναι απαραίτητα 
προκειμένου να ενθαρρύνουν τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα να 
αναλαμβάνουν τα ίδια την προστασία των δεδομένων τους και να επιβάλλουν τα δικαιώματά 
τους έναντι των υπευθύνων επεξεργασίας. Είναι από τους κυριότερους μοχλούς για τη 
λογοδοσία των υπευθύνων επεξεργασίας. Για τον λόγο αυτό, πρέπει να ενισχυθούν τα 
δικαιώματα για ενημέρωση, πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή και για φορητότητα των 
δεδομένων προκειμένου να μπορούν οι χρήστες να κατανοήσουν τι συμβαίνει με τα δεδομένα 
τους και να μπορούν να το ελέγχουν. Οι εξαιρέσεις και παρεκκλίσεις θα πρέπει να είναι πολύ 
περιορισμένες.

Τροπολογία 455
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα, όπως περιγράφεται στο 
άρθρο 20 παράγραφος 1, πληροφορίες 
σχετικά με την ύπαρξη της επεξεργασίας 
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ενός μέτρου του είδους που αναφέρεται 
στο άρθρο 20 παράγραφος 1 και τα 
επιδιωκόμενα αποτελέσματα της εν λόγω 
επεξεργασίας για το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα δικαιώματα του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα είναι απαραίτητα 
προκειμένου να ενθαρρύνουν τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα να 
αναλαμβάνουν τα ίδια την προστασία των δεδομένων τους και να επιβάλλουν τα δικαιώματά 
τους έναντι των υπευθύνων επεξεργασίας. Είναι από τους κυριότερους μοχλούς για τη 
λογοδοσία των υπευθύνων επεξεργασίας. Για τον λόγο αυτό, πρέπει να ενισχυθούν τα 
δικαιώματα για ενημέρωση, πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή και για φορητότητα των 
δεδομένων προκειμένου να μπορούν οι χρήστες να κατανοήσουν τι συμβαίνει με τα δεδομένα 
τους και να μπορούν να το ελέγχουν. Οι εξαιρέσεις και παρεκκλίσεις θα πρέπει να είναι πολύ 
περιορισμένες.

Τροπολογία 456
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ β) πληροφορίες σχετικά με τα 
συγκεκριμένα μέτρα ασφάλειας που 
λαμβάνονται για την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·

Or. en

Τροπολογία 457
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

προκειμένου να διασφαλίζεται θεμιτή 
επεξεργασία για λογαριασμό του 
προσώπου που αφορούν τα δεδομένα, 
συνεκτιμώντας τις ειδικές συνθήκες υπό 
τις οποίες συλλέγονται τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα.

Or. en

Τροπολογία 458
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα έχουν το δικαίωμα άμεσης κοινοποίησης, 
εφόσον έχει διαπιστωθεί ότι έχει υπάρξει παράνομη πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που τα αφορούν προκειμένου να χρησιμοποιηθούν εναντίον τους (π.χ. μαύρες 
λίστες).

Τροπολογία 459
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 460
Bernd Lange

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 461
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 5 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 462
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 463
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 5 – στοιχείο δ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) τα δεδομένα που προέρχονται από 
διαθέσιμες στο κοινό πηγές· 

Or. en

Τροπολογία 464
Rachida Dati

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων σχετικά με 
τις κατηγορίες αποδεκτών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο 
στ), της υποχρέωσης ενημέρωσης σχετικά 
με τις δυνατότητες πρόσβασης που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1 στοιχείο 
ζ), των κριτηρίων για τις περαιτέρω 
απαραίτητες πληροφορίες που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1 στοιχείο 
η) για συγκεκριμένους τομείς και 
καταστάσεις, και των προϋποθέσεων και 
κατάλληλων εγγυήσεων για τις εξαιρέσεις 
που προβλέπονται στην παράγραφο 5 
στοιχείο β). Για τον σκοπό αυτό, η 
Επιτροπή λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα 
για τις πολύ μικρές, τις μικρές και τις 
μεσαίες επιχειρήσεις.

7. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων σχετικά με 
τις κατηγορίες αποδεκτών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο 
στ), της υποχρέωσης ενημέρωσης σχετικά 
με τις δυνατότητες πρόσβασης που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1 στοιχείο 
ζ), των κριτηρίων για τις περαιτέρω 
απαραίτητες πληροφορίες που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1 στοιχείο 
η) για συγκεκριμένους τομείς και 
καταστάσεις, και των προϋποθέσεων και 
κατάλληλων εγγυήσεων για τις εξαιρέσεις 
που προβλέπονται στην παράγραφο 5 
στοιχείο β). Για τον σκοπό αυτό, η 
Επιτροπή λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα 
για τις πολύ μικρές, τις μικρές και τις 
μεσαίες επιχειρήσεις σε συνεννόηση με 
τους ενδιαφερόμενους φορείς.

Or. fr

<TitreJust>Αιτιολόγηση</TitreJust>

Η χρήση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ενέχει τον κίνδυνο της αδιαφάνειας ο οποίος πρέπει να 
αποφευχθεί διασφαλίζοντας ότι η θέσπισή τους πραγματοποιείται σε στενή συνεργασία με 
εκείνους για οποίους θα ισχύουν.
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Τροπολογία 465
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Η Επιτροπή μπορεί να καταρτίσει
τυποποιημένα έντυπα για την παροχή των 
πληροφοριών που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 έως 3, λαμβάνοντας υπόψη 
τα ειδικά χαρακτηριστικά και τις ανάγκες 
των διάφορων τομέων και καταστάσεων 
επεξεργασίας δεδομένων, εφόσον 
απαιτείται. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 87 παράγραφος 2.

8. Η Επιτροπή καταρτίζει τυποποιημένα 
έντυπα για την παροχή των πληροφοριών 
που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 
3, λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά 
χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των 
διάφορων τομέων και καταστάσεων 
επεξεργασίας δεδομένων, εφόσον 
απαιτείται, καθώς και τις ανάγκες των 
οικείων ενδιαφερομένων, 
συμπεριλαμβανομένης της ενδεχόμενης 
χρήσης πολυεπίπεδων ανακοινώσεων. Οι 
εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 466
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να εξασφαλίζει, ανά 
πάσα στιγμή, κατόπιν αιτήματος, 
χρησιμοποιώντας σαφή και απλή 
διατύπωση, από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας επιβεβαίωση σχετικά με το 
κατά πόσον διενεργείται επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το 
αφορούν και ως προς το κατά πόσον ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας λαμβάνει μέτρα 
όσον αφορά το πρόσωπο στο οποίο 
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πληροφορίες: αναφέρονται τα δεδομένα που βασίζονται 
σε κατάρτιση προφίλ όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 20 παράγραφος 1. Αυτό 
εφαρμόζεται επίσης για δεδομένα τα 
οποία επιτρέπουν μόνο τον διαχωρισμό, 
εάν το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται 
τα δεδομένα μπορεί να επαληθεύσει την 
ταυτότητά του. Εάν δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία 
και/ή λαμβάνονται τα εν λόγω μέτρα, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να 
παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

Or. en

Τροπολογία 467
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να εξασφαλίζει, ανά 
πάσα στιγμή, κατόπιν αιτήματος, από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας επιβεβαίωση 
σχετικά με το κατά πόσον διενεργείται 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που το αφορούν. Με εξαίρεση 
τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για 
ιστορικούς και στατιστικούς σκοπούς ή 
για σκοπούς επιστημονικής έρευνας, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να 
παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες κατά 
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα:

Or. en

Τροπολογία 468
Amelia Andersdotter
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες 
αποδεκτών στους οποίους πρόκειται να 
γνωστοποιηθούν ή γνωστοποιήθηκαν τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως
σε αποδέκτες σε τρίτες χώρες·

γ) τους αποδέκτες στους οποίους πρόκειται 
να γνωστοποιηθούν ή γνωστοποιήθηκαν τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, 
συμπεριλαμβανομένων όλων των 
αποδεκτών σε τρίτες χώρες·

Or. en

Τροπολογία 469
Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·

δ) το μέγιστο χρονικό διάστημα 
αποθήκευσης των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα·

Or. de

Αιτιολόγηση

Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των διαφόρων ειδών δεδομένων διαφέρει σε εξαιρετικό 
βαθμό και συχνά δεν μπορεί να ορισθεί με ακρίβεια εκ των προτέρων. Ωστόσο, το μέγιστο 
διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να αναφέρεται.

Τροπολογία 470
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας 
στην αρχή ελέγχου και τα στοιχεία 
επικοινωνίας με την αρχή ελέγχου·

στ) το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας 
στην αρχή ελέγχου και τα στοιχεία 
επικοινωνίας με την αρχή ελέγχου και τις 
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διαδικασίες υποβολής των καταγγελιών 
αυτών·

Or. en

Τροπολογία 471
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας 
στην αρχή ελέγχου και τα στοιχεία 
επικοινωνίας με την αρχή ελέγχου·

στ) το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας 
στην αρχή ελέγχου και τα στοιχεία
επικοινωνίας με την αρχή ελέγχου·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. en

Τροπολογία 472
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) τη σημασία και τις προβλεπόμενες 
συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας, 
τουλάχιστον στην περίπτωση των μέτρων 
που αναφέρονται στο άρθρο 20.

η) τη σημασία και τις προβλεπόμενες 
συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας.

Or. en

Τροπολογία 473
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο η α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η α) στην περίπτωση μέτρων που 
βασίζονται σε κατάρτιση προφίλ, 
χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη 
λογική που χρησιμοποιείται κατά την 
κατάρτιση προφίλ·

Or. en

Τροπολογία 474
Amelia Andersdotter

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η β) ανάλογα με την περίπτωση, με τι 
τρόπο και για ποιους ειδικούς σκοπούς θα 
γίνει η επεξεργασία δεδομένων για 
στατιστικούς σκοπούς και πώς θα 
διασφαλίζεται ότι τα δεδομένα που 
επιτρέπουν την απόδοση πληροφοριών σε 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα, κατονομαζόμενο ή του οποίου 
η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, 
τηρούνται χωριστά από τις λοιπές 
πληροφορίες·

Or. en

Τροπολογία 475
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να εξασφαλίζει από 

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

τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη 
γνωστοποίηση των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία. Εάν το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα υποβάλλει το 
αίτημα σε ηλεκτρονική μορφή, οι 
πληροφορίες παρέχονται σε ηλεκτρονική 
μορφή, εκτός εάν το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα ζητήσει κάτι 
διαφορετικό. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
επαληθεύει την ταυτότητα του προσώπου 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και 
το οποίο ζητεί πρόσβαση σε δεδομένα 
εντός των ορίων των άρθρων 5 έως 10 
του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω προσθήκη είναι απαραίτητη για την προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.

Τροπολογία 476
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται 
τα δεδομένα δικαιούται να εξασφαλίζει, 
ανά πάσα στιγμή, κατόπιν αιτήματος, 
από τον υπεύθυνο επεξεργασίας πηγών 
δεδομένων επιβεβαίωση σχετικά με το 
κατά πόσον διενεργείται επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
το αφορούν σε βάση δεδομένων έρευνας, 
σύμφωνα με τις διατάξεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 10.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Data in research databases will most often be considered personal data according to a high 
threshold of the definition of data considered personal. For linked research databases it 
would involve a disproportionate effort for the controller of the linked data to back track data 
on individual data subjects, since information on the single data subject may be build on data 
from different data sources, and data may not directly identifiable when the Key ID is kept 
with the controller of the original data source.Article 10 solves the paradox that in order to 
notify data subjects on data about him or her in the database, the controller should do what 
he is not allowed to, namely to identify that data subject.

Τροπολογία 477
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή μπορεί να προσδιορίσει
τυποποιημένα έντυπα και διαδικασίες για 
την υποβολή αιτήματος πρόσβασης και τη 
χορήγηση πρόσβασης στις πληροφορίες 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, 
μεταξύ άλλων για την επαλήθευση της 
ταυτότητας του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα και για τη 
γνωστοποίηση των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στο συγκεκριμένο πρόσωπο, 
λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά 
χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των 
διάφορων τομέων και καταστάσεων 
επεξεργασίας δεδομένων. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 
στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

4. Η Επιτροπή μπορεί να προτείνει
τυποποιημένα έντυπα και να προσδιορίσει
διαδικασίες για την υποβολή αιτήματος 
πρόσβασης και τη χορήγηση πρόσβασης 
στις πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, μεταξύ άλλων για την 
επαλήθευση της ταυτότητας του προσώπου 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και 
για τη γνωστοποίηση των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στο συγκεκριμένο 
πρόσωπο, λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά 
χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των 
διάφορων τομέων και καταστάσεων
επεξεργασίας δεδομένων. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 
στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 478
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να απαιτήσει από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας τη διόρθωση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το 
αφορούν τα οποία είναι ανακριβή. Το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να απαιτήσει τη 
συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων 
παρέχοντας πρόσθετη διορθωτική δήλωση.

Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα έχει το δικαίωμα να απαιτήσει 
από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη 
διόρθωση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που το αφορούν τα οποία είναι 
ανακριβή. Το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα έχει το 
δικαίωμα να απαιτήσει τη συμπλήρωση 
ελλιπών δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, μεταξύ άλλων παρέχοντας 
πρόσθετη διορθωτική δήλωση.

