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Τροπολογία 690
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο 4 – τμήμα 3 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ 
ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΓΚΡΙΣΗ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ 
ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διαδικασίες που απαιτούν προηγούμενη έγκριση είναι δαπανηρές και χρονοβόρες για τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας, και μπορεί να αμφισβητηθεί η προστιθέμενη αξία τους όσον αφορά την 
προστασία δεδομένων σε σύγκριση με ένα σύστημα προηγούμενης κοινοποίησης. Οι 
προηγούμενες κοινοποιήσεις οι οποίες προσφέρουν τη δυνατότητα στην αρχή ελέγχου να 
αντιδρά και να δρα επαρκούν και προβλέπουν επίσης διαδικασία προστασίας δεδομένων φιλική 
προς τον χρήστη. 

Τροπολογία 691
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Εάν οι πράξεις επεξεργασίας ενέχουν 
συγκεκριμένους κινδύνους για τα 
δικαιώματα και τις ελευθερίες των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα λόγω της φύσης, της έκτασης ή 
των σκοπών τους, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία, ενεργώντας για λογαριασμό 
του υπευθύνου επεξεργασίας, διενεργούν 
εκτίμηση των επιπτώσεων των 
προβλεπόμενων πράξεων επεξεργασίας 
σχετικά με την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. Η διενέργεια 
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εκτίμησης επιπτώσεων θα απαιτείται από 
τις ΜΜΕ μόνο μετά το τρίτο έτος της 
ενσωμάτωσής τους, εάν η επεξεργασία 
δεδομένων θεωρείται βασική 
δραστηριότητα των εργασιών τους. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Εντός των τριών πρώτων ετών μετά την ίδρυση μιας επιχείρησης, ένας μέσος όρος της τάξης 
του 80% νεοϊδρυθέντων ΜΜΕ αποτυγχάνει. Αφήνοντας να παρέλθει αυτό το χρονικό διάστημα 
πριν από την απαίτηση για εκτίμηση επιπτώσεων, προσφέρεται σε όλες τις επιχειρήσεις η 
ευκαιρία να επιτύχουν πριν αναλάβουν δαπάνες που ενδέχεται να κυμαίνονται σε χιλιάδες 
ευρώ.

Τροπολογία 692
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 693
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Εάν οι πράξεις επεξεργασίας ενέχουν 
συγκεκριμένους κινδύνους για τα 
δικαιώματα και τις ελευθερίες των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα λόγω της φύσης, της έκτασης ή 
των σκοπών τους, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας διενεργεί εκτίμηση των 
επιπτώσεων των προβλεπόμενων πράξεων 
επεξεργασίας σχετικά με την προστασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 
Μία μόνο εκτίμηση αρκεί για την κάλυψη 
δέσμης πράξεων επεξεργασίας οι οποίες 
παρουσιάζουν παρόμοιους κινδύνους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα απαιτείται νέα εκτίμηση επιπτώσεων για την ιδιωτική ζωή μόνο εάν μια επεξεργασία ή ένα 
έργο θέτει σημαντικούς νέους ή διαφορετικούς κινδύνους για την ιδιωτική ζωή σε σχέση με 
εκείνους που έχουν αναλυθεί στο παρελθόν. Εάν παρόμοια επεξεργασία ή έργο έχει υποβληθεί 
στο παρελθόν σε ανάλυση επιπτώσεων για την ιδιωτική ζωή, θα πρέπει να απαιτείται εκ νέου 
ανάλυση μόνο για τις νέες ή τις διαφορετικές πτυχές μιας επεξεργασίας ή ενός έργου.

Τροπολογία 694
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εάν οι πράξεις επεξεργασίας ενέχουν 
συγκεκριμένους κινδύνους για τα 
δικαιώματα και τις ελευθερίες των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα λόγω της φύσης, της έκτασης ή 
των σκοπών τους, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία, ενεργώντας για λογαριασμό 
του υπευθύνου επεξεργασίας, διενεργούν 

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

εκτίμηση των επιπτώσεων των 
προβλεπόμενων πράξεων επεξεργασίας 
σχετικά με την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, εκτός εάν οι 
οικείες δραστηριότητες δεν ενέχουν 
κίνδυνο για την ιδιωτική ζωή του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 695
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 696
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η διενέργεια εκτίμησης επιπτώσεων 
θα απαιτείται από τις ΜΜΕ μόνο μετά το 
τρίτο έτος της ενσωμάτωσής τους, εάν η 
επεξεργασία δεδομένων θεωρείται βασική 
δραστηριότητα των εργασιών τους. Ήτοι, 
όταν οι πωλήσεις ή τα έσοδα από την 
επεξεργασία αντιστοιχούν στο 50% των 
εσόδων της ΜΜΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έρευνα καταδεικνύει ότι η πλειοψηφία των ΜΜΕ αποτυγχάνουν εντός των τριών πρώτων 
ετών λειτουργίας τους. Αφήνοντας να παρέλθει αυτό το χρονικό διάστημα πριν από την 
απαίτηση για εκτίμηση επιπτώσεων, προσφέρεται σε όλες τις επιχειρήσεις μια ευκαιρία 
επιτυχίας πριν να αναλάβουν δυσανάλογες δαπάνες.

Τροπολογία 697
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) συστηματική και εκτενής αξιολόγηση 
προσωπικών πτυχών ενός φυσικού 
προσώπου, για παράδειγμα με στόχο την 
ανάλυση ή την πρόβλεψη ειδικότερα της 
οικονομικής κατάστασης, της θέσης, της 
υγείας, των προσωπικών προτιμήσεων, της 
αξιοπιστίας ή της συμπεριφοράς του 
φυσικού προσώπου, η οποία βασίζεται σε 
αυτοματοποιημένη επεξεργασία και βάσει 
της οποίας λαμβάνονται μέτρα τα οποία 
παράγουν έννομες συνέπειες που αφορούν 
ή επηρεάζουν σημαντικά το φυσικό 

α) συστηματική και εκτενής αξιολόγηση 
προσωπικών πτυχών ενός φυσικού 
προσώπου, για παράδειγμα με στόχο την 
ανάλυση ή την πρόβλεψη ειδικότερα της 
οικονομικής κατάστασης, της θέσης, της 
υγείας, των προσωπικών προτιμήσεων, της 
αξιοπιστίας ή της συμπεριφοράς του 
φυσικού προσώπου, η οποία βασίζεται σε 
αυτοματοποιημένη επεξεργασία και βάσει 
της οποίας λαμβάνονται μέτρα τα οποία 
παράγουν έννομες συνέπειες εις βάρος του 
φυσικού προσώπου·
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πρόσωπο·

Or. en

Τροπολογία 698
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) συστηματική και εκτενής αξιολόγηση 
προσωπικών πτυχών ενός φυσικού 
προσώπου, για παράδειγμα με στόχο την 
ανάλυση ή την πρόβλεψη ειδικότερα της 
οικονομικής κατάστασης, της θέσης, της 
υγείας, των προσωπικών προτιμήσεων, της 
αξιοπιστίας ή της συμπεριφοράς του 
φυσικού προσώπου, η οποία βασίζεται σε 
αυτοματοποιημένη επεξεργασία και βάσει
της οποίας λαμβάνονται μέτρα τα οποία 
παράγουν έννομες συνέπειες που αφορούν 
ή επηρεάζουν σημαντικά το φυσικό 
πρόσωπο·

α) συστηματική και εκτενής αξιολόγηση 
προσωπικών πτυχών ενός φυσικού 
προσώπου, για παράδειγμα με στόχο την 
ανάλυση ή την πρόβλεψη ειδικότερα της 
οικονομικής κατάστασης, της θέσης, της 
υγείας, των προσωπικών προτιμήσεων, της 
αξιοπιστίας ή της συμπεριφοράς του 
φυσικού προσώπου, η οποία βασίζεται σε 
αυτοματοποιημένη επεξεργασία και βάσει 
της οποίας λαμβάνονται μέτρα τα οποία 
παράγουν έννομες συνέπειες που αφορούν 
ή επηρεάζουν σημαντικά το φυσικό 
πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένης 
οποιαδήποτε πράξης περαιτέρω 
επεξεργασίας του είδους που αναφέρεται 
στο άρθρο 20 παράγραφος 1 του 
παρόντος κανονισμού·

Or. en

Τροπολογία 699
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) συστηματική και εκτενής αξιολόγηση 
προσωπικών πτυχών ενός φυσικού 
προσώπου, για παράδειγμα με στόχο την 
ανάλυση ή την πρόβλεψη ειδικότερα της 

α) συστηματική και εκτενής αξιολόγηση 
προσωπικών πτυχών ενός φυσικού ή 
νομικού προσώπου, για παράδειγμα με 
στόχο την ανάλυση ή την πρόβλεψη 
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οικονομικής κατάστασης, της θέσης, της 
υγείας, των προσωπικών προτιμήσεων, της 
αξιοπιστίας ή της συμπεριφοράς του 
φυσικού προσώπου, η οποία βασίζεται σε 
αυτοματοποιημένη επεξεργασία και βάσει 
της οποίας λαμβάνονται μέτρα τα οποία 
παράγουν έννομες συνέπειες που αφορούν 
ή επηρεάζουν σημαντικά το φυσικό
πρόσωπο·

ειδικότερα της οικονομικής κατάστασης, 
της θέσης, της υγείας, των προσωπικών 
προτιμήσεων, της αξιοπιστίας ή της 
συμπεριφοράς του φυσικού ή νομικού
προσώπου, η οποία βασίζεται σε 
αυτοματοποιημένη επεξεργασία και βάσει 
της οποίας λαμβάνονται μέτρα τα οποία 
παράγουν έννομες συνέπειες που αφορούν 
ή επηρεάζουν σημαντικά το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα·

Or. de

Τροπολογία 700
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 701
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) πληροφορίες σχετικά με τη σεξουαλική β) πληροφορίες σχετικά με τη σεξουαλική 



PE502.174v02-00 10/131 AM\923501EL.doc

EL

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

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

Or. en

Τροπολογία 702
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) παρακολούθηση δημόσια 
προσπελάσιμων χώρων, ιδίως με τη χρήση 
οπτικοηλεκτρονικών συσκευών 
(επιτήρηση με βίντεο) σε μεγάλη κλίμακα·

γ) παρακολούθηση δημόσια 
προσπελάσιμων χώρων, ιδίως με τη χρήση 
οπτικοηλεκτρονικών συσκευών 
(επιτήρηση με βίντεο)·

Or. en

Τροπολογία 703
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σε συστήματα αρχειοθέτησης 
μεγάλης κλίμακας, τα οποία περιέχουν 
δεδομένα για παιδιά, γενετικά δεδομένα ή 
βιομετρικά δεδομένα·

δ) επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σε συστήματα αρχειοθέτησης, 
τα οποία περιέχουν δεδομένα για παιδιά, 
γενετικά δεδομένα ή βιομετρικά δεδομένα·

Or. en
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Τροπολογία 704
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Η εκτίμηση περιέχει τουλάχιστον γενική 
περιγραφή των προβλεπόμενων πράξεων 
επεξεργασίας, εκτίμηση των κινδύνων για 
τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα, τα μέτρα που προβλέπονται για 
την αντιμετώπιση των κινδύνων, 
εγγυήσεις, μέτρα ασφαλείας και 
μηχανισμούς, ώστε να διασφαλίζεται η 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και να αποδεικνύεται η 
συμμόρφωση προς τον παρόντα 
κανονισμό, λαμβάνοντας υπόψη τα 
δικαιώματα και τα έννομα συμφέροντα 
των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα και άλλων ενδιαφερόμενων 
προσώπων και επίσης λαμβάνοντας 
υπόψη τις σύγχρονες τεχνολογίες και 
μεθόδους που μπορούν να βελτιώσουν 
την προστασία της ιδιωτικής ζωής των 
πολιτών. Εάν υπάρχουν ευρωπαϊκές 
κατευθυντήριες γραμμές, αυτές 
αποτελούν τη βάση για την εκτίμηση 
επιπτώσεων.