Or. en

Τροπολογία 479
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Δικαίωμα των φυσικών προσώπων «να 
λησμονηθούν» και δικαίωμα διαγραφής

Δικαίωμα διαγραφής

Or. en

Τροπολογία 480
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Δικαίωμα των φυσικών προσώπων «να 
λησμονηθούν» και δικαίωμα διαγραφής

Δικαίωμα διαγραφής

Or. en
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Τροπολογία 481
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να απαιτήσει από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το 
αφορούν και τη μη περαιτέρω διάδοση των 
εν λόγω δεδομένων, ιδίως σε σχέση με 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία 
διατέθηκαν από το συγκεκριμένο πρόσωπο 
κατά την παιδική του ηλικία, εάν συντρέχει 
ένας από τους ακόλουθους λόγους:

1. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να απαιτήσει από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το 
αφορούν και τη μη περαιτέρω διάδοση των 
εν λόγω δεδομένων, εκτός εάν ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι 
δημόσια αρχή ή έχει γίνει ανάθεση σε 
οντότητα από την αρχή ή άλλως ενεργεί 
για λογαριασμό της αρχής, ιδίως σε σχέση 
με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα 
οποία διατέθηκαν από το συγκεκριμένο 
πρόσωπο κατά την παιδική του ηλικία, εάν 
συντρέχει ένας από τους ακόλουθους 
λόγους:

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αρχές έχουν νόμιμη υποχρέωση διατήρησης διαφόρων μητρώων, και δεν μπορούν να 
διαγραφούν τα δεδομένα στα εν λόγω μητρώα μετά από αίτημα του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα.

Τροπολογία 482
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να απαιτήσει από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το 

1. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να απαιτήσει από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το 



AM\922342EL.doc 71/185 PE502.055v01-00

EL

αφορούν και τη μη περαιτέρω διάδοση των 
εν λόγω δεδομένων, ιδίως σε σχέση με 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία 
διατέθηκαν από το συγκεκριμένο πρόσωπο 
κατά την παιδική του ηλικία, εάν συντρέχει 
ένας από τους ακόλουθους λόγους:

αφορούν και τη μη περαιτέρω διάδοση των 
εν λόγω δεδομένων, μεταξύ άλλων σε 
σχέση με δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα τα οποία διατέθηκαν από το 
συγκεκριμένο πρόσωπο κατά την παιδική 
του ηλικία, εάν συντρέχει ένας από τους 
ακόλουθους λόγους:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η λέξη «ιδίως» παραπέμπει σε μια ισχυρότερη σημασία του δικαιώματος των προσώπων να 
λησμονηθούν όταν περιλαμβάνονται παιδιά από ό, τι όταν δεν περιλαμβάνονται παιδιά. Αυτή η 
απόχρωση δεν είναι συναφής. Η έκφραση «μεταξύ άλλων» δίνει τη δυνατότητα επισήμανσης 
της ιδιαιτερότητας του ότι ένα παιδί αποτελεί το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, 
χωρίς να διαφοροποιείται η σημασία του γενικού δικαίωματός του να λησμονηθεί.

Τροπολογία 483
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 484
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δεδομένα αποσύρει τη συγκατάθεση επί 
της οποίας βασίζεται η επεξεργασία 
σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχείο α), ή εάν το χρονικό διάστημα 
αποθήκευσης για το οποίο παρασχέθηκε 
συγκατάθεση έληξε, και εάν δεν υπάρχουν 
άλλοι νομικοί λόγοι για την επεξεργασία 
των δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 485
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι δημόσιες αρχές μπορεί να έχουν νόμιμους λόγους για την αποθήκευση πληροφοριών 
δεδομένων, ακόμη και αν αυτές δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία για τη διασφάλιση της 
ασφάλειας δικαίου των ατόμων.

Τροπολογία 486
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 487
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 488
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας λαμβάνει 
κάθε εύλογο μέτρο για να κοινοποιεί 
οποιαδήποτε διαγραφή σε κάθε νομικό 
πρόσωπο στο οποίο έχουν κοινολογηθεί 
τα δεδομένα.
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Or. en

Τροπολογία 489
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Η εφαρμογή της παραγράφου 1 
εξαρτάται από την ικανότητα του 
υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων όσον 
αφορά την επιβεβαίωση της ταυτότητας 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα και το οποίο υποβάλλει το 
αίτημα διαγραφής.

Or. en

Τροπολογία 490
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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δημοσίευση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από τρίτο, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας θεωρείται υπεύθυνος για τη 
συγκεκριμένη δημοσίευση.

Or. en

Τροπολογία 491
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 
δημοσιοποίησε τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα, οφείλει να λάβει κάθε εύλογο 
μέτρο, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών 
μέτρων, σε σχέση με τα δεδομένα για τη 
δημοσίευση των οποίων αρμόδιος είναι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας για να 
ενημερώσει νομικά πρόσωπα, τα οποία ο 
αρχικός υπεύθυνος επεξεργασίας είχε 
εγκρίνει για την περαιτέρω επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και
τα οποία επεξεργάζονται τα εν λόγω 
δεδομένα ότι το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα ζητεί να 
διαγραφούν τυχόν σύνδεσμοι ή αντίγραφα 
ή αναπαραγωγές των συγκεκριμένων 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο
υπεύθυνος επεξεργασίας δεν θα φέρει 
ευθύνη για τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που δημοσιοποίησε το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα.

Or. en

Τροπολογία 492
Bernd Lange
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 493
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 
δημοσιοποίησε τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα, οφείλει να λάβει κάθε εύλογο 
μέτρο, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών 
μέτρων, σε σχέση με τα δεδομένα για τη 
δημοσίευση των οποίων αρμόδιος είναι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας για να 
ενημερώσει τρίτους οι οποίοι 

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

επεξεργάζονται τα εν λόγω δεδομένα ότι 
το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα ζητεί να διαγραφούν τυχόν 
σύνδεσμοι ή αντίγραφα ή αναπαραγωγές 
των συγκεκριμένων δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. Εάν ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας επέτρεψε τη δημοσίευση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από 
τρίτο, ο υπεύθυνος επεξεργασίας θεωρείται 
υπεύθυνος για τη συγκεκριμένη 
δημοσίευση. Εξαιρούνται τα 
ανωνυμοποιημένα δεδομένα, ορισμένα 
ψευδώνυμα δεδομένα και τα 
κρυπτογραφημένα δεδομένα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εξαιρέσεις από τους γενικούς κανόνες ορίζουν με διατάξεις ότι τα ανωνυμοποιημένα 
δεδομένα, ορισμένα ψευδώνυμα δεδομένα και τα δημοσίως μη διαθέσιμα ή μη αναγνώσιμα 
δεδομένα (π.χ. κρυπτογραφημένα δεδομένα ή δεδομένα αντιγράφων ασφαλείας) πρέπει να 
εξαιρούνται από το άρθρο 17 εφόσον είναι δύσκολη, ακόμα και αδύνατη, η διαγραφή όλων των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τρίτους, ενώ δεν παρέχει κανένα όφελος στο άτομο.

Τροπολογία 494
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας εκτελεί τη 
διαγραφή χωρίς καθυστέρηση, εκτός εάν η 
διατήρηση των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα είναι απαραίτητη:

3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας εκτελεί τη
διαγραφή χωρίς καθυστέρηση και 
ανεξάρτητα από την προσπάθεια που 
απαιτείται, εκτός εάν η διατήρηση των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι 
απαραίτητη:

Or. en

Τροπολογία 495
Alejo Vidal-Quadras
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας εκτελεί τη 
διαγραφή χωρίς καθυστέρηση, εκτός εάν η 
διατήρηση των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα είναι απαραίτητη:

3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας εκτελεί τη 
διαγραφή χωρίς αδικαιολόγητη
καθυστέρηση, εκτός εάν η διατήρηση και 
διάδοση των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα είναι απαραίτητη:

Or. en

Τροπολογία 496
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας εκτελεί τη 
διαγραφή χωρίς καθυστέρηση, εκτός εάν 
η διατήρηση των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα είναι απαραίτητη:

3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας εκτελεί τη 
διαγραφή αμελλητί, εκτός εάν η διατήρηση 
και διάδοση των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα είναι απαραίτητη:

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν οι υπεύθυνοι επεξεργασίας υπέχουν εκ του νόμου υποχρέωση να διατηρούν και να 
επεξεργάζονται δεδομένα, ενδέχεται επίσης να υποχρεούνται να διαβιβάζουν τα εν λόγω 
δεδομένα σε σχετικές αρχές ελέγχου, όπως οι εκθέσεις ύποπτων συναλλαγών σε μονάδες 
χρηματοοικονομικών πληροφοριών στο πλαίσιο των κανόνων για την καταπολέμηση της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Τροπολογία 497
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) για λόγους δημόσιου συμφέροντος στον 
τομέα της δημόσιας υγείας σύμφωνα με το 
άρθρο 81·

β) για λόγους δημόσιου συμφέροντος στον 
τομέα της δημόσιας υγείας και για 
σκοπούς υγείας σύμφωνα με το άρθρο 81·

Or. en

Τροπολογία 498
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) για την τήρηση εκ του νόμου 
υποχρεώσεως διατήρησης των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα την οποία υπέχει ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας από το δίκαιο της 
Ένωσης ή από τη νομοθεσία κράτους 
μέλους στην οποία υπάγεται· η νομοθεσία 
του κράτους μέλους πρέπει να 
ανταποκρίνεται σε σκοπό δημόσιου 
συμφέροντος, να σέβεται την ουσία του 
δικαιώματος στην προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να 
είναι ανάλογη προς τον επιδιωκόμενο 
θεμιτό στόχο·

δ) για την τήρηση εκ του νόμου 
υποχρεώσεως διατήρησης των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα την οποία υπέχει ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας από το δίκαιο της 
Ένωσης ή από τη νομοθεσία κράτους 
μέλους στην οποία υπάγεται· η νομοθεσία 
του κράτους μέλους πρέπει να απαιτεί 
αιτιολόγηση σε σχέση με το δημόσιο 
συμφέρον, να σέβεται την αρχή του 
δικαιώματος στην προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να 
είναι ανάλογη προς τον επιδιωκόμενο 
θεμιτό στόχο·

Or. en

Τροπολογία 499
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 500
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Τα αιτήματα για τη διόρθωση, τη 
διαγραφή ή το κλείδωμα των δεδομένων 
δεν θίγουν την επεξεργασία που είναι 
απαραίτητη για την ασφάλεια, προστασία 
και διατήρηση της ανθεκτικότητας ενός 
ή περισσότερων πληροφοριακών 
συστημάτων. Επιπλέον, το δικαίωμα 
διόρθωσης και/ή διαγραφής δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα δεν εφαρμόζεται 
σε οποιαδήποτε δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που απαιτείται να 
διατηρούνται από εκ του νόμου 
υποχρέωση ή για την προστασία των 
δικαιωμάτων του υπευθύνου 
επεξεργασίας, του εκτελούντα την 
επεξεργασία ή τρίτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου το δικαίωμα του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα 
να διορθώσει ή να διαγράψει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν πρέπει να εφαρμόζεται –
για παράδειγμα, σε συνάφεια με τους νόμους των κρατών μελών της ΕΕ και με άλλα συστήματα 
δικαιοδοσίας που απαιτούν τη διατήρηση ορισμένων τύπων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
για λόγους εθνικής ασφάλειας ή για έρευνες πιθανών ατασθαλιών.

Τροπολογία 501
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann



AM\922342EL.doc 81/185 PE502.055v01-00

EL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η φορητότητα δεδομένων είναι μέτρο ανταγωνισμού και όχι μέτρο προστασίας δεδομένων. Θα 
μπορούσε να είναι ανοικτή σε κατάχρηση, καθώς ένας κακόβουλος προσφεύγων δανειολήπτης 
μπορεί να τροποποιήσει τα δεδομένα μεταξύ της παραλαβής του πιστωτικού του ιστορικού από 
τον εκτελούντα την επεξεργασία και της προσκόμισής του σε έναν δανειστή. Τα δεδομένα δεν 
μπορούν να αποθηκεύονται ή να υπόκεινται σε επεξεργασία στην ίδια γλώσσα σύμφωνα με τις 
ίδιες κατηγορίες ή διαδικασίες. Αυτό θα μπορούσε να απαιτεί επίσης από τις οργανώσεις να 
αποκαλύπτουν εμπορικά μυστικά, εσωτερική τεχνογνωσία ή πληροφορίες σχετικά με άλλους 
πελάτες.

Τροπολογία 502
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα διαθέτουν το δικαίωμα πρόσβασης που 
κατοχυρώνεται με το άρθρο 15 του προτεινόμενου κανονισμού. Το δικαίωμα πρόσβασης 
παρέχει σε κάθε πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα το δικαίωμα να του 
γνωστοποιούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποτελούν αντικείμενο 
επεξεργασίας. Το άρθρο 18 που θα επέτρεπε στα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα 
να αποκτήσουν αντίγραφο των δεδομένων τους σε ηλεκτρονικό και δομημένο μορφότυπο δεν 
επιφέρει καμία σημαντική προστιθέμενη αξία όσον αφορά την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα των πολιτών.

Τροπολογία 503
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 504
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 505
Silvia-Adriana Ţicău
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Με την επιφύλαξη της υποχρέωσης στο 
άρθρο 5 στοιχείο ε) για τη διαγραφή 
δεδομένων όταν δεν είναι πλέον 
απαραίτητα, το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα δικαιούται, εάν 
τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
υποβάλλονται σε επεξεργασία με 
ηλεκτρονικά μέσα και με δομημένο και 
συνήθως χρησιμοποιούμενο μορφότυπο, 
να εξασφαλίσει, κατόπιν αιτήματος, από 
τον υπεύθυνο επεξεργασίας αντίγραφο των 
δεδομένων που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία, σε ηλεκτρονικό και 
δομημένο μορφότυπο συνήθους χρήσης ο 
οποίος επιτρέπει την περαιτέρω χρήση από 
το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα.

Or. en

Τροπολογία 506
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 507
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 508
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται 
τα δεδομένα παρέσχε τα δεδομένα 

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

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

Or. en

Τροπολογία 509
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Το δικαίωμα αυτό ισχύει με την 
επιφύλαξη της υποχρέωσης για διαγραφή 
δεδομένων όταν δεν είναι πλέον 
απαραίτητα, σύμφωνα με το άρθρο 5 
στοιχείο ε).

Or. en

Τροπολογία 510
Seán Kelly, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν 
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εφαρμόζονται στην επεξεργασία 
ανωνυμοποιημένων και ψευδώνυμων 
δεδομένων, εφόσον το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα δεν είναι 
επαρκώς αναγνωρίσιμο βάσει αυτών των 
δεδομένων, ή η ταυτοποίηση απαιτεί από 
τον υπεύθυνο επεξεργασίας την αναίρεση 
της διαδικασίας ψευδωνυμοποίησης.

Or. en

Τροπολογία 511
Seán Kelly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν 
εφαρμόζονται όταν ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας δύναται ευλόγως να 
αποδείξει ότι δεν είναι δυνατόν να 
διαχωρίσει τα δεδομένα του προσώπου 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα από 
τα δεδομένα άλλων προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα.

Or. en

Τροπολογία 512
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή μπορεί να προσδιορίσει 
τον ηλεκτρονικό μορφότυπο που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 και τα 
τεχνικά πρότυπα, τους τρόπους και τις 
διαδικασίες για τη μεταφορά δεδομένων 

3. Ο ηλεκτρονικός μορφότυπος, οι 
σχετικές λειτουργίες και οι διαδικασίες 
για τη μεταφορά δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα δυνάμει της παραγράφου 2 
καθορίζονται από τον υπεύθυνο 
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προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει της 
παραγράφου 2. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 87 παράγραφος 2.

επεξεργασίας με βάση ποια είναι τα 
καταλληλότερα διαθέσιμα πρότυπα του 
κλάδου ή αυτά που ορίζονται από τα 
ενδιαφερόμενα μέρη ή τους οργανισμούς 
τυποποίησης του κλάδου. Η Επιτροπή 
προωθεί και συνδράμει τον κλάδο, τα 
ενδιαφερόμενα μέρη και τους 
οργανισμούς τυποποίησης στη 
χαρτογράφηση και υιοθέτηση τεχνικών 
προτύπων, τρόπων και διαδικασιών για 
τη μεταφορά δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα δυνάμει της παραγράφου 2.

Or. en

Τροπολογία 513
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή μπορεί να προσδιορίσει 
τον ηλεκτρονικό μορφότυπο που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 και τα 
τεχνικά πρότυπα, τους τρόπους και τις
διαδικασίες για τη μεταφορά δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει της 
παραγράφου 2. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 87 παράγραφος 2.

3. Ο ηλεκτρονικός μορφότυπος που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 και τα 
τεχνικά πρότυπα, οι τρόποι και οι
διαδικασίες για τη μεταφορά δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει της 
παραγράφου 2 καθορίζονται από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας βάσει 
εναρμονισμένων προτύπων του κλάδου ή, 
σε περίπτωση που τα παραπάνω δεν 
έχουν ήδη οριστεί, διαμορφώνονται από 
τα ενδιαφερόμενα μέρη του κλάδου μέσω 
οργανισμών τυποποίησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αποφάσεις σχετικά με τη δημιουργία εναρμονισμένου ηλεκτρονικού μορφοτύπου για τη 
μεταφορά δεδομένων δεν πρέπει να λαμβάνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιπλέον, η 
προσέγγιση που προτείνεται στη συγκεκριμένη τροπολογία είναι από τεχνολογικής απόψεως πιο 
ουδέτερη και πιο κατάλληλη, δεδομένου του φάσματος των τομέων που καλύπτει ο παρών 
κανονισμός.
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Τροπολογία 514
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή μπορεί να προσδιορίσει τον 
ηλεκτρονικό μορφότυπο που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 και τα τεχνικά 
πρότυπα, τους τρόπους και τις διαδικασίες 
για τη μεταφορά δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα δυνάμει της παραγράφου 2. Οι 
εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

3. Η Επιτροπή μπορεί να προσδιορίσει τα 
τεχνικά πρότυπα, τους τρόπους και τις 
διαδικασίες για τη μεταφορά δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει της 
παραγράφου 2. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 87 παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 515
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 18α
Όταν το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται 
τα δεδομένα ασκεί τα δικαιώματα που 
προβλέπονται στα άρθρα 14 έως 19 του 
παρόντος κανονισμού, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας πρέπει να διασφαλίζει ότι 
έχουν προσκομιστεί επαρκή αποδεικτικά 
στοιχεία για την ταυτότητα του εν λόγω 
προσώπου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πολίτες πρέπει να τεκμηριώνουν τις ταυτότητές τους για την επιβολή των δικαιωμάτων τους 
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προκειμένου να διασφαλίζουν ότι δεν μπορεί να προκύψει καμία μορφή κλοπής ταυτότητας.

Τροπολογία 516
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Το δικαίωμα αντίταξης δεν θα πρέπει να εξαρτάται από λόγους που αφορούν την ιδιαίτερη 
κατάσταση των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα.

Τροπολογία 517
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να αντιτάσσεται, για 
λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη 
κατάστασή του, ανά πάσα στιγμή στην 

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

επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, η οποία βασίζεται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχεία δ) και ε), εκτός εάν 
ο υπεύθυνος επεξεργασίας καταδεικνύει 
επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την 
επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των 
συμφερόντων ή των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και ελευθεριών του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα.

Or. en

Τροπολογία 518
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς 
ενεργητικής εμπορικής προώθησης ή όπου 
η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχείο στ), το πρόσωπο 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα 
δικαιούται να αντιταχθεί ατελώς στην 
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που το αφορούν για την εν 
λόγω εμπορική προώθηση. Το δικαίωμα 
αυτό πρέπει να παρέχεται ρητώς στο 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα με κατανοητό τρόπο,
χρησιμοποιώντας σαφή και απλή 
διατύπωση, προσαρμοσμένη στο 
συγκεκριμένο πρόσωπο, ιδίως όταν 
πρόκειται για πληροφορία απευθυνόμενη 
σε παιδιά, και πρέπει να διακρίνεται 
σαφώς από άλλες πληροφορίες.

Or. en
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Τροπολογία 519
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 520
Seán Kelly, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en
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Τροπολογία 521
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Μέτρα βασισμένα σε κατάρτιση προφίλ Μέτρα βασισμένα σε αυτοματοποιημένη 
επεξεργασία

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 522
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de
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Αιτιολόγηση

Η επιδιωκόμενη προσέγγιση απορρέει από μια αρνητική αξιολόγηση της κατάρτισης προφίλ, η 
οποία ωστόσο είναι πολύ χρήσιμη στον τομέα του μάρκετινγκ, των χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών και της προσαρμογής εμπορευμάτων και υπηρεσιών στις επιμέρους απαιτήσεις των 
πελατών. Η εν λόγω παράγραφος πρέπει να διαγραφεί προκειμένου να αντιστραφεί η 
προσέγγιση και να επιτραπεί η κατάρτιση προφίλ, εκτός από τις περιπτώσεις που μπορεί να έχει 
τις συνέπειες που περιγράφονται στη συνέχεια.

Τροπολογία 523
Seán Kelly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να μην υπάγεται σε 
απόφαση η οποία είναι άδικη και εισάγει 
διακρίσεις και η οποία βασίζεται 
αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη 
επεξεργασία με σκοπό την αξιολόγηση 
ορισμένων προσωπικών πτυχών που 
σχετίζονται με το εν λόγω φυσικό 
πρόσωπο ή την ανάλυση ή την πρόβλεψη 
ειδικότερα των επιδόσεων στην εργασία, 
της οικονομικής κατάστασης, της θέσης, 
της υγείας, των προσωπικών προτιμήσεων, 
της αξιοπιστίας ή της συμπεριφοράς του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να αποσαφηνιστεί η χρήση του όρου «πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα» και επίσης ο νομικά θεσπισμένος όρος «άδικη και εισάγει διακρίσεις», σύμφωνα με 
την οδηγία 2005/29/ΕΚ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

Τροπολογία 524
Jens Rohde
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Ένα φυσικό πρόσωπο δικαιούται να μην 
υπάγεται σε απόφαση η οποία είναι άδικη 
και εισάγει διακρίσεις και η οποία 
βασίζεται αποκλειστικά σε 
αυτοματοποιημένη επεξεργασία με σκοπό 
την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών 
πτυχών που σχετίζονται με το εν λόγω 
φυσικό πρόσωπο.

Or. en

Τροπολογία 525
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 526
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Κάθε πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται 
τα δεδομένα δικαιούται κατόπιν 
αιτήματος να μην υπάγεται σε μέτρο το 
οποίο επηρεάζει αρνητικά το 
συγκεκριμένο πρόσωπο, και το οποίο 
μέτρο βασίζεται αποκλειστικά σε 
αυτοματοποιημένη επεξεργασία 
δεδομένων με σκοπό την αξιολόγηση, την 
ανάλυση ή την πρόβλεψη των επιδόσεων 
του εν λόγω προσώπου στην εργασία, της 
οικονομικής κατάστασης, της θέσης, της 
υγείας, των προσωπικών προτιμήσεων, της 
αξιοπιστίας ή της συμπεριφοράς του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα επιπρόσθετα, διαφορετικά μέτρα για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με 
αυτοματοποιημένα μέσα δικαιολογούνται μόνο για περιπτώσεις όπου το μέτρο παράγει 
αρνητικές έννομες συνέπειες· οποιαδήποτε άλλη κατάρτιση προφίλ που αποτελεί επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί κανονική επεξεργασία και υπόκειται σε όλες τις 
διατάξεις του κανονισμού.
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Τροπολογία 527
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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 
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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 528
Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Για τους σκοπούς της διαφήμισης, 
της έρευνας αγοράς ή της διαμόρφωσης 
τηλεπικοινωνιακών μέσων που 
ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες 
ανάγκες, επιτρέπεται η κατάρτιση προφίλ 
που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν 
για δεδομένα που παρουσιάζονται υπό 
ψευδώνυμο, εκτός εάν το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα 
διατυπώσει αντιρρήσεις.
 Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα πρέπει να ενημερώνεται για το 
δικαίωμά του να διατυπώνει αντιρρήσεις. 
Δεν επιτρέπεται η κατάρτιση προφίλ με 
δεδομένα που αφορούν τον φορέα του 
ψευδωνύμου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η αρχική διατύπωση του άρθρου 20 θα μπορούσε να οδηγήσει στην υποχρέωση της επιχείρησης 
να λαμβάνει συγκατάθεση για κάθε είδους επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 
Ωστόσο, προκειμένου να διαφυλαχθεί το επιχειρηματικό πρότυπο στο οποίο υπάγονται 
αμέτρητες μικρομεσαίες ευρωπαϊκές εταιρείες και να μην αναλάβουν έτσι τα ηνία μεγάλες 
αμερικανικές εταιρείες, πρέπει να επιτρέπονται συγκεκριμένες μορφές επεξεργασίας δεδομένων 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Τροπολογία 529
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας 
δεδομένων θα πρέπει να ειδοποιούν το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα σχετικά με την εκτέλεση της εν 
λόγω επεξεργασίας, και να παρέχουν στο 
άτομο το δικαίωμα επανεξέτασης 
οποιασδήποτε τέτοιας απόφασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κατάρτιση προφίλ για τους σκοπούς της βαθμολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας πρέπει να 
διαχωρίζεται σαφώς από άλλους σκοπούς, ιδιαίτερα δε η εν λόγω κατάρτιση προφίλ πρέπει να 
κοινοποιείται εκ των προτέρων στο άτομο με σαφήνεια.

Τροπολογία 530
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Βασίζεται σε ψευδώνυμα δεδομένα.

Or. en

Τροπολογία 531
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Βασίζεται στα έννομα συμφέροντα 
που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
δεδομένων.



AM\922342EL.doc 101/185 PE502.055v01-00

EL

Or. en

Τροπολογία 532
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

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

Or. en

Τροπολογία 533
Giles Chichester
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Διαγραφή λόγω της τροπολογίας που προτείνεται στην παράγραφο 1.

Τροπολογία 534
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Με την επιφύλαξη των λοιπών 
διατάξεων του παρόντος κανονισμού, ένα 
μέτρο το οποίο παράγει έννομες συνέπειες 
για ένα πρόσωπο ή το επηρεάζει 
σημαντικά με σκοπό την αξιολόγηση 
ορισμένων χαρακτηριστικών του εν λόγω 
προσώπου ή την ανάλυση ή την 
πρόβλεψη ειδικότερα των επιδόσεων 
στην εργασία, της οικονομικής 
κατάστασης, της θέσης, της υγείας, των 
προσωπικών προτιμήσεων, της 
αξιοπιστίας ή της συμπεριφοράς του, 
είναι νόμιμο μόνον εάν η επεξεργασία:

Or. de

Αιτιολόγηση

Αλλάζοντας την προσέγγιση, η κατάρτιση προφίλ επιτρέπεται εάν το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα έχει επίγνωση της ενέργειας αυτής και τη δυνατότητα να έχει 
πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες που χρησιμοποιούνται (άρθρο 15) και να τις αλλάξει 
εάν είναι λανθασμένες (άρθρο 16).

Τροπολογία 535
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 536
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 537
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 538
Amelia Andersdotter
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 539
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 540
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 541
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 542
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) είναι απαραίτητο να συνάδει με το 
δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους 
μέλους· ή

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν μπορεί να αποτελεί καθήκον των υπευθύνων επεξεργασίας δεδομένων να ελέγχουν εάν το 
δίκαιο του κράτους μέλους «προβλέπει κατάλληλα μέτρα για την προστασία των έννομων 
συμφερόντων του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα».

Τροπολογία 543
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 544
Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Η αρχική διατύπωση του άρθρου 20 θα μπορούσε να οδηγήσει στην υποχρέωση της επιχείρησης 
να λαμβάνει συγκατάθεση για κάθε είδους επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 
Ωστόσο, προκειμένου να διαφυλαχθεί το επιχειρηματικό πρότυπο στο οποίο υπάγονται 
αμέτρητες μικρομεσαίες ευρωπαϊκές εταιρείες και να μην αναλάβουν έτσι τα ηνία μεγάλες 
αμερικανικές εταιρείες, πρέπει να επιτρέπονται συγκεκριμένες μορφές επεξεργασίας δεδομένων 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τροπολογία 545
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 546
Paul Rübig
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Αλλάζοντας την προσέγγιση, η κατάρτιση προφίλ επιτρέπεται εάν το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα έχει επίγνωση της ενέργειας αυτής και τη δυνατότητα να έχει 
πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες που χρησιμοποιούνται (άρθρο 15) και να τις αλλάξει 
εάν είναι λανθασμένες (άρθρο 16).