Or. en

Τροπολογία 705
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εκτίμηση περιέχει τουλάχιστον γενική 
περιγραφή των προβλεπόμενων πράξεων 
επεξεργασίας, εκτίμηση των κινδύνων για 

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

τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα, συμπεριλαμβανομένου ιδίως 
του κινδύνου διάκρισης που είναι 
ενσωματωμένος στην πράξη ή που 
ενισχύεται από αυτήν, τα μέτρα που 
προβλέπονται για την αντιμετώπιση των 
κινδύνων, εγγυήσεις, μέτρα ασφαλείας και 
μηχανισμούς, ώστε να διασφαλίζεται η 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και να αποδεικνύεται η 
συμμόρφωση προς τον παρόντα 
κανονισμό, λαμβάνοντας υπόψη τα 
δικαιώματα και τα έννομα συμφέροντα 
των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα και άλλων ενδιαφερόμενων 
προσώπων.

Or. en

Τροπολογία 706
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 707
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 708
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 709
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 710
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 711
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 712
Rachida Dati

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
προϋποθέσεων σχετικά με τις πράξεις 
επεξεργασίας που μπορεί να ενέχουν τους 
συγκεκριμένους κινδύνους που 

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

αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, 
καθώς και των απαιτήσεων για την 
εκτίμηση που αναφέρεται στην παράγραφο 
3, συμπεριλαμβανομένων των 
προϋποθέσεων για επεκτασιμότητα, 
επαλήθευση και δυνατότητα ελέγχου. Στο 
πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή εξετάζει ειδικά 
μέτρα για τις πολύ μικρές, τις μικρές και 
τις μεσαίες επιχειρήσεις, σε συνεργασία με 
τους ενδιαφερόμενους φορείς.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η χρήση κατ' εξουσιοδότηση πράξεων ενέχει τον κίνδυνο αδιαφάνειας, ο οποίος πρέπει να 
αποφευχθεί διασφαλίζοντας ότι η κατάρτισή τους θα πραγματοποιείται σε στενή συνεργασία με 
τους φορείς για τους οποίους θα ισχύουν στο μέλλον.

Τροπολογία 713
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 714
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 7
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

7. Με την επιφύλαξη των προηγούμενων 
διατάξεων, εντός έξι μηνών μετά τη θέση 
σε ισχύ του παρόντος κανονισμού η 
Επιτροπή προσδιορίζει πρότυπα και 
διαδικασίες για την εκτέλεση, την 
επαλήθευση και τον έλεγχο της εκτίμησης 
που αναφέρεται στην παράγραφο 3. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 715
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Οι εκτιμήσεις επιπτώσεων για την 
προστασία των δεδομένων θεωρούνται 
προνομιακές γνωστοποιήσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διατυπωθεί αυτό, ώστε να κατευναστούν οι φόβοι των επιχειρήσεων ότι 
καινοτόμες νέες διαδικασίες που υπάγονται στο εμπορικό απόρρητο ενδέχεται να 
κυκλοφορήσουν δημοσίως.

Τροπολογία 716
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – τίτλος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προηγούμενη έγκριση και προηγούμενη 
διαβούλευση

Προηγούμενη διαβούλευση

Or. en

Τροπολογία 717
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία, ανάλογα με την 
περίπτωση, εξασφαλίζουν έγκριση από την 
αρχή ελέγχου πριν από την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
προκειμένου να διασφαλίζεται η 
συμμόρφωση της σχεδιαζόμενης 
επεξεργασίας προς τον παρόντα κανονισμό 
και, ιδίως, να μετριάζονται οι σχετικοί 
κίνδυνοι για τα πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα, όταν:

α) ένας υπεύθυνος επεξεργασίας διενεργεί 
οποιαδήποτε πράξη επεξεργασίας του 
είδους που αναφέρεται στο άρθρο 20 
παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού 
σε σχέση με ανήλικους·
β) ένας υπεύθυνος επεξεργασίας ή εκτελών 
την επεξεργασία θεσπίζει συμβατικές 
ρήτρες, όπως προβλέπεται στο άρθρο 42 
παράγραφος 2 στοιχείο δ)·
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γ) ένας υπεύθυνος επεξεργασίας δεν 
παρέχει κατάλληλες εγγυήσεις σε νομικά 
δεσμευτική πράξη, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 42 παράγραφος 5, για τη διαβίβαση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε 
τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό·

δ) ένας υπεύθυνος επεξεργασίας ή 
εκτελών την επεξεργασία διαβιβάζει σε 
τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα βάσει 
των παρεκκλίσεων του άρθρου 44·
ε) ένας υπεύθυνος επεξεργασίας διενεργεί 
πράξεις επεξεργασίας που αναφέρονται 
στο άρθρο 81 παράγραφος 3 ή στο άρθρο 
83 παράγραφος 3.

Or. en

Τροπολογία 718
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διαδικασίες που απαιτούν προηγούμενη έγκριση είναι δαπανηρές και χρονοβόρες για τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας, και μπορεί να αμφισβητηθεί η προστιθέμενη αξία τους όσον αφορά την 
προστασία δεδομένων σε σύγκριση με ένα σύστημα προηγούμενης κοινοποίησης. Οι 
προηγούμενες κοινοποιήσεις οι οποίες προσφέρουν τη δυνατότητα στην αρχή ελέγχου να 
αντιδρά και να δρα επαρκούν και προβλέπουν επίσης διαδικασία προστασίας δεδομένων φιλική 
προς τον χρήστη. 

Τροπολογία 719
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 720
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία, ενεργώντας για 
λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας,
ζητούν τη γνώμη της αρχής ελέγχου πριν 
από την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα προκειμένου να 
διασφαλίζεται η συμμόρφωση της 
σχεδιαζόμενης επεξεργασίας προς τον 
παρόντα κανονισμό και, ιδίως, να 
μετριάζονται οι σχετικοί κίνδυνοι για τα 
πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα, όταν:

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ζητεί τη 
γνώμη της αρχής ελέγχου πριν από την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα προκειμένου να διασφαλίζεται 
η συμμόρφωση της σχεδιαζόμενης 
επεξεργασίας προς τον παρόντα κανονισμό 
και, ιδίως, να μετριάζονται οι σχετικοί 
κίνδυνοι για τα πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα, όταν:

Or. en

Τροπολογία 721
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία, ενεργώντας για 
λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας, 
ζητούν τη γνώμη της αρχής ελέγχου πριν 
από την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα προκειμένου να 
διασφαλίζεται η συμμόρφωση της 
σχεδιαζόμενης επεξεργασίας προς τον 
παρόντα κανονισμό και, ιδίως, να 
μετριάζονται οι σχετικοί κίνδυνοι για τα 
πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα, όταν:

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία, ενεργώντας για 
λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας, 
μπορούν να ζητήσουν τη γνώμη της αρχής
ελέγχου πριν από την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
προκειμένου να διασφαλίζεται η 
συμμόρφωση της σχεδιαζόμενης 
επεξεργασίας προς τον παρόντα κανονισμό 
και, ιδίως, να μετριάζονται οι σχετικοί 
κίνδυνοι για τα πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα, όταν:

Or. en
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Τροπολογία 722
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία, ενεργώντας για 
λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας, 
ζητούν τη γνώμη της αρχής ελέγχου πριν 
από την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα προκειμένου να 
διασφαλίζεται η συμμόρφωση της 
σχεδιαζόμενης επεξεργασίας προς τον 
παρόντα κανονισμό και, ιδίως, να 
μετριάζονται οι σχετικοί κίνδυνοι για τα 
πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα, όταν:

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία, ενεργώντας για 
λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας, 
ζητούν τη γνώμη της αρχής ελέγχου πριν 
από την επεξεργασία οποιωνδήποτε 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
προκειμένου να διασφαλίζεται η 
συμμόρφωση της σχεδιαζόμενης 
επεξεργασίας προς τον παρόντα κανονισμό 
και, ιδίως, να μετριάζονται οι σχετικοί 
κίνδυνοι για τα πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα, όταν:

Or. en

Τροπολογία 723
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά με την 
προστασία των δεδομένων, η οποία 
προβλέπεται στο άρθρο 33, υποδεικνύει ότι 
οι πράξεις επεξεργασίας ενδέχεται, λόγω 
της φύσης, της έκτασης ή του σκοπού 
τους, να ενέχουν υψηλό βαθμό 
συγκεκριμένων κινδύνων· ή

α) η εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά με την 
προστασία των δεδομένων, η οποία 
προβλέπεται στο άρθρο 33, υποδεικνύει ότι 
οι πράξεις επεξεργασίας ενδέχεται, λόγω 
της φύσης, της έκτασης ή του σκοπού 
τους, να ενέχουν υψηλό βαθμό 
συγκεκριμένων κινδύνων, 
συμπεριλαμβανομένου ιδίως του κινδύνου 
οι πράξεις να έχουν επιπτώσεις που 
εισάγουν διακρίσεις· ή

Or. en
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Τροπολογία 724
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) Η αρχή ελέγχου ζητεί τη γνώμη 
εκπροσώπων των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα και του 
Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων για 
τη σχεδιαζόμενη επεξεργασία·

Or. en

Τροπολογία 725
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η αρχή ελέγχου θεωρεί απαραίτητη τη 
διενέργεια προηγούμενης διαβούλευσης 
για πράξεις επεξεργασίας οι οποίες 
ενδέχεται να ενέχουν συγκεκριμένους 
κινδύνους για τα δικαιώματα και τις 
ελευθερίες λόγω της φύσης, της έκτασης 
ή/και των σκοπών τους και 
προσδιορίζονται σύμφωνα με την 
παράγραφο 4.

β) η αρχή ελέγχου θεωρεί απαραίτητη τη 
διενέργεια προηγούμενης διαβούλευσης 
για πράξεις επεξεργασίας οι οποίες 
ενδέχεται να ενέχουν συγκεκριμένους 
κινδύνους για τα δικαιώματα και τις 
ελευθερίες λόγω της φύσης, της έκτασης 
ή/και των σκοπών τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση για τη διαγραφή της παραγράφου 4.

Τροπολογία 726
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν φρονεί ότι η σχεδιαζόμενη 
επεξεργασία δεν είναι σύμφωνη προς τον 
παρόντα κανονισμό, και ιδίως εάν οι 
κίνδυνοι δεν προσδιορίζονται ούτε 
μετριάζονται επαρκώς, η αρχή ελέγχου 
απαγορεύει τη σχεδιαζόμενη επεξεργασία 
και διατυπώνει κατάλληλες προτάσεις για 
την επανόρθωση της μη συμμόρφωσης.

3. Εάν φρονεί ότι η σχεδιαζόμενη 
επεξεργασία δεν είναι σύμφωνη προς τον 
παρόντα κανονισμό, και ιδίως εάν οι 
κίνδυνοι δεν προσδιορίζονται ούτε 
μετριάζονται επαρκώς, η αρχή ελέγχου 
απαγορεύει τη σχεδιαζόμενη επεξεργασία 
και διατυπώνει κατάλληλες προτάσεις για 
την επανόρθωση της μη συμμόρφωσης. 
Μια τέτοια απόφαση επιδέχεται 
αναίρεσης σε αρμόδιο δικαστήριο και 
ενδέχεται να μην είναι εφαρμοστέα για 
όσο καιρό ασκείται η αναίρεση εκτός εάν 
τα αποτελέσματα της επεξεργασίας 
προκαλούν άμεση σοβαρή βλάβη την 
οποία υπόκεινται τα πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα.

Or. en

Τροπολογία 727
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν φρονεί ότι η σχεδιαζόμενη 
επεξεργασία δεν είναι σύμφωνη προς τον 
παρόντα κανονισμό, και ιδίως εάν οι 
κίνδυνοι δεν προσδιορίζονται ούτε 
μετριάζονται επαρκώς, η αρχή ελέγχου
απαγορεύει τη σχεδιαζόμενη επεξεργασία 
και διατυπώνει κατάλληλες προτάσεις για 
την επανόρθωση της μη συμμόρφωσης.

3. Εάν η αρμόδια αρχή ελέγχου
προσδιορίσει, σύμφωνα με την 
αρμοδιότητά της, ότι η σχεδιαζόμενη 
επεξεργασία δεν είναι σύμφωνη προς τον 
παρόντα κανονισμό, και ιδίως εάν οι 
κίνδυνοι δεν προσδιορίζονται ούτε
μετριάζονται επαρκώς, απαγορεύει τη 
σχεδιαζόμενη επεξεργασία και διατυπώνει 
κατάλληλες προτάσεις για την 
επανόρθωση της μη συμμόρφωσης.

Or. en
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Τροπολογία 728
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Εάν η αρχή ελέγχου φρονεί ότι η 
σχεδιαζόμενη επεξεργασία ενδέχεται να 
ενέχει κινδύνους διακριτικής 
μεταχείρισης για τα πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα, διατάζει να 
παρακολουθούνται τα πραγματικά 
αποτελέσματα της επεξεργασίας για 
τέτοιου είδους συνέπειες και παρέχει όλες 
τις απαραίτητες πληροφορίες με σκοπό 
να εκτιμάται το παραπάνω σε τακτικά 
χρονικά διαστήματα. 

Or. en

Τροπολογία 729
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η αρχή ελέγχου καταρτίζει και 
δημοσιοποιεί κατάλογο των πράξεων 
επεξεργασίας οι οποίες υπόκεινται σε 
προηγούμενη διαβούλευση δυνάμει της 
παραγράφου 2 στοιχείο β). Η αρχή 
ελέγχου κοινοποιεί τους εν λόγω 
καταλόγους στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπερβολικά περίπλοκο από διοικητικής άποψης ώστε να εφαρμοστεί αποτελεσματικά, ιδίως εν 
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όψει της ανάγκης ύπαρξης ενός κανονισμού που να μην αφορά συγκεκριμένο τομέα και να έχει 
τη δυνατότητα επιβίωσης στο μέλλον.

Τροπολογία 730
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εάν ο κατάλογος που προβλέπεται στην 
παράγραφο 4 περιλαμβάνει
δραστηριότητες επεξεργασίας οι οποίες
σχετίζονται με την προσφορά αγαθών ή 
υπηρεσιών σε πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα σε περισσότερα 
κράτη μέλη ή με την παρακολούθηση της 
συμπεριφοράς τους ή οι οποίες ενδέχεται 
να επηρεάζουν σημαντικά την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στην Ένωση, τότε η αρχή 
ελέγχου εφαρμόζει τον μηχανισμό 
συνεκτικότητας που αναφέρεται στο άρθρο 
57 πριν από την έκδοση του καταλόγου.

5. Εάν δραστηριότητες επεξεργασίας 
σχετίζονται με την προσφορά αγαθών ή 
υπηρεσιών σε πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα σε περισσότερα 
κράτη μέλη ή με την παρακολούθηση της 
συμπεριφοράς τους ή οι οποίες ενδέχεται 
να επηρεάζουν σημαντικά την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στην Ένωση, τότε η αρχή 
ελέγχου εφαρμόζει τον μηχανισμό 
συνεκτικότητας που αναφέρεται στο άρθρο 
57.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εστιάζει τον μηχανισμό συνεκτικότητας εκεί όπου ενδείκνυται περισσότερο, σύμφωνα με τις 
τροπολογίες του άρθρου 58 παράγραφος 2.

Τροπολογία 731
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία παρέχουν στην αρχή 
ελέγχου την εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά 
με την προστασία των δεδομένων η οποία 

6. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει στην 
αρχή ελέγχου την εκτίμηση επιπτώσεων 
σχετικά με την προστασία των δεδομένων
η οποία προβλέπεται στο άρθρο 33 και, 
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προβλέπεται στο άρθρο 33 και, κατόπιν 
αιτήματος, οποιαδήποτε άλλη πληροφορία 
η οποία επιτρέπει στην αρχή ελέγχου να 
αξιολογήσει τη συμμόρφωση της 
επεξεργασίας και, ιδίως, τους κινδύνους 
για την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα του προσώπου στο 
οποίο αυτά αναφέρονται και τις σχετικές 
εγγυήσεις.

κατόπιν αιτήματος, οποιαδήποτε άλλη 
πληροφορία η οποία επιτρέπει στην αρχή 
ελέγχου να αξιολογήσει τη συμμόρφωση 
της επεξεργασίας και, ιδίως, τους 
κινδύνους για την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του 
προσώπου στο οποίο αυτά αναφέρονται 
και τις σχετικές εγγυήσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου και να είναι δυνατή η καλύτερη εφαρμογή 
από τις αρχές ελέγχου και σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 62 η οποία απαιτεί «σαφή 
κατανομή των αρμοδιοτήτων βάσει του παρόντος κανονισμού», η προηγούμενη έγκριση από την 
αρχή ελέγχου και σε διαβούλευση με αυτήν πρέπει να επαφίεται αποκλειστικά στον υπεύθυνο 
επεξεργασίας. Έτσι θεσπίζεται ένα πολύ σαφέστερο πλαίσιο τόσο για την επιχείρηση όσο και για 
τις αρχές ελέγχου.

Τροπολογία 732
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 733
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο 4 – τμήμα 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το κεφάλαιο 4 – τμήμα 4 διαγράφεται 

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει αιτιολόγηση για τη συμπερίληψη διατάξεων στον κανονισμό σχετικά με τον τρόπο 
οργάνωσης των εσωτερικών λειτουργιών των επιχειρήσεων. Διαφορετικά είδη οργανωτικής 
δομής μπορούν να οδηγούν σε αποτελεσματική προστασία των δεδομένων και η νομοθεσία περί 
προστασίας δεδομένων δεν θα πρέπει να υποχρεώνει τις εταιρείες να υιοθετούν ένα 
συγκεκριμένο μοντέλο.

Τροπολογία 734
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το άρθρο 35 διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει αιτιολόγηση για τη συμπερίληψη διατάξεων στον κανονισμό σχετικά με τον τρόπο 
οργάνωσης των εσωτερικών λειτουργιών των επιχειρήσεων. Διαφορετικά είδη οργανωτικής 
δομής μπορούν να οδηγούν σε αποτελεσματική προστασία των δεδομένων και η νομοθεσία περί 
προστασίας δεδομένων δεν θα πρέπει να υποχρεώνει τις εταιρείες να υιοθετούν ένα 
συγκεκριμένο μοντέλο.

Τροπολογία 735
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

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

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

Or. en

Τροπολογία 736
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) η επεξεργασία διενεργείται από 
επιχείρηση η οποία επεξεργάζεται 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που
αφορούν περισσότερα από 250 πρόσωπα 
στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα 
ετησίως· ή

Or. en

Τροπολογία 737
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) οι βασικές δραστηριότητες του 
υπευθύνου επεξεργασίας ή του 
εκτελούντος την επεξεργασία αφορούν 
πράξεις επεξεργασίας οι οποίες, λόγω της 
φύσης, της έκτασης ή/και των σκοπών 
τους, απαιτούν τακτική και συστηματική 
παρακολούθηση προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα.

γ) οι βασικές δραστηριότητες του 
υπευθύνου επεξεργασίας ή του 
εκτελούντος την επεξεργασία αφορούν 
πράξεις επεξεργασίας οι οποίες, λόγω της 
φύσης, της έκτασης ή/και των σκοπών 
τους, απαιτούν τακτική και συστηματική 
παρακολούθηση προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα. Οι βασικές 
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δραστηριότητες πρέπει να ορίζονται ως 
δραστηριότητες στις οποίες το 50% του 
ετήσιου κύκλου εργασιών που προκύπτει 
από την πώληση δεδομένων ή των 
εσόδων αποκομίζεται από τα εν λόγω 
δεδομένα. Σε σχέση με την προστασία 
των δεδομένων, οι δραστηριότητες 
επεξεργασία δεδομένων οι οποίες δεν 
αντιστοιχούν σε περισσότερο από το 50% 
του κύκλου εργασιών της εταιρείας 
θεωρούνται παρεπόμενες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός υπευθύνων προστασίας δεδομένων πρέπει να θεωρείται αναγκαίος μόνο όταν οι 
βασικές λειτουργίες μιας εταιρείας αφορούν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.

Τροπολογία 738
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο 
εκτελών την επεξεργασία είναι δημόσια 
αρχή ή δημόσιος φορέας, ο υπεύθυνος 
προστασίας δεδομένων μπορεί να ορίζεται 
για περισσότερες από τις οντότητές της 
(του), λαμβάνοντας υπόψη την οργανωτική 
δομή της δημόσιας αρχής ή του δημόσιου 
φορέα.

3. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο 
εκτελών την επεξεργασία είναι δημόσια 
αρχή ή δημόσιος φορέας, ο οργανισμός 
προστασίας δεδομένων ή ο υπεύθυνος 
προστασίας δεδομένων μπορεί να ορίζεται 
για περισσότερες από τις οντότητές της 
(του), λαμβάνοντας υπόψη την οργανωτική 
δομή της δημόσιας αρχής ή του δημόσιου 
φορέα.

Or. en

Τροπολογία 739
Giles Chichester
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 740
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία διασφαλίζουν ότι κάθε 
άλλο επαγγελματικό καθήκον του 
υπευθύνου προστασίας δεδομένων είναι 
συμβατό προς τα καθήκοντα και τις 
αρμοδιότητες του προσώπου ως υπευθύνου 
προστασίας δεδομένων και δεν 
συνεπάγονται σύγκρουση συμφερόντων.

6. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία διασφαλίζουν ότι κάθε 
άλλο επαγγελματικό καθήκον του 
οργανισμού προστασίας δεδομένων ή του 
υπευθύνου προστασίας δεδομένων είναι 
συμβατό προς τα καθήκοντα και τις 
αρμοδιότητες του προσώπου ως υπευθύνου 
προστασίας δεδομένων και δεν 
συνεπάγονται σύγκρουση συμφερόντων.