Τροπολογία 547
Seán Kelly, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) περιορίζεται σε ψευδώνυμα
δεδομένα. Τα εν λόγω ψευδώνυμα 
δεδομένα δεν πρέπει να 
αντιπαραβάλλονται με τα δεδομένα για 
τον κομιστή του ψευδωνύμου. Το άρθρο 
19 παράγραφος 3 (νέα) εφαρμόζεται 
αναλόγως.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το νέο στοιχείο είναι εναρμονισμένο με το άρθρο 15 παράγραφος 3 του γερμανικού νόμου για 
τα τηλεμέσα που ενθαρρύνει την ψευδωνυμοποίηση δεδομένων και παρέχει σαφές νομοθετικό 
πλαίσιο για την κατάρτιση προφίλ που αφορά, μεταξύ άλλων, τη διαφήμιση και την έρευνα 
αγοράς.
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Τροπολογία 548
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 549
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Διαγραφή λόγω της τροπολογίας που προτείνεται στην παράγραφο 1.

Τροπολογία 550
Amelia Andersdotter
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 551
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en
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Τροπολογία 552
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 553
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 554
Giles Chichester



AM\922342EL.doc 113/185 PE502.055v01-00

EL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Διαγραφή λόγω της τροπολογίας που προτείνεται στην παράγραφο 1.

Τροπολογία 555
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en



PE502.055v01-00 114/185 AM\922342EL.doc

EL

Τροπολογία 556
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2, η ενημέρωση που πρέπει να 
παρέχεται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας 
βάσει του άρθρου 14 περιλαμβάνει 
πληροφορίες όσον αφορά την ύπαρξη 
επεξεργασίας για ένα μέτρο του είδους που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1.

Or. en

Τροπολογία 557
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 558
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Διαγραφή λόγω της τροπολογίας που προτείνεται στην παράγραφο 1.

Τροπολογία 559
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 560
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 561
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το δίκαιο της Ένωσης ή κράτους μέλους 
μπορεί να περιορίζει μέσω νομοθετικού 
μέτρου το πεδίο εφαρμογής των 
υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων που 
προβλέπονται στο άρθρο 5 στοιχεία α) έως 
ε) και στα άρθρα 11 έως 20 και στο άρθρο 
32, όταν ένας τέτοιος περιορισμός συνιστά 
αναγκαίο και αναλογικό μέτρο σε μια 
δημοκρατική κοινωνία για τη διασφάλιση:

1. Το δίκαιο της Ένωσης ή κράτους μέλους 
μπορεί να περιορίζει μέσω νομοθετικού 
μέτρου το πεδίο εφαρμογής των 
υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων που 
προβλέπονται στο άρθρο 5 στοιχεία α) έως 
ε) και στα άρθρα 11 έως 19 και στο άρθρο 
32, όταν ένας τέτοιος περιορισμός συνιστά 
αναγκαίο και αναλογικό μέτρο σε μια 
δημοκρατική κοινωνία για τη διασφάλιση:

Or. en
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Τροπολογία 562
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) άλλων δημόσιων συμφερόντων της 
Ένωσης ή κράτους μέλους, ιδίως 
σημαντικού οικονομικού ή 
χρηματοοικονομικού συμφέροντος της 
Ένωσης ή κράτους μέλους, 
συμπεριλαμβανομένων νομισματικών, 
δημοσιονομικών και φορολογικών 
θεμάτων και της προστασίας της 
σταθερότητας και της ακεραιότητας της 
αγοράς·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως και στην περίπτωση του άρθρου 6 παράγραφος 3, τα κράτη μέλη έχουν πολύ ευρείες 
δυνατότητες να θεσπίσουν εθνική νομοθεσία που δημιουργεί εξαιρέσεις από τον παρόντα 
κανονισμό. Αυτό θα δημιουργήσει διαφορετική εφαρμογή του παρόντος κανονισμού στα κράτη 
μέλη, κάτι που παρέχει τη δυνατότητα να διαβρωθεί η προστασία δεδομένων των πολιτών.

Τροπολογία 563
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) άλλων δημόσιων συμφερόντων της 
Ένωσης ή κράτους μέλους, ιδίως
σημαντικού οικονομικού ή 
χρηματοοικονομικού συμφέροντος της 
Ένωσης ή κράτους μέλους, 
συμπεριλαμβανομένων νομισματικών, 
δημοσιονομικών και φορολογικών 
θεμάτων και της προστασίας της 

γ) σημαντικού οικονομικού ή 
χρηματοοικονομικού συμφέροντος της 
Ένωσης ή κράτους μέλους, 
συμπεριλαμβανομένων νομισματικών, 
δημοσιονομικών και φορολογικών 
θεμάτων·
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σταθερότητας και της ακεραιότητας της 
αγοράς·

Or. en

Αιτιολόγηση

Διατηρείται η διατύπωση της οδηγίας 95/46/ΕΚ και δεν επιτρέπονται οι υπερβολικά ευρείς 
περιορισμοί.

Τροπολογία 564
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) άλλων δημόσιων συμφερόντων της 
Ένωσης ή κράτους μέλους, ιδίως 
σημαντικού οικονομικού ή 
χρηματοοικονομικού συμφέροντος της 
Ένωσης ή κράτους μέλους, 
συμπεριλαμβανομένων νομισματικών, 
δημοσιονομικών και φορολογικών 
θεμάτων και της προστασίας της 
σταθερότητας και της ακεραιότητας της 
αγοράς·

γ) άλλων σημαντικών δημόσιων 
συμφερόντων της Ένωσης ή κράτους 
μέλους, ιδίως σημαντικού οικονομικού ή 
χρηματοοικονομικού συμφέροντος της 
Ένωσης ή κράτους μέλους, 
συμπεριλαμβανομένων νομισματικών, 
δημοσιονομικών και φορολογικών 
θεμάτων·

Or. en

Τροπολογία 565
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) της παρακολούθησης, του ελέγχου ή 
κανονιστικού καθήκοντος το οποίο 
συνδέεται, έστω περιστασιακά, με την 
άσκηση δημόσιας εξουσίας στις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στα 

διαγράφεται
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στοιχεία α), β), γ) και δ)·

Or. en

Τροπολογία 566
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα μέρη της αγοράς εργασίας 
μπορούν να περιορίζουν μέσω 
νομοθετικού μέτρου το πεδίο εφαρμογής 
των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων 
που προβλέπονται στο άρθρο 5 στοιχεία 
α) έως ε) και στα άρθρα 11 έως 20 και 
στο άρθρο 32, όταν ο εν λόγω 
περιορισμός έχει συμφωνηθεί σε εθνικές 
συλλογικές συμβάσεις ώστε να συνιστά 
αναγκαίο και αναλογικό μέτρο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αγορά εργασίας ρυθμίζεται πολύ διαφορετικά στα διάφορα κράτη μέλη. Ορισμένα κράτη μέλη 
έχουν παράδοση με τη νομοθεσία και άλλα κράτη μέλη έχουν υψηλό βαθμό ρυθμίσεων που 
πηγάζουν από τις συλλογικές συμβάσεις στην αγορά εργασίας.

Τροπολογία 567
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Ειδικότερα, κάθε νομοθετικό μέτρο το 
οποίο αναφέρεται στην παράγραφο 1 
πρέπει να συμμορφώνεται με τα πρότυπα 
της αναγκαιότητας και της 
αναλογικότητας και να περιέχει 
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καθορισμό του υπευθύνου επεξεργασίας. συγκεκριμένες διατάξεις όσον αφορά 
τουλάχιστον:
α) τους στόχους που επιδιώκονται με την 
επεξεργασία·

β) τον καθορισμό του υπευθύνου 
επεξεργασίας·
γ) τους ειδικούς σκοπούς και τα μέσα 
επεξεργασίας·
δ) τις κατηγορίες προσώπων που είναι 
εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται 
δεδομένα·
ε) τη διαδικασία που ακολουθείται για 
την επεξεργασία·
στ) τα μέσα με τα οποία διασφαλίζεται η 
προστασία έναντι τυχόν αυθαίρετων 
παρεμβάσεων των δημόσιων αρχών·
ζ) το δικαίωμα των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα να 
ενημερώνονται σχετικά με την ύπαρξη 
περιορισμού.

Or. en

Τροπολογία 568
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι περιορισμοί που εφαρμόζονται 
στην επεξεργασία που διεξάγεται από 
ιδιωτικούς υπευθύνους επεξεργασίας για 
σκοπούς επιβολής του νόμου δεν πρέπει 
να τους αναγκάζουν ούτε να διατηρούν 
δεδομένα εκτός από τα απολύτως 
αναγκαία για τον αρχικό σκοπό που 
επιδιώκεται ούτε να αλλάζουν την 
αρχιτεκτονική ΤΠ που τα αφορά.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι περιορισμοί που εφαρμόζονται στην επεξεργασία που διεξάγεται από ιδιωτικούς υπευθύνους 
επεξεργασίας για σκοπούς επιβολής του νόμου δεν πρέπει να τους αναγκάζουν ούτε να 
διατηρούν δεδομένα εκτός από τα απολύτως αναγκαία για τον αρχικό σκοπό που επιδιώκεται 
ούτε να αλλάζουν την αρχιτεκτονική ΤΠ που τα αφορά.

Τροπολογία 569
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα νομοθετικά μέτρα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν 
επιβάλλουν υποχρεώσεις στους 
ιδιωτικούς υπευθύνους επεξεργασίας να 
διατηρούν δεδομένα πέραν εκείνων που 
είναι απολύτως απαραίτητα για τον 
αρχικό σκοπό.

Or. en

Τροπολογία 570
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Τα νομοθετικά μέτρα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
κοινοποιούνται στο Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων για 
γνωμοδότηση. Εάν το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων 
θεωρεί ότι το κοινοποιηθέν μέτρο δεν 
πληροί τις απαιτήσεις της παραγράφου 2, 
ενημερώνει την Επιτροπή. Στη συνέχεια η 
Επιτροπή εξετάζει την πραγματοποίηση 
της διαδικασίας που θεσπίζεται δυνάμει 
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του άρθρου 258 της συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 571
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας θεσπίζει 
πολιτικές και εφαρμόζει κατάλληλα μέτρα 
ώστε να διασφαλίζει και να μπορεί να 
αποδείξει ότι η επεξεργασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
εκτελείται σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό.

1. Έχοντας υπόψη την κατάσταση της 
τεχνολογίας, τη φύση της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
τον τύπο οργάνωσης, τόσο κατά τον 
καθορισμό των μέσων επεξεργασίας όσο 
και κατά την ίδια την επεξεργασία, πρέπει 
να εφαρμόζονται κατάλληλα και 
αποδεδειγμένα τεχνικά και οργανωτικά 
μέτρα κατά τρόπο ώστε η επεξεργασία να 
πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος 
κανονισμού και να διασφαλίζεται η 
προστασία των δικαιωμάτων του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα ήδη από τον σχεδιασμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός παρέχει αρκετή ευελιξία ώστε να μπορούν διάφορες οργανώσεις να εφαρμόζουν 
τα πλέον αποτελεσματικά μέτρα σε τεχνικό και οργανωτικό επίπεδο, τα οποία θα είναι 
κατάλληλα για τη φύση και τη δομή της αντίστοιχης οργάνωσης.

Τροπολογία 572
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Κατόπιν αιτήματος από την αρμόδια 
αρχή προστασίας δεδομένων, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία αποδεικνύουν την ύπαρξη 
τεχνικών και οργανωτικών μέτρων.

Or. en

Τροπολογία 573
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Ένας όμιλος επιχειρήσεων μπορεί να 
εφαρμόζει κοινά τεχνικά και οργανωτικά 
μέτρα προκειμένου να ανταποκριθεί στις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τον 
κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 574
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1γ. Το εν λόγω άρθρο δεν εφαρμόζεται σε 
ένα φυσικό πρόσωπο το οποίο 
επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα χωρίς εμπορικό συμφέρον.

Or. en
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Τροπολογία 575
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα μέτρα που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1 περιλαμβάνουν ειδικότερα 
τα ακόλουθα:

2. Τα εν λόγω μέτρα περιλαμβάνουν χωρίς 
κανέναν περιορισμό:

Or. en

Τροπολογία 576
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τήρηση της τεκμηρίωσης σύμφωνα με 
το άρθρο 28·

α) ανεξάρτητη εποπτεία διαχείρισης της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα για τη διασφάλιση της 
ύπαρξης και της αποτελεσματικότητας 
των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων·

Or. en

Τροπολογία 577
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) εφαρμογή ενός διαχειριστικού 
συστήματος ελέγχου, 
συμπεριλαμβανομένης της ανάθεσης 
ευθυνών, της εκπαίδευσης προσωπικού 
και των κατάλληλων οδηγιών· 
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Τροπολογία 578
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) εφαρμογή των απαιτήσεων ασφάλειας 
δεδομένων που προβλέπονται στο άρθρο 
30·

β) ύπαρξη κατάλληλων πολιτικών, 
οδηγιών ή άλλων κατευθυντήριων 
γραμμών για την καθοδήγηση 
επεξεργασίας δεδομένων που απαιτούνται 
για τη συμμόρφωση με τον κανονισμό, 
καθώς και διαδικασίες και επιβολή με 
στόχο την αποτελεσματικότητα των εν 
λόγω κατευθυντήριων γραμμών·

Or. en

Τροπολογία 579
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) διενέργεια εκτίμησης επιπτώσεων 
σχετικά με την προστασία των δεδομένων 
δυνάμει του άρθρου 33·

γ) ύπαρξη κατάλληλων διαδικασιών 
σχεδιασμού για τη διασφάλιση της 
συμμόρφωσης και της αντιμετώπισης 
δυνητικά επικίνδυνης επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πριν 
από την έναρξη της επεξεργασίας·

Or. en

Τροπολογία 580
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) ύπαρξη κατάλληλης τεκμηρίωσης της 
επεξεργασίας δεδομένων με στόχο να 
είναι δυνατή η τήρηση των υποχρεώσεων 
που απορρέουν από τον κανονισμό·

Or. en

Τροπολογία 581
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις περί 
προηγούμενης έγκρισης από την αρχή 
ελέγχου ή προηγούμενης διαβούλευσης με 
την αρχή ελέγχου όπως ορίζεται στο 
άρθρο 34 παράγραφοι 1 και 2·

Or. en

Τροπολογία 582
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Οι διαδικασίες που απαιτούν προηγούμενη έγκριση είναι δαπανηρές και χρονοβόρες για τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας, και η προστιθέμενη αξία τους σε σχέση με ένα σύστημα εκ των 
προτέρων κοινοποιήσεων μπορεί επίσης να αμφισβητηθεί από άποψη προστασίας των 
δεδομένων. Οι εκ των προτέρων κοινοποιήσεις, που θα παρέχουν στην αρχή ελέγχου τη 
δυνατότητα να αντιδράσει και να δράσει, είναι επαρκείς και προβλέπουν επίσης διαδικασία 
προστασίας δεδομένων η οποία είναι φιλική προς τον χρήστη.

Τροπολογία 583
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) ορισμό υπευθύνου επεξεργασίας 
δεδομένων δυνάμει του άρθρου 35 
παράγραφος 1.

ε) ύπαρξη επαρκώς ειδικευμένης 
οργάνωσης προστασίας δεδομένων ή 
υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων με τη
στήριξη επαρκών πόρων για την 
επίβλεψη της εφαρμογής των μέτρων που 
ορίζονται στο παρόν άρθρο και τον 
έλεγχο της συμμόρφωσης με τον παρόντα 
κανονισμό, με ιδιαίτερη προσοχή στη 
διασφάλιση της οργανωτικής 
ανεξαρτησίας του εν λόγω υπευθύνου 
προστασίας δεδομένων ή της οργάνωσης 
με στόχο την πρόληψη ακατάλληλων 
συγκρούσεων συμφερόντων. Αυτό το 
καθήκον μπορεί να επιτευχθεί μέσω 
σύμβασης παροχής υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 584
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) ύπαρξη κατάλληλης 
ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης του 
προσωπικού που συμμετέχει στην 
επεξεργασία δεδομένων, και λήψη 
αποφάσεων ως προς τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 585
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) θέσπιση και τεκμηρίωση των μέτρων 
που αναφέρονται στο άρθρο 11.

Or. en

Τροπολογία 586
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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Τροπολογία 587
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
δημοσιοποιεί σύνοψη των μέτρων που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2.

Or. en

Τροπολογία 588
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Κάθε τακτική έκθεση των 
δραστηριοτήτων του υπευθύνου 
επεξεργασίας περιέχει περιγραφή των 
πολιτικών και των μέτρων που 
αναφέρονται στο άρθρο 22 παράγραφος 
1.

Or. en

Τροπολογία 589
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 590
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον προσδιορισμό τυχόν 
περαιτέρω προϋποθέσεων και μηχανισμών 
ελέγχου που προβλέπονται στην 
παράγραφο 3, και των προβλεπόμενων 
στην παράγραφο 3 κριτηρίων 
αναλογικότητας.
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Αιτιολόγηση

Η αρχή της λογοδοσίας πρέπει να αφήνει τις λεπτομέρειες στον υπεύθυνο επεξεργασίας. Δεν 
είναι δυνατό να ανατεθούν εξαιρέσεις για τις ΜΜΕ· σε κάθε περίπτωση, η λογοδοσία 
εξασφαλίζει ότι τα μέτρα ταιριάζουν σε επιχειρήσεις όλων των μεγεθών.

Τροπολογία 591
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Προστασία των δεδομένων ήδη από τον 
σχεδιασμό και εξ ορισμού

Προστασία των δεδομένων εξ ορισμού και 
ήδη από τον σχεδιασμό

Or. en

Τροπολογία 592
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Κατά περίπτωση, είναι δυνατή η 
υιοθέτηση υποχρεωτικών μέτρων ώστε 
να διασφαλίζεται ότι έχουν καθοριστεί 
κατηγορίες αγαθών ή υπηρεσιών οι 
οποίες διαθέτουν προεπιλεγμένες 
ρυθμίσεις που πληρούν τις απαιτήσεις 
του παρόντος κανονισμού σχετικά με την 
προστασία των ατόμων όσον αφορά την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα. Τα εν λόγω μέτρα βασίζονται 
σε τυποποίηση βάσει του [κανονισμού 
…/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου σχετικά με την 
ευρωπαϊκή τυποποίηση και την 
τροποποίηση των οδηγιών 89/686/ΕΟΚ 
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και 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των 
οδηγιών 94/9/ΕΚ, 94/25/ΕΚ, 95/16/ΕΚ, 
97/23/ΕΚ, 98/34/ΕΚ, 2004/22/ΕΚ, 
2007/23/ΕΚ, 2009/23/ΕΚ και 
2009/105/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την 
κατάργηση της απόφασης 87/95/ΕΟΚ και 
της απόφασης αριθ. 1673/2006/ΕΚ].

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 593
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Έχοντας υπόψη την κατάσταση της 
τεχνολογίας και το κόστος εφαρμογής, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει, τόσο 
κατά τον καθορισμό των μέσων 
επεξεργασίας όσο και κατά την ίδια την 
επεξεργασία, να εφαρμόζει κατάλληλα 
μέτρα και διαδικασίες κατά τρόπο ώστε η 
επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις του 
παρόντος κανονισμού και να 
διασφαλίζεται η προστασία των 
δικαιωμάτων του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα. Στα μέτρα 
αυτά περιλαμβάνονται:
α) τεχνικά μέτρα που αφορούν τον 
τεχνικό σχεδιασμό και την αρχιτεκτονική 
του προϊόντος ή της υπηρεσίας· και
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β) οργανωτικά μέτρα που αφορούν τις 
επιχειρησιακές πολιτικές του υπευθύνου 
επεξεργασίας.
Στην περίπτωση που ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας έχει διεξάγει εκτίμηση 
επιπτώσεων σχετικά με την προστασία 
δεδομένων δυνάμει του άρθρου 33, τα 
αποτελέσματα της εκτίμησης 
λαμβάνονται υπόψη κατά την ανάπτυξη 
των μέτρων που αναφέρονται στα 
στοιχεία α) και β) της παρούσας 
παραγράφου.

Or. en

Τροπολογία 594
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Έχοντας υπόψη την κατάσταση της 
τεχνολογίας και το κόστος εφαρμογής, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει, τόσο 
κατά τον καθορισμό των μέσων 
επεξεργασίας όσο και κατά την ίδια την 
επεξεργασία, να εφαρμόζει κατάλληλα 
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και 
διαδικασίες κατά τρόπο ώστε η 
επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις του 
παρόντος κανονισμού και να 
διασφαλίζεται η προστασία των 
δικαιωμάτων του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα. Ωστόσο, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας θα πρέπει να 
επιβαρύνεται μόνο με μέτρα που είναι 
ανάλογα του κινδύνου της επεξεργασίας 
των δεδομένων ο οποίος 
αντικατοπτρίζεται στη φύση των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
υποβάλλονται σε επεξεργασία.

Or. en
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Τροπολογία 595
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να συνεκτιμάται η ιδιωτική ζωή κατά τη μετατροπή των συστημάτων. Συχνά, 
κατά τη μετατροπή των συστημάτων, δίνεται έμφαση στην προσθήκη ενός νέου είδους 
λειτουργικότητας και σε αυτή τη διαδικασία αμελείται η τήρηση των αρχικών υψηλών 
απαιτήσεων ιδιωτικής ζωής και ασφάλειας.

Τροπολογία 596
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έχοντας υπόψη την κατάσταση της 
τεχνολογίας και το κόστος εφαρμογής, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει, τόσο 
κατά τον καθορισμό των μέσων 

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

καθορισμό των μέσων επεξεργασίας όσο 
και κατά την ίδια την επεξεργασία, να 
εφαρμόζει κατάλληλα μέτρα και 
διαδικασίες κατά τρόπο ώστε η 
επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις του 
παρόντος κανονισμού και να 
διασφαλίζεται η προστασία των 
δικαιωμάτων του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα.

Or. en

Τροπολογία 597
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Τα εν λόγω μέτρα και διαδικασίες:

α) λαμβάνουν δεόντως υπόψη τα 
υφιστάμενα τεχνικά πρότυπα και 
κανονισμούς στον τομέα της δημόσιας 
ασφάλειας·
β) ακολουθούν την αρχή της 
ουδετερότητας της τεχνολογίας, της 
παροχής υπηρεσιών και του 
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επαγγελματικού μοντέλου·
γ) βασίζονται στις προσπάθειες που 
καταβάλλει ο κλάδος και στα πρότυπα, σε 
παγκόσμιο επίπεδο·
δ) λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις διεθνείς 
εξελίξεις.

Or. en

Τροπολογία 598
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Μέχρις ότου ληφθούν υποχρεωτικά 
μέτρα σύμφωνα με την παράγραφο 1, τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι δεν 
επιβάλλεται υποχρεωτικός σχεδιασμός 
ούτε προκαθορισμένες απαιτήσεις σε 
αγαθά και υπηρεσίες που αφορούν την 
προστασία των ατόμων όσον αφορά την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που θα μπορούσαν να 
εμποδίσουν την τοποθέτηση εξοπλισμού 
στην αγορά και την ελεύθερη κυκλοφορία 
των εν λόγω αγαθών και υπηρεσιών τόσο 
εντός όσο και μεταξύ των κρατών μελών.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 599
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας εφαρμόζει 
μηχανισμούς ώστε να διασφαλίζεται ότι, εξ 
ορισμού, υποβάλλονται σε επεξεργασία 
μόνον εκείνα τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα τα οποία είναι αναγκαία για 
κάθε συγκεκριμένο σκοπό επεξεργασίας 
και ότι τα εν λόγω δεδομένα δεν 
συλλέγονται ούτε διατηρούνται πέραν του 
ελάχιστου απαραίτητου ορίου για τους 
σκοπούς αυτούς, από την άποψη τόσο της 
ποσότητας των δεδομένων όσο και του 
χρόνου της αποθήκευσής τους. Αυτό 
πρέπει να διασφαλίζεται με τη χρήση 
τεχνικών και/ή οργανωτικών μέτρων, 
ανάλογα με την περίπτωση. Ειδικότερα, οι 
εν λόγω μηχανισμοί διασφαλίζουν ότι, εξ 
ορισμού, δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα δεν καθίστανται προσπελάσιμα 
σε αόριστο αριθμό φυσικών προσώπων και 
ότι τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται 
τα δεδομένα ελέγχουν τη διανομή των
προσωπικών τους δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 600
Bernd Lange

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

μηχανισμούς ώστε να διασφαλίζεται ότι, εξ 
ορισμού, υποβάλλονται σε επεξεργασία 
μόνον εκείνα τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα τα οποία είναι αναγκαία για 
κάθε συγκεκριμένο σκοπό επεξεργασίας 
και ότι τα εν λόγω δεδομένα δεν 
συλλέγονται ούτε διατηρούνται πέραν του 
ελάχιστου απαραίτητου ορίου για τους 
σκοπούς αυτούς, από την άποψη τόσο της 
ποσότητας των δεδομένων όσο και του 
χρόνου της αποθήκευσής τους. Ειδικότερα, 
οι εν λόγω μηχανισμοί διασφαλίζουν ότι, 
εξ ορισμού, δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα δεν καθίστανται προσπελάσιμα 
σε αόριστο αριθμό φυσικών προσώπων. Οι 
διατάξεις της πρότασης 1 και 2 δεν 
εφαρμόζονται ως προς την επεξεργασία 
δεδομένων, σκοπός της οποίας είναι η 
εκπλήρωση των νόμιμων υποχρεώσεων 
και/ή το δημόσιο συμφέρον, στον βαθμό 
που αυτή η υποχρέωση ή αυτό το 
καθήκον αποσκοπούν στη βέλτιστη 
δυνατή πληρότητα μιας βάσης 
δεδομένων. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για 
τους καταλόγους συνδρομητών στις 
τηλεπικοινωνίες.

Or. en

Τροπολογία 601
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας εφαρμόζει 
μηχανισμούς ώστε να διασφαλίζεται ότι, εξ 
ορισμού, υποβάλλονται σε επεξεργασία 
μόνον εκείνα τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα τα οποία είναι αναγκαία για 
κάθε συγκεκριμένο σκοπό επεξεργασίας 
και ότι τα εν λόγω δεδομένα δεν 
συλλέγονται ούτε διατηρούνται πέραν του 
ελάχιστου απαραίτητου ορίου για τους 

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

σκοπούς αυτούς, από την άποψη τόσο της 
ποσότητας των δεδομένων όσο και του 
χρόνου της αποθήκευσής τους. Ειδικότερα, 
οι εν λόγω μηχανισμοί διασφαλίζουν ότι, 
εξ ορισμού, δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα δεν καθίστανται προσπελάσιμα 
σε αόριστο αριθμό προσώπων.

Or. de

Τροπολογία 602
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Κατά την εφαρμογή των διατάξεων 
του παρόντος κανονισμού, πρέπει να 
διασφαλίζεται ότι δεν επιβάλλεται καμία 
υποχρεωτική απαίτηση σχετικά με ειδικά 
τεχνικά χαρακτηριστικά σε προϊόντα και 
υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των 
τερματικών συσκευών ή άλλου 
εξοπλισμού ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
η οποία θα μπορούσε να παρακωλύσει τη 
διάθεση εξοπλισμού στην αγορά και την 
ελεύθερη κυκλοφορία του εξοπλισμού 
αυτού στα κράτη μέλη ή μεταξύ των 
κρατών μελών.