Or. en
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Τροπολογία 741
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 742
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

7. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία ορίζουν υπεύθυνο 
προστασίας των δεδομένων για διάστημα 
τουλάχιστον δύο ετών. Ο υπεύθυνος 
προστασίας δεδομένων μπορεί να 
διορισθεί εκ νέου για περαιτέρω θητείες.

Or. en
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Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 743
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 744
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούνται να επικοινωνούν με 
τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων για 
κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία 

10. Τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούνται να επικοινωνούν με 
τον οργανισμό προστασίας δεδομένων ή 
τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων για 



PE502.174v02-00 34/131 AM\923501EL.doc

EL

των δεδομένων που τα αφορούν και να 
ζητούν να ασκήσουν τα δικαιώματα που 
απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό.

κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία 
των δεδομένων που τα αφορούν και να 
ζητούν να ασκήσουν τα δικαιώματα που 
απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 745
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 746
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 36 διαγράφεται
Θέση του υπευθύνου προστασίας 
δεδομένων
1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
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την επεξεργασία διασφαλίζουν ότι ο 
υπεύθυνος προστασίας δεδομένων 
συμμετέχει δεόντως και εγκαίρως σε όλα 
τα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με την 
προστασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.
2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία διασφαλίζουν ότι ο 
υπεύθυνος προστασίας δεδομένων ασκεί 
τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά του 
ανεξάρτητα και δεν λαμβάνει εντολές 
όσον αφορά την άσκηση των καθηκόντων 
του. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων 
λογοδοτεί απευθείας στη διοίκηση του 
υπευθύνου επεξεργασίας ή του 
εκτελούντος την επεξεργασία.
3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία στηρίζουν τον υπεύθυνο 
προστασίας δεδομένων στην άσκηση των 
καθηκόντων του και παρέχουν 
υπαλλήλους, εγκαταστάσεις, εξοπλισμό 
και κάθε άλλο πόρο απαραίτητο για την 
άσκηση των αρμοδιοτήτων και των 
καθηκόντων που αναφέρονται στο άρθρο 
37.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει αιτιολόγηση για τη συμπερίληψη διατάξεων στον κανονισμό σχετικά με τον τρόπο 
οργάνωσης των εσωτερικών λειτουργιών των επιχειρήσεων. Διαφορετικά είδη οργανωτικής 
δομής μπορούν να οδηγούν σε αποτελεσματική προστασία των δεδομένων και η νομοθεσία περί 
προστασίας δεδομένων δεν θα πρέπει να υποχρεώνει τις εταιρείες να υιοθετούν ένα 
συγκεκριμένο μοντέλο.

Τροπολογία 747
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
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την επεξεργασία διασφαλίζουν ότι ο 
υπεύθυνος προστασίας δεδομένων 
συμμετέχει δεόντως και εγκαίρως σε όλα 
τα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με την 
προστασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.

την επεξεργασία διασφαλίζουν ότι ο 
υπεύθυνος προστασίας δεδομένων έχει 
πρόσβαση σε όλες τις σχετικές 
πληροφορίες και στις εγκαταστάσεις που 
είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των 
καθηκόντων του και συμμετέχει δεόντως 
και εγκαίρως σε όλα τα ζητήματα τα οποία 
σχετίζονται με την προστασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα.

Or. en

Τροπολογία 748
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία διασφαλίζουν ότι ο 
υπεύθυνος προστασίας δεδομένων 
συμμετέχει δεόντως και εγκαίρως σε όλα 
τα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με την 
προστασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία διασφαλίζουν ότι ο 
οργανισμός προστασίας δεδομένων ή ο 
υπεύθυνος προστασίας δεδομένων 
συμμετέχει δεόντως και εγκαίρως σε όλα 
τα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με την 
προστασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.

Or. en

Τροπολογία 749
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία διασφαλίζουν ότι ο 
υπεύθυνος προστασίας δεδομένων ασκεί 
τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά του 
ανεξάρτητα και δεν λαμβάνει εντολές 

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



AM\923501EL.doc 37/131 PE502.174v02-00

EL

όσον αφορά την άσκηση των καθηκόντων 
του. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων 
λογοδοτεί απευθείας στη διοίκηση του 
υπευθύνου επεξεργασίας ή του 
εκτελούντος την επεξεργασία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διοίκηση πρέπει πάντοτε να έχει τη δυνατότητα να παρέχει οδηγίες στο προσωπικό, 
συμπεριλαμβανομένου του υπευθύνου προστασίας δεδομένων, ενώ ο υπεύθυνος προστασίας 
δεδομένων δεν πρέπει να ενεργεί ανεξάρτητα από τη διοίκηση. Η διοίκηση φέρει την ευθύνη για 
ΟΛΕΣ τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται σε έναν οργανισμό, συμπεριλαμβανομένης 
της προστασίας δεδομένων.

Τροπολογία 750
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Ο οργανισμός προστασίας δεδομένων ή 
ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων ασκεί 
τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά του 
ανεξάρτητα. 

Or. en

Τροπολογία 751
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία στηρίζουν τον υπεύθυνο 
προστασίας δεδομένων στην άσκηση των 
καθηκόντων του και παρέχουν
υπαλλήλους, εγκαταστάσεις, εξοπλισμό 
και κάθε άλλο πόρο απαραίτητο για την 
άσκηση των αρμοδιοτήτων και των 
καθηκόντων που αναφέρονται στο άρθρο 
37.

3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία στηρίζουν τον οργανισμό 
προστασίας δεδομένων ή τον υπεύθυνο 
προστασίας δεδομένων στην άσκηση των 
καθηκόντων του και παρέχουν 
υπαλλήλους, εγκαταστάσεις, εξοπλισμό 
και κάθε άλλο πόρο απαραίτητο για την 
άσκηση των αρμοδιοτήτων και των 
καθηκόντων που αναφέρονται στο άρθρο 
37.

Or. en

Τροπολογία 752
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το άρθρο 37 διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει αιτιολόγηση για τη συμπερίληψη διατάξεων στον κανονισμό σχετικά με τον τρόπο 
οργάνωσης των εσωτερικών λειτουργιών των επιχειρήσεων. Διαφορετικά είδη οργανωτικής 
δομής μπορούν να οδηγούν σε αποτελεσματική προστασία των δεδομένων και η νομοθεσία περί 
προστασίας δεδομένων δεν θα πρέπει να υποχρεώνει τις εταιρείες να υιοθετούν ένα 
συγκεκριμένο μοντέλο.

Τροπολογία 753
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία αναθέτουν στον υπεύθυνο 
προστασίας δεδομένων τουλάχιστον τα 
ακόλουθα καθήκοντα:

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία αναθέτουν στον 
οργανισμό προστασίας δεδομένων ή τον 
υπεύθυνο προστασίας δεδομένων 
τουλάχιστον τα ακόλουθα καθήκοντα:

Or. en

Τροπολογία 754
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να ενημερώνει και να πληροφορεί τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα 
την επεξεργασία για τις υποχρεώσεις τους 
που απορρέουν από τον παρόντα 
κανονισμό και να τεκμηριώνει την εν λόγω 
δραστηριότητα και τις απαντήσεις που 
λαμβάνει·

α) να ευαισθητοποιεί, να ενημερώνει και 
να πληροφορεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας 
ή τον εκτελούντα την επεξεργασία για τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τον 
παρόντα κανονισμό και να τεκμηριώνει 
την εν λόγω δραστηριότητα και τις 
απαντήσεις που λαμβάνει·

Or. en

Τροπολογία 755
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) να παρακολουθεί τη θέση σε ισχύ και 
την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, 
ιδίως όσον αφορά τις απαιτήσεις που 
σχετίζονται με την προστασία των 
δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό, την 
προστασία των δεδομένων εξ ορισμού, 
την ασφάλεια των δεδομένων και την 

γ) να παρακολουθεί σύμφωνα με τον 
κανονισμό·
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ενημέρωση των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα και τα 
αιτήματά τους κατά την άσκηση των 
δικαιωμάτων τους που απορρέουν από 
τον παρόντα κανονισμό·

Or. en

Τροπολογία 756
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) να παρακολουθεί τη θέση σε ισχύ και 
την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, 
ιδίως όσον αφορά τις απαιτήσεις που 
σχετίζονται με την προστασία των 
δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό, την 
προστασία των δεδομένων εξ ορισμού, την 
ασφάλεια των δεδομένων και την 
ενημέρωση των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα και τα αιτήματά 
τους κατά την άσκηση των δικαιωμάτων 
τους που απορρέουν από τον παρόντα 
κανονισμό·

γ) να παρακολουθεί τη θέση σε ισχύ και 
την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, 
ιδίως όσον αφορά τις απαιτήσεις που 
σχετίζονται με την προστασία των 
δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό και την 
προστασία των δεδομένων εξ ορισμού
σύμφωνα με το άρθρο 23, την ασφάλεια 
των δεδομένων σύμφωνα με τα άρθρα 30 
έως 32 και την ενημέρωση των προσώπων 
στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα και τα 
αιτήματά τους κατά την άσκηση των 
δικαιωμάτων τους που απορρέουν από τον 
παρόντα κανονισμό σύμφωνα με τα άρθρα 
11 έως 20·

Or. en

Τροπολογία 757
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) να διασφαλίζει ότι τηρείται η 
τεκμηρίωση που προβλέπεται στο άρθρο 
28·

δ) να διασφαλίζει ότι τηρείται η πλήρης 
τεκμηρίωση που προβλέπεται στο άρθρο 
28·
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Or. en

Τροπολογία 758
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) να παρακολουθεί την τεκμηρίωση και 
τις κοινοποιήσεις των παραβιάσεων των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
δυνάμει των άρθρων 31 και 32·

ε) να εποπτεύει την τεκμηρίωση και τις 
κοινοποιήσεις των παραβιάσεων των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
δυνάμει των άρθρων 31 και 32·

Or. en

Τροπολογία 759
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) να παρακολουθεί την απάντηση της 
αρχής ελέγχου σε αιτήματα και, στο 
πλαίσιο της αρμοδιότητας του υπευθύνου 
προστασίας δεδομένων, να συνεργάζεται 
με την αρχή ελέγχου κατόπιν αιτήματός 
της ή με πρωτοβουλία του υπευθύνου 
προστασίας δεδομένων·

ζ) να εποπτεύει την απάντηση της αρχής 
ελέγχου σε αιτήματα και, στο πλαίσιο της 
αρμοδιότητας του υπευθύνου προστασίας 
δεδομένων, να συνεργάζεται με την αρχή 
ελέγχου κατόπιν αιτήματός της ή με 
πρωτοβουλία του υπευθύνου προστασίας 
δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 760
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
παροτρύνουν, ιδίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
τη θέσπιση μηχανισμών πιστοποίησης 
προστασίας δεδομένων, σφραγίδων και 
σημάτων προστασίας δεδομένων, 
επιτρέποντας στα πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα να αξιολογούν 
ταχέως το επίπεδο προστασίας των 
δεδομένων που παρέχουν οι υπεύθυνοι 
επεξεργασίας και οι εκτελούντες την 
επεξεργασία. Οι μηχανισμοί πιστοποίησης 
προστασίας δεδομένων συμβάλλουν στην 
ορθή εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, 
λαμβάνοντας υπόψη τα συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά των διάφορων τομέων και 
πράξεων επεξεργασίας.

1. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
συνεργάζονται με υπεύθυνους 
επεξεργασίας, εκτελούντες την 
επεξεργασία και άλλα ενδιαφερόμενα 
μέρη ώστε να παροτρύνουν, ιδίως σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, τη θέσπιση 
μηχανισμών πιστοποίησης προστασίας 
δεδομένων, σφραγίδων και σημάτων 
προστασίας δεδομένων, επιτρέποντας στα 
πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα να αξιολογούν ταχέως το επίπεδο 
προστασίας των δεδομένων που παρέχουν 
οι υπεύθυνοι επεξεργασίας και οι 
εκτελούντες την επεξεργασία. Οι 
μηχανισμοί πιστοποίησης προστασίας 
δεδομένων συμβάλλουν στην ορθή 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, 
λαμβάνοντας υπόψη τα συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά των διάφορων τομέων και 
πράξεων επεξεργασίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να προβλέπεται η συμβολή των ενδιαφερομένων μερών στον σχεδιασμό και 
την εφαρμογή των μηχανισμών πιστοποίησης.

Τροπολογία 761
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι μηχανισμοί πιστοποίησης 
προστασίας δεδομένων είναι εθελοντικοί, 
προσιτοί οικονομικά και διαθέσιμοι μέσα 
από διαφανή και μη επαχθή διαδικασία. 
Οι εν λόγω μηχανισμοί είναι επίσης 
τεχνολογικά ουδέτεροι και ικανοί να 
εφαρμοστούν γενικά και συμβάλλουν στην 
ορθή εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού, λαμβάνοντας υπόψη τα 
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ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των διαφόρων 
τομέων και των διαφορετικών πράξεων 
επεξεργασίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μηχανισμοί πιστοποίησης πρέπει να έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι αποτελεσματικοί 
χωρίς να είναι υπερβολικά γραφειοκρατικοί ή επαχθείς.

Τροπολογία 762
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
απαιτήσεων σχετικά με τους μηχανισμούς 
πιστοποίησης προστασίας των δεδομένων 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, 
συμπεριλαμβανομένων των προϋποθέσεων 
σχετικά με τη χορήγηση και την 
απόσυρση, και των απαιτήσεων για την 
αναγνώριση στην Ένωση και σε τρίτες 
χώρες.

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
απαιτήσεων σχετικά με τους μηχανισμούς 
πιστοποίησης προστασίας των δεδομένων 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, 
συμπεριλαμβανομένων των προϋποθέσεων 
σχετικά με τη χορήγηση και την 
απόσυρση, και των απαιτήσεων για την 
αναγνώριση στην Ένωση και σε τρίτες 
χώρες, εφόσον τα εν λόγω μέτρα είναι 
τεχνολογικά ουδέτερα.

Or. en

Τροπολογία 763
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει διαγράφεται



PE502.174v02-00 44/131 AM\923501EL.doc

EL

τεχνικά πρότυπα για μηχανισμούς 
πιστοποίησης, σφραγίδες και σήματα 
προστασίας δεδομένων καθώς και 
μηχανισμούς για την προώθηση και την 
αναγνώριση μηχανισμών πιστοποίησης, 
σφραγίδων και σημάτων προστασίας 
δεδομένων. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 87 παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 764
Amelia Andersdotter, Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Κάθε διαβίβαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα τα οποία υποβάλλονται σε 
επεξεργασία ή προορίζονται να 
υποβληθούν σε επεξεργασία μετά τη 
διαβίβασή τους σε τρίτη χώρα ή διεθνή 
οργανισμό μπορεί να πραγματοποιηθεί 
μόνον εάν, με την επιφύλαξη των λοιπών 
διατάξεων του παρόντος κανονισμού, οι 
προϋποθέσεις που θεσπίζονται στο παρόν 
κεφάλαιο τηρούνται από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας και τον εκτελούντα την 
επεξεργασία, μεταξύ άλλων για περαιτέρω 
διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από την τρίτη χώρα ή έναν 
διεθνή οργανισμό σε άλλη τρίτη χώρα ή 
άλλον διεθνή οργανισμό.

Κάθε διαβίβαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα τα οποία υποβάλλονται σε 
επεξεργασία ή προορίζονται να 
υποβληθούν σε επεξεργασία μετά τη 
διαβίβασή τους σε τρίτη χώρα ή διεθνή 
οργανισμό απαγορεύεται εκτός εάν, με 
την επιφύλαξη των λοιπών διατάξεων του 
παρόντος κανονισμού, οι προϋποθέσεις 
που θεσπίζονται στο παρόν κεφάλαιο 
τηρούνται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας 
και τον εκτελούντα την επεξεργασία, 
μεταξύ άλλων για περαιτέρω διαβιβάσεις 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από 
την τρίτη χώρα ή έναν διεθνή οργανισμό 
σε άλλη τρίτη χώρα ή άλλον διεθνή 
οργανισμό.

Or. en

Justification

Transfers to third countries should be tightly regulated, as they often do not provide for an 
appropriate level of protection. This package of amendments provides improved rules for 
adequacy decisions and appropriate safeguards. It should be clear that while "adequacy" 
does not mean that the rules are identical, such decisions should still guarantee a high 
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standard of protection. Similarly, appropriate safeguards should not offer loopholes for 
circumventing data protection standards.With technological process, it has become easier to 
outsource processing operations to third countries. However, controllers should not be able 
to use this to avoid European data protection standards, so the rules for third-country 
transfers should provide for good protection. Adequacy decisions are one way for legitimising 
third-country transfers, but should be improved by including a role for the EDPB and an 
assessment of the practical application of data protection law in the third country, as well as 
constant monitoring of any changes. Appropriate safeguards should confer enforceable rights 
on data subjects and should make sure that the principles of data protection are obeyed.This 
amendment clarifies that the starting point is the prohibition of transfers to third countries, 
unless the exceptions in this Chapter are applicable.

Τροπολογία 765
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εντός [5 ετών] μετά τη θέση σε ισχύ του 
παρόντος κανονισμού, αναθεωρούνται 
όλες οι διεθνείς συμφωνίες προκειμένου 
να ευθυγραμμιστούν με τον κανονισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ΕΕ έχει ήδη υπογράψει ορισμένες διεθνείς συμφωνίες σχετικά με τη διαβίβαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες. Αυτές πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τον παρόντα 
κανονισμό στη διάρκεια μεταβατικής περιόδου που δεν θα υπερβαίνει τα 5 έτη από την 
ημερομηνία θέσης σε ισχύ του κανονισμού.

Τροπολογία 766
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μια διαβίβαση μπορεί να 
πραγματοποιηθεί εφόσον η Επιτροπή 
αποφασίσει ότι μια τρίτη χώρα, ή ένα 

1. Μια διαβίβαση μπορεί να 
πραγματοποιηθεί εφόσον η Επιτροπή 
αποφασίσει ότι μια τρίτη χώρα, ή ένα 
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έδαφος ή ένας τομέας επεξεργασίας στην 
εν λόγω τρίτη χώρα, ή ένας διεθνής 
οργανισμός διασφαλίζουν επαρκές επίπεδο 
προστασίας. Μια τέτοια διαβίβαση δεν 
απαιτεί καμία περαιτέρω έγκριση.

έδαφος ή ένας τομέας επεξεργασίας στην 
εν λόγω τρίτη χώρα, ή ένας διεθνής 
οργανισμός διασφαλίζουν επαρκές επίπεδο 
προστασίας. Μια τέτοια διαβίβαση δεν 
απαιτεί καμία περαιτέρω έγκριση. Τέτοιες 
αποφάσεις δεν επηρεάζουν το επίπεδο 
προστασίας που απορρέει από τον 
παρόντα κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 767
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 768
Amelia Andersdotter
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) η Επιτροπή ζητεί από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων να 
εκδίδει γνώμη σχετικά με την επάρκεια 
του επιπέδου προστασίας. Για αυτόν τον 
σκοπό, η Επιτροπή θα παρέχει στο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων όλη την απαραίτητη 
τεκμηρίωση, συμπεριλαμβανομένης της 
αλληλογραφίας με την κυβέρνηση της 
τρίτης χώρας ή τον διεθνή οργανισμό·

Or. en

Τροπολογία 769
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει ότι 
μια τρίτη χώρα, ή ένα έδαφος ή ένας 
τομέας επεξεργασίας στην εν λόγω τρίτη 
χώρα, ή ένας διεθνής οργανισμός 
διασφαλίζουν κατάλληλο επίπεδο 
προστασίας κατά την έννοια 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 αποφασίσει ότι 
μια τρίτη χώρα, ή ένα έδαφος ή ένας 
τομέας επεξεργασίας στην εν λόγω τρίτη 
χώρα, ή ένας διεθνής οργανισμός 
διασφαλίζουν κατάλληλο επίπεδο 
προστασίας κατά την έννοια της 
παραγράφου 2, λαμβάνοντας στον μέγιστο 
βαθμό υπόψη τη γνώμη του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων. Οι 
εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 770
Amelia Andersdotter
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η Επιτροπή παρακολουθεί, σε διαρκή 
βάση, τις εξελίξεις που μπορούν να 
επηρεάσουν την εκπλήρωση, σε τρίτες 
χώρες και διεθνείς οργανισμούς, των 
στοιχείων που απαριθμούνται στην 
παράγραφο 2 σχετικά με τα οποία 
εγκρίθηκε απόφαση δυνάμει της 
παραγράφου 3.

Or. en

Τροπολογία 771
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β. Εάν η Επιτροπή έχει λόγους να 
πιστεύει, είτε λόγω της παρακολούθησης 
δυνάμει της παραγράφου 4α είτε από 
οποιαδήποτε άλλη πηγή, ότι μια χώρα ή 
ένας διεθνής οργανισμός για τους οποίους 
έχει εγκριθεί απόφαση δυνάμει της 
παραγράφου 3 δεν προσφέρει πλέον 
επαρκές επίπεδο προστασίας υπό την 
έννοια της παραγράφου 2, αναθεωρεί την 
απόφασή της.

Or. en

Τροπολογία 772
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει ότι 
μια τρίτη χώρα, ή ένα έδαφος ή ένας 
τομέας επεξεργασίας στην εν λόγω τρίτη 
χώρα, ή ένας διεθνής οργανισμός δεν 
διασφαλίζουν επαρκές επίπεδο προστασίας 
κατά την έννοια της παραγράφου 2 του 
παρόντος άρθρου, ιδίως σε περιπτώσεις 
στις οποίες η σχετική νομοθεσία, τόσο 
γενική όσο και τομεακή, η οποία ισχύει 
στην τρίτη χώρα ή στον διεθνή οργανισμό 
δεν διασφαλίζει ουσιαστικά δικαιώματα τα 
οποία μπορούν να τύχουν δικαστικής 
προστασίας, συμπεριλαμβανομένων 
ουσιαστικών διοικητικών και δικαστικών 
μέσων προσφυγής για τα πρόσωπα στα 
οποία αναφέρονται τα δεδομένα, ιδίως για 
εκείνα τα πρόσωπα που διαμένουν στην 
Ένωση των οποίων τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται. Οι 
εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 87 παράγραφος 2, 
ή, σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις 
για φυσικά πρόσωπα όσον αφορά το 
δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν, 
σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται 
στο άρθρο 87 παράγραφος 3.

5. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει ότι 
μια τρίτη χώρα, ή ένα έδαφος ή ένας 
τομέας επεξεργασίας στην εν λόγω τρίτη 
χώρα, ή ένας διεθνής οργανισμός δεν 
διασφαλίζουν επαρκές επίπεδο προστασίας 
κατά την έννοια της παραγράφου 2 του 
παρόντος άρθρου, ιδίως σε περιπτώσεις 
στις οποίες η σχετική νομοθεσία, τόσο 
γενική όσο και τομεακή, η οποία ισχύει 
στην τρίτη χώρα ή στον διεθνή οργανισμό 
δεν διασφαλίζει ουσιαστικά δικαιώματα τα 
οποία μπορούν να τύχουν δικαστικής 
προστασίας, συμπεριλαμβανομένων 
ουσιαστικών διοικητικών και δικαστικών 
μέσων προσφυγής για τα πρόσωπα στα 
οποία αναφέρονται τα δεδομένα, ιδίως για 
εκείνα τα πρόσωπα που διαμένουν στην 
Ένωση των οποίων τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται. Οι 
εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 87 παράγραφος 2, 
ή, σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις 
για φυσικά ή νομικά πρόσωπα όσον αφορά 
το δικαίωμα στην προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τα 
αφορούν, σύμφωνα με τη διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 87 παράγραφος 3.

Or. de

Τροπολογία 773
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Εάν η Επιτροπή λάβει απόφαση δυνάμει 
της παραγράφου 5, κάθε διαβίβαση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην 
εν λόγω τρίτη χώρα, ή σε έδαφος ή σε

6. Εάν η Επιτροπή λάβει απόφαση δυνάμει 
της παραγράφου 5, κάθε διαβίβαση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην 
εν λόγω τρίτη χώρα, ή σε έδαφος ή σε 
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τομέα επεξεργασίας στην εν λόγω τρίτη 
χώρα, ή στον διεθνή οργανισμό 
απαγορεύεται, με την επιφύλαξη των 
άρθρων 42 έως 44. Σε εύθετο χρόνο, η 
Επιτροπή ξεκινά διαβουλεύσεις με την 
τρίτη χώρα ή τον διεθνή οργανισμό με 
σκοπό την επανόρθωση της κατάστασης 
που προκύπτει από την απόφαση που 
λήφθηκε δυνάμει της παραγράφου 5 του 
παρόντος άρθρου.

τομέα επεξεργασίας στην εν λόγω τρίτη 
χώρα, ή στον διεθνή οργανισμό 
απαγορεύεται, εκτός εάν υπάγεται σε 
κατάλληλες εγγυήσεις δυνάμει του 
άρθρου 42 ή εμπίπτει στις παρεκκλίσεις 
του άρθρου 44. Σε εύθετο χρόνο, η 
Επιτροπή ξεκινά διαβουλεύσεις με την 
τρίτη χώρα ή τον διεθνή οργανισμό με
σκοπό την επανόρθωση της κατάστασης 
που προκύπτει από την απόφαση που 
λήφθηκε δυνάμει της παραγράφου 5 του 
παρόντος άρθρου.

Or. en

Τροπολογία 774
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Εάν η Επιτροπή δεν λάβει καμία 
απόφαση δυνάμει του άρθρου 41 ή 
αποφασίσει ότι μια τρίτη χώρα, ή μια 
περιοχή ή ένας κλάδος επεξεργασίας 
εντός αυτής της τρίτης χώρας, ή ένας 
διεθνής οργανισμός δεν εξασφαλίζει 
επαρκές επίπεδο προστασίας σύμφωνα με 
το άρθρο 41 παράγραφος 5, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία 
μπορούν να διαβιβάσουν δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή 
σε διεθνή οργανισμό μόνον εάν ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την
επεξεργασία παρέχει κατάλληλες 
εγγυήσεις σε σχέση με την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε 
νομικά δεσμευτική πράξη.

Or. en
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Τροπολογία 775
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Εάν η Επιτροπή δεν λάβει καμία 
απόφαση δυνάμει του άρθρου 41, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία μπορούν να διαβιβάσουν 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη 
χώρα ή σε διεθνή οργανισμό μόνον εάν ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία παρέχει κατάλληλες 
εγγυήσεις σε σχέση με την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε 
νομικά δεσμευτική πράξη, και κατά 
περίπτωση κατόπιν διενέργειας 
εκτίμησης επιπτώσεων, εφόσον ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία έχει διασφαλίσει ότι ο 
αποδέκτης των δεδομένων στην τρίτη 
χώρα τηρεί υψηλά πρότυπα προστασίας 
δεδομένων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι να δημιουργηθούν κίνητρα για τους υπευθύνους επεξεργασίας ώστε να έχουν 
υψηλές απαιτήσεις προστασίας δεδομένων, ενθαρρύνοντάς τους να διενεργούν εκτίμηση 
επιπτώσεων.

Τροπολογία 776
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εάν η Επιτροπή δεν λάβει καμία 
απόφαση δυνάμει του άρθρου 41, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την 

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

επεξεργασία μπορούν να διαβιβάσουν 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη 
χώρα ή σε διεθνή οργανισμό μόνον εάν ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία παρέχει κατάλληλες 
εγγυήσεις σε σχέση με την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε 
νομικά δεσμευτική πράξη. Οι εν λόγω 
εγγυήσεις διασφαλίζουν τουλάχιστον την 
τήρηση των αρχών επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 5 και 
διασφαλίζουν τα δικαιώματα των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα όπως ορίζονται στο κεφάλαιο 
ΙΙΙ.

Or. en

Τροπολογία 777
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τυποποιημένων ρητρών προστασίας 
δεδομένων που εκδίδονται από την 
Επιτροπή. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 87 παράγραφος 2· ή

β) τυποποιημένων ρητρών προστασίας 
δεδομένων, μεταξύ του υπευθύνου 
επεξεργασίας ή του εκτελούντος την 
επεξεργασία και του αποδέκτη ο οποίος 
μπορεί να είναι υπεργολάβος 
επεξεργασίας των δεδομένων εκτός ΕΟΧ, 
οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν 
τυποποιημένους όρους για περαιτέρω 
διαβιβάσεις εκτός του ΕΟΧ, και οι οποίες
εκδίδονται από την Επιτροπή. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 
στο άρθρο 87 παράγραφος 2· ή

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή είναι σημαντική προσθήκη για τη διευκρίνιση της σχέσης μεταξύ υπευθύνων επεξεργασίας, 
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εκτελούντων την επεξεργασία και υπεργολάβων επεξεργασίας, στο πλαίσιο των διεθνών 
διαβιβάσεων δεδομένων.

Τροπολογία 778
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τυποποιημένων ρητρών προστασίας 
δεδομένων που εκδίδονται από αρχή 
ελέγχου σύμφωνα με τον μηχανισμό 
συνεκτικότητας που αναφέρεται στο άρθρο 
57 όταν κηρύσσονται γενικά ισχυρές από 
την Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 62 
παράγραφος 1 στοιχείο β)· ή

γ) τυποποιημένων ρητρών προστασίας 
δεδομένων, μεταξύ του υπεύθυνου 
επεξεργασίας ή του εκτελούντος την 
επεξεργασία και του αποδέκτη ο οποίος 
μπορεί να είναι υπεργολάβος 
επεξεργασίας των δεδομένων εκτός ΕΟΧ, 
οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν 
τυποποιημένους όρους για περαιτέρω 
διαβιβάσεις εκτός του ΕΟΧ, και οι οποίες
εκδίδονται από αρχή ελέγχου σύμφωνα με 
τον μηχανισμό συνεκτικότητας που 
αναφέρεται στο άρθρο 57 όταν 
κηρύσσονται γενικά ισχυρές από την 
Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 62 
παράγραφος 1 στοιχείο β) ή

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή είναι σημαντική προσθήκη για τη διευκρίνιση της σχέσης μεταξύ υπευθύνων επεξεργασίας, 
εκτελούντων την επεξεργασία και υπεργολάβων επεξεργασίας, στο πλαίσιο των διεθνών 
διαβιβάσεων δεδομένων.

Τροπολογία 779
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τυποποιημένων ρητρών προστασίας 
δεδομένων που εκδίδονται από αρχή 

γ) τυποποιημένων ρητρών προστασίας 
δεδομένων που εκδίδονται από αρχή 
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ελέγχου σύμφωνα με τον μηχανισμό 
συνεκτικότητας που αναφέρεται στο άρθρο 
57 όταν κηρύσσονται γενικά ισχυρές από 
την Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 62 
παράγραφος 1 στοιχείο β)· ή

ελέγχου σύμφωνα με τον μηχανισμό 
συνεκτικότητας που αναφέρεται στο άρθρο 
57 όταν κηρύσσονται γενικά ισχυρές από 
την Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 62 
παράγραφος 1 στοιχείο β)·

Or. en

Τροπολογία 780
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) συμβατικών ρητρών που συνάπτονται 
μεταξύ του υπευθύνου επεξεργασίας ή του 
εκτελούντος την επεξεργασία και του 
αποδέκτη των δεδομένων, οι οποίες 
εγκρίνονται από αρχή ελέγχου σύμφωνα με 
την παράγραφο 4.

δ) συμβατικών ρητρών που συνάπτονται 
μεταξύ του υπευθύνου επεξεργασίας ή του 
εκτελούντος την επεξεργασία και του 
αποδέκτη των δεδομένων, οι οποίες 
εγκρίνονται από αρχή ελέγχου σύμφωνα με 
την παράγραφο 4· ή

Or. en

Τροπολογία 781
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) συμβατικών ρητρών που 
συνάπτονται μεταξύ του υπευθύνου 
επεξεργασίας ή του εκτελούντος την 
επεξεργασία και του αποδέκτη των 
δεδομένων που συμπληρώνουν 
τυποποιημένες ρήτρες προστασίας 
δεδομένων όπως αυτές αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 στοιχεία β) και γ) του 
παρόντος άρθρου και οι οποίες 
εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή 
ελέγχου σύμφωνα με την παράγραφο 4.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία θα παρείχε κίνητρο στους οργανισμούς να υπερβούν τις βασικές 
κανονιστικές απαιτήσεις και να συμμορφωθούν με καθεστώτα όπως είναι η «σφραγίδα 
δεδομένων» ή το «σήμα αξιοπιστίας».

Τροπολογία 782
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) των μέτρων που αναφέρονται στο 
άρθρο 83 παράγραφος 4, για ιστορικούς, 
στατιστικούς ή επιστημονικούς σκοπούς.

Or. en

Τροπολογία 783
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Διαβίβαση η οποία βασίζεται σε 
τυποποιημένες ρήτρες προστασίας 
δεδομένων ή δεσμευτικούς εταιρικούς 
κανόνες, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 στοιχεία α), β) ή γ), δεν 
απαιτεί περαιτέρω έγκριση.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 784
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Διαβίβαση η οποία βασίζεται σε 
τυποποιημένες ρήτρες προστασίας 
δεδομένων ή δεσμευτικούς εταιρικούς 
κανόνες, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 στοιχεία α), β) ή γ), δεν 
απαιτεί περαιτέρω έγκριση.