Or. en

Τροπολογία 603
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον προσδιορισμό τυχόν 

διαγράφεται
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περαιτέρω κριτηρίων και απαιτήσεων 
σχετικά με τα κατάλληλα μέτρα και τους 
μηχανισμούς που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2, ιδίως για τις 
απαιτήσεις προστασίας των δεδομένων 
ήδη από τον σχεδιασμό οι οποίες 
εφαρμόζονται σε όλους τους τομείς, τα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 604
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 605
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Or. en

Τροπολογία 606
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 607
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Κατά περίπτωση, είναι δυνατή η 
υιοθέτηση μέτρων ώστε να διασφαλίζεται 
ότι ο τερματικός εξοπλισμός είναι 
κατασκευασμένος κατά τέτοιον τρόπο 
ώστε να συνάδει με την απόφαση 
87/95/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας 
Δεκεμβρίου 1986 για την τυποποίηση 
στον τομέα των τεχνολογιών της 
πληροφόρησης και των τηλεπικοινωνιών, 
και να είναι συνεκτικός με τις διεθνείς 
προσπάθειες τυποποίησης που 
καταβάλλει ο κλάδος.

Or. en

Τροπολογία 608
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 609
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας καθορίζει 
τους σκοπούς της επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από κοινού με 
άλλους, οι από κοινού υπεύθυνοι 
επεξεργασίας καθορίζουν τις αντίστοιχες 
αρμοδιότητές τους για τη συμμόρφωση 
προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από 
τον παρόντα κανονισμό, ιδίως όσον αφορά 
τις διαδικασίες και τους μηχανισμούς για 
την άσκηση των δικαιωμάτων του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα, μέσω μεταξύ τους συμφωνίας. 
Η συμφωνία αντανακλά δεόντως τους 
αντίστοιχους αποτελεσματικούς ρόλους 
των από κοινού υπευθύνων επεξεργασίας 
και των σχέσεων έναντι των προσώπων 
στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συμφωνία που θα συναφθεί από τους από κοινού υπευθύνους επεξεργασίας είναι ρητώς 
απαραίτητο να ανταποκρίνεται δεόντως στους αντίστοιχους ρόλους των από κοινού υπευθύνων 
επεξεργασίας και τις σχέσεις τους με τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα. Οι από 
κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας δεν είναι απαραίτητα σε θέση ίσης διαπραγμάτευσης όταν 
πρόκειται για συμβατικές συμφωνίες. Επιπλέον, δεν απολαμβάνουν όλοι οι από κοινού 
υπεύθυνοι επεξεργασίας μια άμεση σχέση με το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα 
και δεν ελέγχουν το ίδιο είδος και ποσότητα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τροπολογία 610
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας καθορίζει 
τους σκοπούς, τις προϋποθέσεις και τα 
μέσα της επεξεργασίας δεδομένων 

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

άλλους, οι από κοινού υπεύθυνοι 
επεξεργασίας καθορίζουν τις αντίστοιχες 
αρμοδιότητές τους για τη συμμόρφωση 
προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από 
τον παρόντα κανονισμό, ιδίως όσον αφορά 
τις διαδικασίες και τους μηχανισμούς για 
την άσκηση των δικαιωμάτων του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα, μέσω μεταξύ τους συμφωνίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την τροπολογία που αφορά τον ορισμό του υπευθύνου επεξεργασίας (άρθρο 4, 
σημείο 5), είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας καθορίζει τον σκοπό 
για την επεξεργασία δεδομένων, ενώ ο εκτελών την επεξεργασία καθορίζει τις προϋποθέσεις και 
τα μέσα.

Τροπολογία 611
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) υπεύθυνο επεξεργασίας εγκαταστημένο 
σε τρίτη χώρα, εάν η Επιτροπή 
αποφάσισε ότι η τρίτη χώρα διασφαλίζει 
επαρκές επίπεδο προστασίας των 
δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 41· ή

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 612
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) επιχείρηση η οποία επεξεργάζεται 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
έχουν σχέση με λιγότερα από 250 
πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα· ή

Or. en

Τροπολογία 613
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο ορισμός εκπροσώπου από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας δεν θίγει τις 
αγωγές οι οποίες μπορούν να ασκηθούν 
κατά του ίδιου του υπευθύνου 
επεξεργασίας.

4. Ο ορισμός εκπροσώπου από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας δεν θίγει τις 
αγωγές οι οποίες μπορούν να ασκηθούν 
κατά του ίδιου του υπευθύνου 
επεξεργασίας.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Or. en

Τροπολογία 614
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εάν μια πράξη επεξεργασίας πρόκειται 
να εκτελεσθεί για λογαριασμό υπευθύνου 
επεξεργασίας, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
επιλέγει έναν εκτελούντα την επεξεργασία 
ο οποίος παρέχει επαρκείς εγγυήσεις για 
την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και 
οργανωτικών μέτρων και διαδικασιών, 

1. Εάν μια πράξη επεξεργασίας πρόκειται 
να εκτελεσθεί για λογαριασμό υπευθύνου 
επεξεργασίας και περιλαμβάνει την 
επεξεργασία δεδομένων που επιτρέπουν 
στον εκτελούντα την επεξεργασία να 
ταυτοποιήσει ευλόγως το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, ο 



PE502.055v01-00 146/185 AM\922342EL.doc

EL

κατά τρόπο ώστε η επεξεργασία να πληροί 
τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού 
και να διασφαλίζεται η προστασία των 
δικαιωμάτων του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα σε σχέση με τα 
τεχνικά μέτρα ασφάλειας και τα 
οργανωτικά μέτρα τα οποία διέπουν την 
επεξεργασία που πρόκειται να εκτελεσθεί, 
και διασφαλίζει τη συμμόρφωση προς τα 
εν λόγω μέτρα.

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 615
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εάν μια πράξη επεξεργασίας πρόκειται 
να εκτελεσθεί για λογαριασμό υπευθύνου 
επεξεργασίας, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
επιλέγει έναν εκτελούντα την επεξεργασία 
ο οποίος παρέχει επαρκείς εγγυήσεις για 
την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και 

1. Εάν μια πράξη επεξεργασίας πρόκειται 
να εκτελεσθεί για λογαριασμό υπευθύνου 
επεξεργασίας και περιλαμβάνει την 
επεξεργασία δεδομένων που επιτρέπουν 
στον εκτελούντα την επεξεργασία να 
ταυτοποιήσει ευλόγως το πρόσωπο στο 
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οργανωτικών μέτρων και διαδικασιών, 
κατά τρόπο ώστε η επεξεργασία να πληροί 
τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού 
και να διασφαλίζεται η προστασία των 
δικαιωμάτων του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα σε σχέση με τα 
τεχνικά μέτρα ασφάλειας και τα 
οργανωτικά μέτρα τα οποία διέπουν την 
επεξεργασία που πρόκειται να εκτελεσθεί, 
και διασφαλίζει τη συμμόρφωση προς τα 
εν λόγω μέτρα.

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση που, λόγω χρήσης κατάλληλων τεχνικών ανωνυμοποίησης, ο εκτελών την 
επεξεργασία δεν δύναται να αναγνωρίσει το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, το 
άρθρο 26 δεν εφαρμόζεται. Η μείωση του διοικητικού φόρτου θα ενθαρρύνει τις επενδύσεις για 
την ανάπτυξη ισχυρής τεχνολογίας ανωνυμοποίησης και την εφαρμογή ενός ισχυρού 
συστήματος περιορισμένης πρόσβασης, ενισχύοντας τελικά την προστασία του προσώπου στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα.

Τροπολογία 616
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean, Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εάν μια πράξη επεξεργασίας πρόκειται 
να εκτελεσθεί για λογαριασμό υπευθύνου 
επεξεργασίας, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
επιλέγει έναν εκτελούντα την επεξεργασία 
ο οποίος παρέχει επαρκείς εγγυήσεις για 
την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και 

1. Εάν μια πράξη επεξεργασίας πρόκειται 
να εκτελεσθεί για λογαριασμό υπευθύνου 
επεξεργασίας και περιλαμβάνει την 
επεξεργασία δεδομένων που επιτρέπουν 
στον εκτελούντα την επεξεργασία να 
ταυτοποιήσει ευλόγως το πρόσωπο στο 
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οργανωτικών μέτρων και διαδικασιών, 
κατά τρόπο ώστε η επεξεργασία να πληροί 
τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού 
και να διασφαλίζεται η προστασία των 
δικαιωμάτων του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα σε σχέση με τα 
τεχνικά μέτρα ασφάλειας και τα 
οργανωτικά μέτρα τα οποία διέπουν την 
επεξεργασία που πρόκειται να εκτελεσθεί, 
και διασφαλίζει τη συμμόρφωση προς τα 
εν λόγω μέτρα.

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω τροπολογία είναι σημαντική δεδομένου ότι ενθαρρύνει τη χρήση τεχνικών 
ανωνυμοποίησης και, κατά συνέπεια, συμβάλλει στον στόχο της ελαχιστοποίησης των 
δεδομένων. Όσο λιγότερα γνωρίζει ο εκτελών την επεξεργασία σχετικά με το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, τόσο το καλύτερο.

Τροπολογία 617
Seán Kelly, Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εκτέλεση της επεξεργασίας από 
εκτελούντα την επεξεργασία διέπεται από 
σύμβαση ή άλλη δικαιοπραξία η οποία 
συνδέει τον εκτελούντα την επεξεργασία 
με τον υπεύθυνο επεξεργασίας, προβλέπει 
δε ειδικότερα ότι ο εκτελών την 
επεξεργασία:

2. Η εκτέλεση της επεξεργασίας από 
εκτελούντα την επεξεργασία διέπεται από 
σύμβαση ή άλλη δικαιοπραξία η οποία 
συνδέει τον εκτελούντα την επεξεργασία 
με τον υπεύθυνο επεξεργασίας. Ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας και ο εκτελών την 
επεξεργασία είναι ελεύθεροι να 
καθορίζουν τους αντίστοιχους ρόλους και 
αρμοδιότητες όσον αφορά τις απαιτήσεις 
του παρόντος κανονισμού, και 
προβλέπουν τα ακόλουθα:
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η σχέση μεταξύ υπευθύνου επεξεργασίας και εκτελούντα την επεξεργασία πρέπει να διέπεται 
από τις συνήθεις διατάξεις περί συμβάσεων, με κάθε συμβαλλόμενο μέρος να είναι ελεύθερο να 
διαπραγματεύεται τα δικαιώματα και τις ευθύνες του ως μέρος της συμφωνίας.

Τροπολογία 618
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εκτέλεση της επεξεργασίας από 
εκτελούντα την επεξεργασία διέπεται από 
σύμβαση ή άλλη δικαιοπραξία η οποία 
συνδέει τον εκτελούντα την επεξεργασία 
με τον υπεύθυνο επεξεργασίας, προβλέπει 
δε ειδικότερα ότι ο εκτελών την 
επεξεργασία:

2. Η εκτέλεση της επεξεργασίας από 
εκτελούντα την επεξεργασία διέπεται από 
σύμβαση ή άλλη δικαιοπραξία η οποία 
συνδέει τον εκτελούντα την επεξεργασία 
με τον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Or. en

Τροπολογία 619
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ενεργεί μόνον κατ’ εντολή του 
υπευθύνου επεξεργασίας, ιδίως εάν η 
διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που χρησιμοποιούνται 
απαγορεύεται·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 620
Seán Kelly, Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ενεργεί μόνον κατ’ εντολή του 
υπευθύνου επεξεργασίας, ιδίως εάν η 
διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που χρησιμοποιούνται 
απαγορεύεται·

α) ο εκτελών την επεξεργασία ενεργεί 
μόνον κατ’ εντολή του υπευθύνου 
επεξεργασίας, ιδίως εάν η διαβίβαση των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
χρησιμοποιούνται απαγορεύεται·

Or. en

Τροπολογία 621
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) απασχολεί μόνον υπαλλήλους οι οποίοι 
έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης 
εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό νόμιμη 
υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 622
Silvia-Adriana Ţicău

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) λαμβάνει υπόψη την αρχή της 
προστασίας των δεδομένων ήδη από τον 
σχεδιασμό·
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Or. en

Τροπολογία 623
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα 
δυνάμει του άρθρου 30·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 624
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 625
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 626
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean, Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό επιφέρει διοικητικές επιβαρύνσεις και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα των 
εκτελούντων την επεξεργασία που είναι συμβεβλημένοι με έναν σημαντικό αριθμό (συχνά 
ΜΜΕ) υπεργολάβων εκτέλεσης επεξεργασίας. Εναπόκειται στον εκτελούντα την επεξεργασία να 
διεξάγει τη δική του δέουσα επιμέλεια και να θεμελιώσει την ευθύνη με τους υπεργολάβους 
εκτέλεσης επεξεργασίας σύμφωνα με τις συνήθεις διατάξεις περί συμβάσεων. Συνεπώς, το εκ 
νέου άνοιγμα της συμβατικής σχέσης μεταξύ υπευθύνου επεξεργασίας και εκτελούντα την 
επεξεργασία κάθε φορά που ο εκτελών την επεξεργασία προσλαμβάνει έναν υπεργολάβο 
εκτέλεσης επεξεργασίας θα προσθέσει τεράστιες διοικητικές επιβαρύνσεις σε όλα τα μέρη, χωρίς 
καμία εγγύηση για αύξηση της προστασίας των δεδομένων που αφορούν τα πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα.

Τροπολογία 627
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) στον βαθμό που αυτό είναι εφικτό, 
λαμβανομένης υπόψη της φύσης της 
επεξεργασίας, δημιουργεί, σε συμφωνία 
με τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τις 
αναγκαίες τεχνικές και οργανωτικές 
συνθήκες για την εκπλήρωση της 
υποχρέωσης του υπευθύνου επεξεργασίας 

διαγράφεται
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να απαντά σε αιτήματα που υποβάλλονται 
από το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται 
τα δεδομένα με στόχο την άσκηση των 
προβλεπόμενων στο κεφάλαιο III 
δικαιωμάτων του·

Or. en

Τροπολογία 628
Seán Kelly, Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) στον βαθμό που αυτό είναι εφικτό, 
λαμβανομένης υπόψη της φύσης της 
επεξεργασίας, δημιουργεί, σε συμφωνία με 
τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τις αναγκαίες
τεχνικές και οργανωτικές συνθήκες για την 
εκπλήρωση της υποχρέωσης του 
υπευθύνου επεξεργασίας να απαντά σε 
αιτήματα που υποβάλλονται από το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα με στόχο την άσκηση των 
προβλεπόμενων στο κεφάλαιο III 
δικαιωμάτων του·

ε) στον βαθμό που αυτό είναι εφικτό, 
λαμβανομένης υπόψη της φύσης της 
επεξεργασίας και της ικανότητας του 
εκτελούντα την επεξεργασία να συνδράμει 
καταβάλλοντας εύλογη προσπάθεια, 
δημιουργεί συμφωνία που αφορά τις 
κατάλληλες και σχετικές τεχνικές και 
οργανωτικές συνθήκες που στηρίζουν την 
ικανότητα του υπευθύνου επεξεργασίας να 
απαντά σε αιτήματα που υποβάλλονται 
από το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα με στόχο την άσκηση των 
προβλεπόμενων στο κεφάλαιο III 
δικαιωμάτων του·

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε συγκεκριμένα τεχνικά πλαίσια, όπως στο πλαίσιο νέφους, συχνά δεν είναι ούτε επιθυμητή, 
βάσει της αρχής ελαχιστοποίησης των δεδομένων, ούτε δυνατή για τον εκτελούντα την 
επεξεργασία η ενίσχυση των υπευθύνων επεξεργασίας όσον αφορά τα αιτήματα άσκησης των 
δικαιωμάτων των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα.

Τροπολογία 629
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) συνδράμει τον υπεύθυνο επεξεργασίας 
στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς 
τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα 
άρθρα 30 έως 34·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 630
Seán Kelly, Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) συνδράμει τον υπεύθυνο επεξεργασίας 
στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς 
τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα 
άρθρα 30 έως 34·

στ) στον βαθμό που αυτό είναι εφικτό, 
λαμβανομένης υπόψη της φύσης της 
επεξεργασίας, των πληροφοριών που 
είναι διαθέσιμες στον εκτελούντα την 
επεξεργασία και της ικανότητας του 
εκτελούντα την επεξεργασία να συνδράμει 
καταβάλλοντας εύλογη προσπάθεια, 
συμφωνία για τον τρόπο με τον οποίο θα 
εξασφαλίζεται η συμμόρφωση προς τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 
28 έως 34·

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως αναφέρεται στην τροπολογία του άρθρου 26 παράγραφος 2 στοιχείο ε)

Τροπολογία 631
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) παραδίδει όλα τα αποτελέσματα στον 
υπεύθυνο επεξεργασίας μετά το πέρας της 
επεξεργασίας και δεν επεξεργάζεται 
άλλως πως τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 632
Seán Kelly, Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) παραδίδει όλα τα αποτελέσματα στον 
υπεύθυνο επεξεργασίας μετά το πέρας της 
επεξεργασίας και δεν επεξεργάζεται 
άλλως πως τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα·

ζ) παραδίδει όλα τα αποτελέσματα στον 
υπεύθυνο επεξεργασίας μετά το πέρας της 
επεξεργασίας και/ή τα καταστρέφει με 
εμπορικά αποδεκτό τρόπο·

Or. en

Αιτιολόγηση

Γίνεται ρητή αναφορά στην καταστροφή ώστε να διασφαλίζεται ότι η ελαχιστοποίηση των 
δεδομένων τίθεται πραγματικά σε εφαρμογή.

Τροπολογία 633
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) θέτει στη διάθεση του υπευθύνου 
επεξεργασίας και της αρχής ελέγχου κάθε 
απαραίτητη πληροφορία για τον έλεγχο 
της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις 

διαγράφεται



PE502.055v01-00 156/185 AM\922342EL.doc

EL

που θεσπίζονται στο παρόν άρθρο.

Or. en

Τροπολογία 634
Amelia Andersdotter

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η α) λαμβάνει υπόψη την αρχή της 
προστασίας των δεδομένων ήδη από τον 
σχεδιασμό.

Or. en

Τροπολογία 635
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο 
εκτελών την επεξεργασία τεκμηριώνουν 
εγγράφως τις εντολές του υπευθύνου 
επεξεργασίας και τις υποχρεώσεις του 
εκτελούντος την επεξεργασία οι οποίες 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 636
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν ο εκτελών την επεξεργασία 
επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα πέραν των οδηγιών του 
υπευθύνου επεξεργασίας, ο εκτελών την 
επεξεργασία θεωρείται υπεύθυνος 
επεξεργασίας σε σχέση με τη 
συγκεκριμένη επεξεργασία και υπάγεται 
στους κανόνες για τους από κοινού 
υπευθύνους επεξεργασίας που 
προβλέπονται στο άρθρο 24.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 637
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν ο εκτελών την επεξεργασία 
επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα πέραν των οδηγιών του 
υπευθύνου επεξεργασίας, ο εκτελών την 
επεξεργασία θεωρείται υπεύθυνος 
επεξεργασίας σε σχέση με τη 
συγκεκριμένη επεξεργασία και υπάγεται 
στους κανόνες για τους από κοινού 
υπευθύνους επεξεργασίας που 
προβλέπονται στο άρθρο 24.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό δημιουργεί νομική αβεβαιότητα και έρχεται σε αντίθεση με τον στόχο της ελαχιστοποίησης 
των δεδομένων. Εάν ο εκτελών την επεξεργασία επεξεργάζεται δεδομένα αντίθετα προς τις 
οδηγίες του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων, ο εκτελών την επεξεργασία παραβιάζει τη 
σύμβαση. Εάν υπάρχει έννομο μέσο για τον εκτελούντα την επεξεργασία δεδομένων, το οποίο 
είναι αντίθετο προς τις οδηγίες του υπευθύνου επεξεργασίας, αυτό θα οδηγήσει σε πολυάριθμες 
ακούσιες συνέπειες όπως η υποχρέωση του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα να 
δημιουργήσει σχέσεις με τον εκτελούντα την επεξεργασία προκειμένου να ασκήσει τα 
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δικαιώματά του δυνάμει του κεφαλαίου III.

Τροπολογία 638
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
απαιτήσεων σχετικά με τις αρμοδιότητες, 
τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα που 
αφορούν τον εκτελούντα την επεξεργασία 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, και των 
προϋποθέσεων που επιτρέπουν τη 
διευκόλυνση της επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στο εσωτερικό 
ομίλου επιχειρήσεων, ιδίως για τους 
σκοπούς του ελέγχου και της υποβολής 
εκθέσεων.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αρχή της λογοδοσίας πρέπει να αφήνει τις λεπτομέρειες στον υπεύθυνο επεξεργασίας και τον 
εκτελούντα την επεξεργασία.

Τροπολογία 639
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 

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

Or. en

Τροπολογία 640
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean, Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
απαιτήσεων σχετικά με τις αρμοδιότητες, 
τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα που 
αφορούν τον εκτελούντα την επεξεργασία 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, και των 
προϋποθέσεων που επιτρέπουν τη 
διευκόλυνση της επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στο εσωτερικό 
ομίλου επιχειρήσεων, ιδίως για τους 
σκοπούς του ελέγχου και της υποβολής 
εκθέσεων.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 641
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 642
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 643
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε υπεύθυνος επεξεργασίας και κάθε 
εκτελών την επεξεργασία και, εφόσον 
συντρέχει περίπτωση, ο εκπρόσωπος του 
υπευθύνου επεξεργασίας διατηρεί 

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

τεκμηρίωση των βασικών κατηγοριών 
επεξεργασίας για τις οποίες είναι 
υπεύθυνος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αποτελεσματική προστασία δεδομένων απαιτεί από τις οργανώσεις να έχουν μια επαρκώς 
τεκμηριωμένη αντίληψη των οικείων δραστηριοτήτων επεξεργασίας δεδομένων, ωστόσο η 
διατήρηση της τεκμηρίωσης για όλες τις πράξεις επεξεργασίας επιφέρει δυσανάλογη 
επιβάρυνση. Αντί να ικανοποιεί γραφειοκρατικές ανάγκες, στόχος της διατήρησης τεκμηρίωσης 
πρέπει να είναι να διευκολύνει τους ελεγκτές και τους εκτελούντες την επεξεργασία να τηρούν 
τις υποχρεώσεις τους.

Τροπολογία 644
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Κάθε υπεύθυνος επεξεργασίας και, 
εφόσον συντρέχει περίπτωση, ο 
εκπρόσωπος του υπευθύνου επεξεργασίας 
διατηρεί επαρκή τεκμηρίωση των κυρίως
πράξεων επεξεργασίας για τις οποίες είναι 
υπεύθυνος.

Or. en

Τροπολογία 645
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η υποχρέωση του υπευθύνου 
επεξεργασίας δεν πρέπει να εφαρμόζεται 
στα δεδομένα επεξεργασίας των ΜΜΕ 



PE502.055v01-00 162/185 AM\922342EL.doc

EL

μόνο ως δραστηριότητα παρεπόμενη 
στην πώληση αγαθών ή υπηρεσιών. Ως 
παρεπόμενη δραστηριότητα θα πρέπει να 
ορίζεται η επιχειρηματική ή μη εμπορική 
δραστηριότητα που δεν σχετίζεται με τις 
βασικές δραστηριότητες μιας 
επιχείρησης. Σε σχέση με την προστασία 
των δεδομένων, οι δραστηριότητες 
επεξεργασίας δεδομένων οι οποίες δεν 
αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 
50% του κύκλου εργασιών της εταιρείας 
πρέπει να θεωρούνται παρεπόμενες.

Or. en

Τροπολογία 646
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η τεκμηρίωση περιέχει τουλάχιστον τις 
ακόλουθες πληροφορίες:

2. Η βασική τεκμηρίωση περιέχει 
τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω αλλαγή γίνεται βάσει της τροπολογίας του άρθρου 28 παράγραφος 1.

Τροπολογία 647
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχείο στ)·

Or. en

Τροπολογία 648
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τους σκοπούς της επεξεργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων των έννομων 
συμφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας, εάν η επεξεργασία 
βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχείο στ)·

γ) τους σκοπούς της επεξεργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων των έννομων 
συμφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας·

Or. en

Τροπολογία 649
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 650
Pilar del Castillo Vera
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες 
αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων των 
υπευθύνων επεξεργασίας στους οποίους 
κοινοποιούνται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα για τα έννομα συμφέροντα τα 
οποία επιδιώκουν·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 651
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 652
Pilar del Castillo Vera

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

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 653
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) την περιγραφή των μηχανισμών που 
αναφέρονται στο άρθρο 22 παράγραφος 
3.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 654
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 655
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2 δεν εφαρμόζονται 
στους ακόλουθους υπευθύνους 
επεξεργασίας και εκτελούντες την 
επεξεργασία:

4. Οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2 δεν εφαρμόζονται 
στους ακόλουθους υπευθύνους 
επεξεργασίας:

Or. en

Τροπολογία 656
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2 δεν εφαρμόζονται 
στους ακόλουθους υπευθύνους 
επεξεργασίας και εκτελούντες την 
επεξεργασία:

4. Οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2 δεν εφαρμόζονται 
στους ακόλουθους υπευθύνους 
επεξεργασίας:

Or. en

Τροπολογία 657
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) μια επιχείρηση ή έναν οργανισμό που
απασχολεί λιγότερα από 250 άτομα και 
επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού 

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

από 250 πρόσωπα στα οποία αναφέρονται 
τα δεδομένα και επεξεργάζεται δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα μόνον ως 
δραστηριότητα παρεπόμενη στις κύριες 
δραστηριότητές της.

Or. en

Τροπολογία 658
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Το όριο των 250 υπαλλήλων τοποθετεί τους εργοδότες σε άνιση θέση, εισάγει διακρίσεις έναντι 
των μεγαλύτερων επιχειρήσεων και δεν είναι καθόλου αναγκαίο για την επίτευξη του στόχου. Ο 
αριθμός των εργαζομένων δεν σχετίζεται με την ποσότητα ή τον τύπο των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που τηρούνται από τον οργανισμό. Ένας μικρός οργανισμός με λίγους 
υπαλλήλους μπορεί να ελέγχει τεράστια ποσότητα ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και το αντίστροφο.

Τροπολογία 659
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
απαιτήσεων σχετικά με την τεκμηρίωση 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1, ώστε 
να λαμβάνονται ειδικότερα υπόψη οι 
αρμοδιότητες του υπευθύνου 
επεξεργασίας και του εκτελούντος την 
επεξεργασία και, εφόσον συντρέχει 
περίπτωση, του εκπροσώπου του 
υπευθύνου επεξεργασίας.

Or. en

Τροπολογία 660
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
απαιτήσεων σχετικά με την τεκμηρίωση 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1, ώστε 
να λαμβάνονται ειδικότερα υπόψη οι 
αρμοδιότητες του υπευθύνου 
επεξεργασίας και του εκτελούντος την 
επεξεργασία και, εφόσον συντρέχει 
περίπτωση, του εκπροσώπου του 
υπευθύνου επεξεργασίας.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 661
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
απαιτήσεων σχετικά με την τεκμηρίωση 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1, ώστε 
να λαμβάνονται ειδικότερα υπόψη οι 
αρμοδιότητες του υπευθύνου 
επεξεργασίας και του εκτελούντος την 
επεξεργασία και, εφόσον συντρέχει 
περίπτωση, του εκπροσώπου του 
υπευθύνου επεξεργασίας.

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

Or. en

Τροπολογία 662
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 663
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων, μπορεί να θεσπίσει 
τυποποιημένα έντυπα για την τεκμηρίωση 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 664
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο 
εκτελών την επεξεργασία και, εφόσον 
συντρέχει περίπτωση, ο εκπρόσωπος του 
υπευθύνου επεξεργασίας συνεργάζονται, 
κατόπιν αιτήματος, με την αρχή ελέγχου 
στην άσκηση των καθηκόντων της, ιδίως 
παρέχοντας τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 53 παράγραφος 2 
στοιχείο α) και παρέχοντας πρόσβαση 
όπως προβλέπεται στο στοιχείο β) της ίδιας 
παραγράφου.