3. Διαβίβαση η οποία βασίζεται στην 
παράγραφο 2 στοιχεία α), β), γ) ή ε) δεν 
απαιτεί περαιτέρω έγκριση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μια διαβίβαση για ερευνητικούς σκοπούς κωδικοποιημένων δεδομένων τα οποία δεν είναι 
δυνατόν και δεν θα ταυτοποιούνται εκ νέου από αποδέκτες που βρίσκονται σε τρίτες χώρες θα 
πρέπει να επιτρέπεται χωρίς περαιτέρω διοικητικές επιβαρύνσεις.

Τροπολογία 785
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν η διαβίβαση βασίζεται σε 
συμβατικές ρήτρες, όπως αναφέρεται 
στην παράγραφο 2 στοιχείο δ) του 
παρόντος άρθρου, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία 
εξασφαλίζουν προηγούμενη έγκριση των 
συμβατικών ρητρών από την αρχή ελέγχου 
σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 1 
στοιχείο α). Εάν η διαβίβαση σχετίζεται με 
δραστηριότητες επεξεργασίας οι οποίες 
αφορούν πρόσωπα στα οποία αναφέρονται 
τα δεδομένα σε άλλο κράτος μέλος ή σε 
άλλα κράτη μέλη ή επηρεάζουν σημαντικά 
την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στην Ένωση, η 
αρχή ελέγχου εφαρμόζει τον μηχανισμό 
συνεκτικότητας που αναφέρεται στο άρθρο 
57.

4. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία εξασφαλίζουν 
προηγούμενη έγκριση των συμβατικών 
ρητρών από την αρχή ελέγχου σύμφωνα με 
το άρθρο 34 παράγραφος 1 στοιχείο α) για 
διαβιβάσεις σύμφωνα με το παρόν άρθρο.
Εάν η διαβίβαση σχετίζεται με 
δραστηριότητες επεξεργασίας οι οποίες 
αφορούν πρόσωπα στα οποία αναφέρονται 
τα δεδομένα σε άλλο κράτος μέλος ή σε 
άλλα κράτη μέλη ή επηρεάζουν σημαντικά 
την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στην Ένωση, η 
αρχή ελέγχου εφαρμόζει τον μηχανισμό 
συνεκτικότητας που αναφέρεται στο άρθρο 
57.
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Or. en

Τροπολογία 786
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν η διαβίβαση βασίζεται σε 
συμβατικές ρήτρες, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο δ) του παρόντος 
άρθρου, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο 
εκτελών την επεξεργασία εξασφαλίζουν 
προηγούμενη έγκριση των συμβατικών 
ρητρών από την αρχή ελέγχου σύμφωνα με 
το άρθρο 34 παράγραφος 1 στοιχείο α). 
Εάν η διαβίβαση σχετίζεται με 
δραστηριότητες επεξεργασίας οι οποίες 
αφορούν πρόσωπα στα οποία αναφέρονται 
τα δεδομένα σε άλλο κράτος μέλος ή σε 
άλλα κράτη μέλη ή επηρεάζουν σημαντικά 
την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στην Ένωση, η 
αρχή ελέγχου εφαρμόζει τον μηχανισμό 
συνεκτικότητας που αναφέρεται στο άρθρο 
57.

4. Εάν η διαβίβαση βασίζεται σε 
συμβατικές ρήτρες, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο δ) ή ε) του παρόντος 
άρθρου, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο 
εκτελών την επεξεργασία εξασφαλίζουν 
προηγούμενη έγκριση των συμβατικών 
ρητρών από την αρμόδια αρχή ελέγχου 
σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 1 
στοιχείο α). Εάν η διαβίβαση σχετίζεται με 
δραστηριότητες επεξεργασίας οι οποίες 
αφορούν πρόσωπα στα οποία αναφέρονται 
τα δεδομένα σε άλλο κράτος μέλος ή σε 
άλλα κράτη μέλη ή επηρεάζουν σημαντικά 
την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στην Ένωση, η 
αρμόδια αρχή ελέγχου εφαρμόζει τον 
μηχανισμό συνεκτικότητας που 
αναφέρεται στο άρθρο 57.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με το άρθρο 42 παράγραφος 4 στοιχείο α) (νέο) σχετικά με τη δημιουργία κινήτρων 
για συμπληρωματικά καθεστώτα ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των διεθνών διαβιβάσεων 
δεδομένων. 

Τροπολογία 787
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 4 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Ένας υπεύθυνος επεξεργασίας ή 
εκτελών την επεξεργασία μπορεί να 
επιλέξει να στηρίξει τις διαβιβάσεις σε 
τυποποιημένες ρήτρες προστασίας 
δεδομένων όπως αυτές αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 στοιχεία β) και γ) του 
παρόντος άρθρου και να προσφέρει 
επιπρόσθετα σε αυτές τις τυποποιημένες 
ρήτρες συμπληρωματικές, νομικά 
δεσμευτικές δεσμεύσεις που 
εφαρμόζονται στις μεταβιβάσεις 
δεδομένων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, 
αυτές οι επιπρόσθετες δεσμεύσεις 
υποβάλλονται σε προηγούμενη 
διαβούλευση με την αρμόδια αρχή 
ελέγχου και συμπληρώνουν και δεν 
αντίκεινται, άμεσα ή έμμεσα, στις 
τυποποιημένες ρήτρες. Τα κράτη μέλη, οι 
αρχές ελέγχου και η Επιτροπή 
ενθαρρύνουν τη χρήση 
συμπληρωματικών και νομικά 
δεσμευτικών δεσμεύσεων προσφέροντας 
στους υπεύθυνους επεξεργασίας και τους 
εκτελούντες την επεξεργασία οι οποίοι 
εγκρίνουν αυτές τις αυξημένες εγγυήσεις 
σφραγίδα, σήμα ή μηχανισμό προστασίας 
δεδομένων, που εγκρίνεται δυνάμει του 
άρθρου 39.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας και οι εκτελούντες την επεξεργασία διαθέτουν συχνά άμεση εμπειρία 
στην πράξη που καταδεικνύει ότι οι επιπρόσθετες εγγυήσεις μπορεί να ενδείκνυνται όσον αφορά 
τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζουν. Ο κανονισμός πρέπει να ενθαρρύνει 
τους εν λόγω υπευθύνους επεξεργασίας και τους εκτελούντες την επεξεργασία να προσφέρουν 
συμπληρωματικές εγγυήσεις όπου αυτές ενδείκνυνται. Αυτές οι συμπληρωματικές δεσμεύσεις 
δεν πρέπει να αντίκεινται στις τυποποιημένες ρήτρες.

Τροπολογία 788
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Προκειμένου να ενθαρρυνθεί η χρήση 
των συμπληρωματικών συμβατικών 
ρητρών όπως αυτές αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο ε) του παρόντος 
άρθρου, οι αρμόδιες αρχές ελέγχου 
μπορούν να προσφέρουν στους 
υπευθύνους επεξεργασίας και τους 
εκτελούντες την επεξεργασία οι οποίοι 
εγκρίνουν αυτές τις εγγυήσεις σφραγίδα, 
σήμα ή μηχανισμό προστασίας 
δεδομένων, που εγκρίνεται δυνάμει του 
άρθρου 39.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία για την ενθάρρυνση της χρήσης συμπληρωματικών σφραγίδων ή σημάτων 
αξιοπιστίας προστασίας δεδομένων.

Τροπολογία 789
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εάν οι κατάλληλες εγγυήσεις σε σχέση 
με την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα δεν 
προβλέπονται σε νομικά δεσμευτική 
πράξη, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο 
εκτελών την επεξεργασία εξασφαλίζουν 
προηγούμενη έγκριση για τη διαβίβαση, ή 
για μια σειρά διαβιβάσεων, ή για τη 
συμπερίληψη διατάξεων σε διοικητικές 
συμφωνίες οι οποίες παρέχουν τη βάση 
για την εν λόγω διαβίβαση. Η εν λόγω 
έγκριση της αρχής ελέγχου πρέπει να 
είναι σύμφωνη προς το άρθρο 34 

5. Οι εγκρίσεις αρχής ελέγχου βάσει του 
άρθρου 26 παράγραφος 2 της οδηγίας 
95/46/ΕΚ παραμένουν σε ισχύ, έως ότου 
τροποποιηθούν, αντικατασταθούν ή 
καταργηθούν από την εν λόγω αρχή 
ελέγχου.
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παράγραφος 1 στοιχείο α). Εάν η 
διαβίβαση σχετίζεται με δραστηριότητες 
επεξεργασίας οι οποίες αφορούν 
πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα σε άλλο κράτος μέλος ή σε άλλα 
κράτη μέλη ή επηρεάζουν σημαντικά την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στην Ένωση, η 
αρχή ελέγχου εφαρμόζει τον μηχανισμό
συνεκτικότητας που αναφέρεται στο 
άρθρο 57. Οι εγκρίσεις αρχής ελέγχου 
βάσει του άρθρου 26 παράγραφος 2 της 
οδηγίας 95/46/ΕΚ παραμένουν σε ισχύ, 
έως ότου τροποποιηθούν, 
αντικατασταθούν ή καταργηθούν από την 
εν λόγω αρχή ελέγχου.

Or. en

Τροπολογία 790
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η αρχή ελέγχου εγκρίνει, σύμφωνα με 
τον μηχανισμό συνεκτικότητας που 
προβλέπεται στο άρθρο 58, δεσμευτικούς 
εταιρικούς κανόνες, υπό τον όρο ότι

1. Μία αρχή ελέγχου εγκρίνει, σύμφωνα με 
τον μηχανισμό συνεκτικότητας που 
προβλέπεται στο άρθρο 58 και μέσω 
ενιαίας πράξης έγκρισης, εγκρίνει 
δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες για 
όμιλο επιχειρήσεων. Οι εν λόγω κανόνες 
επιτρέπουν πολλαπλές ενδοεταιρικές 
διεθνείς διαβιβάσεις εντός και εκτός της 
Ευρώπης, υπό τον όρο ότι

Or. en

Τροπολογία 791
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) είναι νομικά δεσμευτικοί και 
εφαρμόζονται σε κάθε μέλος και 
επιβάλλονται από κάθε μέλος στον όμιλο 
επιχειρήσεων του υπευθύνου επεξεργασίας 
ή του εκτελούντος την επεξεργασία, 
περιλαμβανομένων των υπαλλήλων τους·

α) είναι νομικά δεσμευτικοί και 
εφαρμόζονται σε κάθε μέλος και 
επιβάλλονται από κάθε μέλος στον όμιλο 
επιχειρήσεων του υπευθύνου επεξεργασίας 
ή του εκτελούντος την επεξεργασία και 
στους εξωτερικούς υπεργολάβους τους, 
περιλαμβανομένων των υπαλλήλων τους·

Or. en

Αιτιολόγηση

Στις υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, οι πάροχοι του νέφους χρησιμοποιούν συχνά 
εξωτερικούς υπεργολάβους για την εκτέλεση συγκεκριμένης εργασίας για παροχή υπηρεσιών και 
συντήρησης 24 ώρες το εικοσιτετράωρο και 7 ημέρες την εβδομάδα. Επομένως, αυτό θα πρέπει 
να αναγνωρίζεται από την αρχή ελέγχου στους δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες.