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο 
εκτελών την επεξεργασία και, εφόσον 
συντρέχει περίπτωση, ο εκπρόσωπος του 
υπευθύνου επεξεργασίας συνεργάζονται, 
κατόπιν αιτήματος, με την αρχή ελέγχου 
στην άσκηση των καθηκόντων της, ιδίως 
παρέχοντας τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 53 παράγραφος 2 
στοιχείο α) και παρέχοντας πρόσβαση 
όπως προβλέπεται στο στοιχείο β) της ίδιας 
παραγράφου. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
και ο εκτελών την επεξεργασία και, 
εφόσον συντρέχει περίπτωση, ο 
εκπρόσωπος του υπευθύνου 
επεξεργασίας, θέτουν την τεκμηρίωση 
στη διάθεση της αρχής ελέγχου, βάσει 
αίτησης η οποία αναφέρει τους λόγους 
που απαιτούν πρόσβαση σε έγγραφα.

Or. en

Τροπολογία 665
Franck Proust
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Όταν ο ελεγκτής και ο εκτελών την 
επεξεργασία είναι εγκατεστημένοι σε 
διάφορα κράτη μέλη για τη συνολική ή 
μερική διαχείριση δεδομένων, έχουν τη 
δυνατότητα να ορίζουν την κύρια 
εγκατάστασή τους.

Or. fr

Τροπολογία 666
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο 
εκτελών την επεξεργασία εφαρμόζουν 
κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα 
ώστε να διασφαλίσουν επίπεδο προστασίας 
κατάλληλο προς τους κινδύνους που 
αντιπροσωπεύει η επεξεργασία και η φύση 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
που πρέπει να προστατευθούν, 
λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της 
τεχνολογίας και το κόστος της εφαρμογής 
τους.

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο 
εκτελών την επεξεργασία εφαρμόζουν 
κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα 
ώστε να διασφαλίσουν επίπεδο προστασίας 
κατάλληλο προς τους κινδύνους που 
αντιπροσωπεύει η επεξεργασία και η φύση 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
που πρέπει να προστατευθούν, 
λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της 
τεχνολογίας και το κόστος της εφαρμογής 
τους. Ωστόσο, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
και ο εκτελών την επεξεργασία θα πρέπει 
να επιβαρύνονται μόνο με μέτρα που είναι 
ανάλογα του κινδύνου της επεξεργασίας 
των δεδομένων ο οποίος αντικατοπτρίζει 
τη φύση των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία.

Or. en
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Τροπολογία 667
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Κατόπιν αξιολόγησης των κινδύνων, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας και ο εκτελών την 
επεξεργασία λαμβάνουν τα μέτρα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 για την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα κατά της τυχαίας ή παράνομης 
καταστροφής ή της τυχαίας απώλειας, 
καθώς και για την αποφυγή κάθε 
παράνομης μορφής επεξεργασίας, ιδίως δε 
κάθε μη εξουσιοδοτημένης κοινοποίησης, 
διάδοσης ή πρόσβασης ή αλλοίωσης των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Στην 
περίπτωση που ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
έχει διεξάγει εκτίμηση επιπτώσεων 
σχετικά με την προστασία δεδομένων 
δυνάμει του άρθρου 33, τα αποτελέσματα 
της εκτίμησης αυτής λαμβάνονται υπόψη 
κατά την αξιολόγηση των κινδύνων.

Or. en

Τροπολογία 668
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

κάθε μη εξουσιοδοτημένης κοινοποίησης, 
διάδοσης ή πρόσβασης ή αλλοίωσης των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 
Ειδικότερα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
θεσπίζει μια διαχείριση ασφάλειας 
πληροφοριών συμπεριλαμβανομένης, 
όπου είναι εφικτό, της εφαρμογής 
πολιτικής σχετικά με την ασφάλεια των 
πληροφοριών η οποία αφορά ειδικά τη 
διεξαγόμενη επεξεργασία δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 669
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η εφαρμογή των μέτρων από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας και τον 
εκτελούντα την επεξεργασία, όπως 
αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2, 
καθώς και η εκτέλεσή τους, η οποία 
ενδέχεται να απαιτεί την επεξεργασία 
ορισμένων δεδομένων για την αύξηση της 
ασφάλειας των δικτύων και των 
πληροφοριών, εμπίπτει στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχείο στ).

Or. en

Τροπολογία 670
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean, Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι εκ του νόμου υποχρεώσεις, όπως 
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αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 
και οι οποίες ενδέχεται να απαιτούν 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, στον βαθμό που είναι 
απολύτως αναγκαίες για την εξασφάλιση 
της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών, 
αποτελούν έννομο συμφέρον που 
επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
δεδομένων ή ο εκτελών την επεξεργασία 
ή το οποίο επιδιώκεται για λογαριασμό 
τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Data controllers and processors should ensure that they have the right organizational 
measures in place to ensure security of processing and hence, enhancing overall network and 
information security. Where the implementation of such measures would require the 
processing of data to ensure network and information security by the data controller or the 
processor, such processing should be deemed to be a legitimate interest for processing in line 
with recital 39 and Article 6(1) (f). A practical example of such measures is the blocking of 
certain IP numbers by the EU Commission for security purposes, as illustrated in its response 
to question E-007574/2012.

Τροπολογία 671
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

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

Or. en

Τροπολογία 672
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 87 
παράγραφος 2.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 673
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας κοινοποιεί στην αρχή 
ελέγχου την παραβίαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα αμελλητί και, ει 
δυνατόν, το αργότερο εντός 72 ωρών από 
τη στιγμή που την πληροφορείται. Η 
κοινοποίηση στην αρχή ελέγχου 
συνοδεύεται από αιτιολογία στις 
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περιπτώσεις στις οποίες δεν 
πραγματοποιείται εντός 24 ωρών.

περιπτώσεις στις οποίες δεν 
πραγματοποιείται εντός 72 ωρών.

Or. en

Τροπολογία 674
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, όταν η 
παραβίαση είναι πιθανό να παράγει 
έννομες συνέπειες εις βάρος της 
ιδιωτικής ζωής του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας κοινοποιεί αμελλητί στην 
αρχή ελέγχου την παραβίαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα.

Or. en

Τροπολογία 675
Ivailo Kalfin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας κοινοποιεί στην αρχή 
ελέγχου την παραβίαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα αμελλητί και, ει 
δυνατόν, το αργότερο εντός 72 ωρών από 
τη στιγμή που την πληροφορείται. Η 
κοινοποίηση στην αρχή ελέγχου 
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συνοδεύεται από αιτιολογία στις 
περιπτώσεις στις οποίες δεν 
πραγματοποιείται εντός 24 ωρών.

συνοδεύεται από αιτιολογία στις 
περιπτώσεις στις οποίες δεν 
πραγματοποιείται εντός 72 ωρών.

Or. en

Τροπολογία 676
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό ότι αναφέρονται μόνο παραβιάσεις δεδομένων που έχουν σημαντικές 
επιπτώσεις στη δημόσια ασφάλεια. Εάν υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές για παραβιάσεις 
δευτερεύουσας σημασίας, οι πολίτες δεν θα εφιστούν τη δέουσα πρσοχή κατά την κοινοποίηση 
των παραβιάσεων. Δεν είναι ρεαλιστικό να υποβάλλεται εύθετη αναφορά σχετικά με σημαντική 
παραβίαση σε λιγότερο από 24 ώρες. Η υπερβολικά ταχεία κοινοποίηση οδηγεί συχνά στην 
έκδοση μεταγενέστερων προσαρμογών και οι ανακοινώσεις αυτές ενδέχεται να υπονομεύσουν 
την εμπιστοσύνη των πολιτών ειδικά εάν υπάρχουν πολλές ανακοινώσεις τέτοιου είδους.

Τροπολογία 677
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Δυνάμει του άρθρου 26 παράγραφος 2 
στοιχείο στ), ο εκτελών την επεξεργασία 
ειδοποιεί και ενημερώνει τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας αμέσως μετά τη διαπίστωση
παραβίασης δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.

2. Δυνάμει του άρθρου 26 παράγραφος 2 
στοιχείο στ), ο εκτελών την επεξεργασία 
ειδοποιεί και ενημερώνει τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας αμελλητί μετά την
ταυτοποίηση παραβίασης δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, η οποία είναι 
πιθανό να παράγει έννομες συνέπειες εις 
βάρος της ιδιωτικής ζωής του προσώπου 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα.

Or. en

Τροπολογία 678
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) να περιγράφει τα μέτρα που 
προτείνονται ή που λήφθηκαν από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας για την 
αντιμετώπιση της παραβίασης των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

ε) να περιγράφει τα μέτρα που 
προτείνονται ή που λήφθηκαν από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας για την 
αντιμετώπιση της παραβίασης των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και/ή 
να μετριάζει τις συνέπειές της.

Or. en

Τροπολογία 679
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας τεκμηριώνει 
κάθε παραβίαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, αναφέροντας τα πραγματικά 

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

περιστατικά που αφορούν την παραβίαση, 
τις συνέπειες και τα ληφθέντα διορθωτικά 
μέτρα. Η εν λόγω τεκμηρίωση πρέπει να 
είναι επαρκής ώστε να επιτρέπει στην 
αρχή ελέγχου να ελέγχει τη συμμόρφωση 
προς το παρόν άρθρο. Η τεκμηρίωση 
περιέχει μόνον τις απαραίτητες 
πληροφορίες για τον συγκεκριμένο σκοπό.

Or. en

Τροπολογία 680
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η αρχή ελέγχου διατηρεί δημόσιο 
μητρώο των τύπων παραβιάσεων που 
κοινοποιούνται.

Or. en

Τροπολογία 681
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει τον 
τυποποιημένο μορφότυπο για την εν λόγω 
γνωστοποίηση στην αρχή ελέγχου, τις 
εφαρμοστέες διαδικασίες στην απαίτηση 
κοινοποίησης, καθώς και τη μορφή και 
τους τρόπους της τεκμηρίωσης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 4, 
συμπεριλαμβανομένων των προθεσμιών 
για τη διαγραφή των πληροφοριών που 
περιέχονται σε αυτήν. Οι εν λόγω 

6. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει τον 
τυποποιημένο μορφότυπο για την εν λόγω 
γνωστοποίηση στην αρχή ελέγχου και τις 
εφαρμοστέες διαδικασίες για την 
αρχειοθέτηση των αναφορών.
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εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 682
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Όταν η παραβίαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα είναι πιθανόν να 
επηρεάσει δυσμενώς την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή την 
ιδιωτική ζωή του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας οφείλει, μετά την 
κοινοποίηση που αναφέρεται στο άρθρο 
31, να γνωστοποιεί την παραβίαση των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα αμελλητί. Η παραβίαση πρέπει 
να θεωρείται ότι επηρεάζει αρνητικά τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή την 
ιδιωτική ζωή του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα σε περίπτωση 
που έχει ως αποτέλεσμα, για παράδειγμα, 
κατάχρηση ή υποκλοπή ταυτότητας, 
σωματική βλάβη, σημαντική προσβολή ή 
βλάβη της φήμης του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους σαφήνειας του κειμένου.

Τροπολογία 683
Amelia Andersdotter
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 684
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 685
Silvia-Adriana Ţicău
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 686
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 687
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Η γνωστοποίηση παραβίασης 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δεν απαιτείται εάν ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας εφάρμοσε κατάλληλα 
τεχνολογικά μέτρα προστασίας και τα εν 
λόγω μέτρα εφαρμόσθηκαν στα δεδομένα 
τα οποία αφορά η παραβίαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. Τα εν λόγω 
τεχνολογικά μέτρα προστασίας πρέπει να 
καθιστούν τα δεδομένα ακατανόητα, 
άχρηστα και ανωνυμοποιημένα σε 
οποιοδήποτε πρόσωπο δεν διαθέτει 
εξουσία πρόσβασης σε αυτά.

Or. en

Τροπολογία 688
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
απαιτήσεων όσον αφορά τις συνθήκες υπό 
τις οποίες η παραβίαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να έχει 
δυσμενής συνέπειες στα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρονται 

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει,
κατόπιν διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων, κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 86 για τον περαιτέρω προσδιορισμό 
των κριτηρίων και των απαιτήσεων όσον 
αφορά τις συνθήκες υπό τις οποίες η 
παραβίαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα ενδέχεται να έχει δυσμενής 
συνέπειες στα δεδομένα προσωπικού 
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στην παράγραφο 1. χαρακτήρα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1.

Or. en

Τροπολογία 689
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 32α
Γνωστοποίηση παραβίασης δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα σε άλλες 
οργανώσεις

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ο οποίος 
γνωστοποιεί παραβίαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα σε ένα πρόσωπο 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα 
δυνάμει του άρθρου 32 μπορεί να 
κοινοποιεί σε άλλη οργάνωση, 
κυβερνητικό οργανισμό ή μέρος ενός 
κυβερνητικού οργανισμού την παραβίαση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εάν 
αυτή η οργάνωση, κυβερνητικός 
οργανισμός ή μέρος ενός κυβερνητικού 
οργανισμού είναι σε θέση να μειώσει τον 
κίνδυνο της βλάβης που μπορεί να 
προκύψει από αυτή την παραβίαση ή να 
μετριάσει τη βλάβη. Οι εν λόγω 
κοινοποιήσεις μπορούν να 
πραγματοποιηθούν χωρίς να ενημερωθεί 
το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα, εάν η γνωστοποίηση γίνεται 
αποκλειστικά για τους σκοπούς της 
μείωσης του κινδύνου της βλάβης προς 
το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα που μπορεί να προκύψει από 
αυτή την παραβίαση ή του μετριασμού 
της εν λόγω βλάβης.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Σε πολλές περιπτώσεις, άλλες οργανώσεις ή κυβερνητικοί οργανισμοί είναι σε θέση να 
συμβάλουν στον μετριασμό της βλάβης που μπορεί να προκύψει από την παραβίαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα προς το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, εφόσον 
ενημερώνονται για την παραβίαση και τις συνθήκες που περιβάλλουν την παραβίαση.