Τροπολογία 792
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) απονέμουν ρητώς δικαιώματα τα οποία 
μπορούν να τύχουν δικαστικής προστασίας 
στα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα·

β) απονέμουν ρητώς δικαιώματα τα οποία 
μπορούν να τύχουν δικαστικής προστασίας 
στα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα και τα οποία είναι διαφανή για 
τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα·

Or. en

Τροπολογία 793
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 2 – στοιχείο α



PE502.174v02-00 62/131 AM\923501EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τη δομή και τα στοιχεία επικοινωνίας 
του ομίλου επιχειρήσεων και των μελών 
του·

α) τη δομή και τα στοιχεία επικοινωνίας 
του ομίλου επιχειρήσεων και των μελών 
του και των εξωτερικών υπεργολάβων 
του·

Or. en

Τροπολογία 794
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τις γενικές αρχές προστασίας 
δεδομένων, ιδίως τον περιορισμό του 
σκοπού, την ποιότητα των δεδομένων, τη 
νομική βάση για την επεξεργασία, την 
επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, μέτρα ώστε να 
διασφαλίζεται η ασφάλεια των δεδομένων, 
καθώς και τις απαιτήσεις σχετικά με 
περαιτέρω διαβιβάσεις σε οργανισμούς οι 
οποίοι δεν δεσμεύονται από τις πολιτικές·

δ) τις γενικές αρχές προστασίας 
δεδομένων, ιδίως τον περιορισμό του 
σκοπού, την ελαχιστοποίηση των 
δεδομένων, τις περιορισμένες περιόδους 
διατήρησης, την ποιότητα των δεδομένων, 
τη νομική βάση για την επεξεργασία, την 
επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, μέτρα ώστε να 
διασφαλίζεται η ασφάλεια των δεδομένων, 
καθώς και τις απαιτήσεις σχετικά με 
περαιτέρω διαβιβάσεις σε οργανισμούς οι 
οποίοι δεν δεσμεύονται από τις πολιτικές·

Or. en

Τροπολογία 795
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – 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 

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
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προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
απαιτήσεων σχετικά με τους δεσμευτικούς 
εταιρικούς κανόνες κατά την έννοια του 
παρόντος άρθρου, ιδίως όσον αφορά τα 
κριτήρια για την έγκρισή τους, την 
εφαρμογή της παραγράφου 2 στοιχεία β), 
δ), ε) και στ) στους δεσμευτικούς 
εταιρικούς κανόνες που τηρούν οι 
υπεύθυνοι επεξεργασίας, και των 
περαιτέρω απαραίτητων απαιτήσεων ώστε 
να διασφαλίζεται η προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των 
ενδιαφερόμενων προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα.

προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
απαιτήσεων σχετικά με τους δεσμευτικούς 
εταιρικούς κανόνες κατά την έννοια του 
παρόντος άρθρου, ιδίως όσον αφορά τα 
κριτήρια για την έγκρισή τους, 
συμπεριλαμβανομένης της διαφάνειας για 
τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα, την εφαρμογή της παραγράφου 
2 στοιχεία β), δ), ε) και στ) στους 
δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες που 
τηρούν οι υπεύθυνοι επεξεργασίας, και των 
περαιτέρω απαραίτητων απαιτήσεων ώστε 
να διασφαλίζεται η προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των 
ενδιαφερόμενων προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα.

Or. en

Τροπολογία 796
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Απουσία απόφασης περί επάρκειας 
δυνάμει του άρθρου 41 ή κατάλληλων 
εγγυήσεων δυνάμει του άρθρου 42, μια 
διαβίβαση ή μια σειρά διαβιβάσεων 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε 
τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό μπορεί 
να πραγματοποιηθεί μόνον εφόσον:

1. Απουσία απόφασης περί επάρκειας 
δυνάμει του άρθρου 41· ή εάν η Επιτροπή 
αποφασίσει ότι μια τρίτη χώρα, ή ένα 
έδαφος ή ένας τομέας επεξεργασίας στην
εν λόγω τρίτη χώρα, ή ένας διεθνής 
οργανισμός δεν διασφαλίζουν κατάλληλο 
επίπεδο προστασίας σύμφωνα με το 
άρθρο 41 παράγραφος 5· ή απουσία 
κατάλληλων εγγυήσεων δυνάμει του 
άρθρου 42, μια διαβίβαση ή μια σειρά 
διαβιβάσεων δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή 
οργανισμό μπορεί να πραγματοποιηθεί 
μόνον εφόσον:

Or. en
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Τροπολογία 797
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) η διαβίβαση πραγματοποιείται από 
μητρώο το οποίο σύμφωνα με το δίκαιο 
της Ένωσης ή δίκαιο κράτους μέλους 
προορίζεται για την παροχή πληροφοριών 
στο κοινό και είναι ανοικτό για αναζήτηση 
πληροφοριών είτε γενικά από το ευρύ 
κοινό είτε από οποιοδήποτε πρόσωπο που 
μπορεί να αποδείξει έννομο συμφέρον, 
εφόσον πληρούνται στη συγκεκριμένη 
περίπτωση οι προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στο δίκαιο της Ένωσης ή 
στο δίκαιο του κράτους μέλους για την 
αναζήτηση πληροφοριών· ή

ζ) η διαβίβαση πραγματοποιείται από 
μητρώο το οποίο σύμφωνα με το δίκαιο 
της Ένωσης ή δίκαιο κράτους μέλους 
προορίζεται για την παροχή πληροφοριών 
στο κοινό και είναι ανοικτό για αναζήτηση 
πληροφοριών είτε γενικά από το ευρύ 
κοινό είτε από οποιοδήποτε πρόσωπο που 
μπορεί να αποδείξει έννομο συμφέρον, 
εφόσον πληρούνται στη συγκεκριμένη 
περίπτωση οι προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στο δίκαιο της Ένωσης ή 
στο δίκαιο του κράτους μέλους για την 
αναζήτηση πληροφοριών και ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία έχει λάβει προηγούμενη 
έγκριση για τη διαβίβαση ή τη δέσμη 
διαβιβάσεων από την αρχή ελέγχου 
σύμφωνα με το άρθρο 34·

Or. en

Τροπολογία 798
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) η διαβίβαση είναι απαραίτητη για τους 
σκοπούς των έννομων συμφερόντων που 
επιδιώκουν ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο 
εκτελών την επεξεργασία, και δεν μπορεί 
να χαρακτηρισθεί συχνή ή μαζική, και ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία αξιολόγησαν όλες τις 
συνθήκες που περιβάλλουν την πράξη 
διαβίβασης δεδομένων ή τη σειρά 

διαγράφεται
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πράξεων διαβίβασης δεδομένων και 
βάσει της αξιολόγησης αυτής παρέχουν 
κατάλληλες εγγυήσεις για την προστασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
εφόσον απαιτείται.

Or. en

Τροπολογία 799
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Την εποχή του υπολογιστικού νέφους δεν είναι εφικτό να απαιτείται να είναι ποιοτικά 
διαφορετικές οι «συχνές ή μαζικές» διαβιβάσεις δεδομένων από τις μικρότερες διαβιβάσεις 
δεδομένων. Το σημαντικό είναι να έχουν θεσπιστεί οι κατάλληλες εγγυήσεις.

Τροπολογία 800
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν η επεξεργασία βασίζεται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο η), ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία λαμβάνουν ιδιαίτερα υπόψη 
τη φύση των δεδομένων, τον σκοπό και 
τη διάρκεια της σχεδιαζόμενης πράξης (ή 
των πράξεων) επεξεργασίας, καθώς και
την κατάσταση στη χώρα προέλευσης, 
στην τρίτη χώρα και στη χώρα τελικού 
προορισμού, καθώς και τις παρεχόμενες 
κατάλληλες εγγυήσεις για την προστασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
εφόσον απαιτείται.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 801
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η παράγραφος 1 στοιχεία β), γ) και η)
δεν εφαρμόζεται σε δραστηριότητες οι 
οποίες εκτελούνται από δημόσιες αρχές 
κατά την άσκηση των δημόσιων εξουσιών 
τους.

4. Η παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) δεν 
εφαρμόζεται σε δραστηριότητες οι οποίες 
εκτελούνται από δημόσιες αρχές κατά την 
άσκηση των δημόσιων εξουσιών τους.

Or. en

Τροπολογία 802
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Το δημόσιο συμφέρον που αναφέρεται 5. Το δημόσιο συμφέρον που αναφέρεται 
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στην παράγραφο 1 στοιχείο δ) πρέπει να 
αναγνωρίζεται στο δίκαιο της Ένωσης ή 
στο δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο 
υπάγεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας.

στην παράγραφο 1 στοιχείο δ) πρέπει να 
αναγνωρίζεται στο δίκαιο της Ένωσης ή 
στο δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο 
υπάγεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας. Αυτή 
η παρέκκλιση χρησιμοποιείται μόνο για 
περιστασιακές διαβιβάσεις. Σε καθεμία 
περίπτωση, πρέπει να διενεργείται 
προσεκτική εκτίμηση όλων των 
συνθηκών της διαβίβασης.

Or. en

Τροπολογία 803
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία τεκμηριώνουν την 
αξιολόγηση καθώς και τις παρεχόμενες 
κατάλληλες εγγυήσεις, οι οποίες 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο 
η) του παρόντος άρθρου, στην 
τεκμηρίωση που αναφέρεται στο άρθρο 
28, και ενημερώνουν την αρχή ελέγχου 
για τη διαβίβαση.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 804
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 44a
Κοινολογήσεις που δεν επιτρέπονται από 
το δίκαιο της Ένωσης
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1. Καμία απόφαση δικαστηρίου και καμία 
απόφαση διοικητικής αρχής τρίτης 
χώρας που απαιτεί από υπεύθυνο 
επεξεργασίας ή εκτελώντα την 
επεξεργασία να κοινοποιήσει δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα δεν 
αναγνωρίζεται ή είναι εφαρμοστέα κατά 
οποιονδήποτε τρόπο, με την επιφύλαξη 
σύμβασης αμοιβαίας συνδρομής ή 
διεθνούς συμφωνίας σε ισχύ μεταξύ της 
αιτούμενης τρίτης χώρας και της 
Ένωσης ή του κράτους μέλους. 
2. Εάν απόφαση δικαστηρίου ή απόφαση 
διοικητικής αρχής τρίτης χώρας που 
απαιτεί από υπεύθυνο επεξεργασίας ή 
εκτελώντα την επεξεργασία να 
κοινοποιήσει δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή 
ο εκτελών την επεξεργασία, ή εφόσον 
υφίσταται, ο εκπρόσωπος του υπεύθυνου 
επεξεργασίας γνωστοποιεί αμελλητί στην 
αρχή ελέγχου το αίτημα και πρέπει να 
λάβει από την αρχή ελέγχου προηγούμενη 
έγκριση για τη διαβίβαση σύμφωνα με το 
άρθρο 34 παράγραφος 1 στοιχείο δ).
3. Η αρχή ελέγχου εκτιμά τη 
συμμόρφωση της αιτούμενης 
κοινοποίησης προς τον κανονισμό και 
ιδίως κατά πόσον η κοινοποίηση είναι 
αναγκαία και απαιτείται νομικά σύμφωνα 
με το άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχεία δ) 
και ε) και άρθρο 44 παράγραφος 5.
4. Η αρχή ελέγχου ενημερώνει την 
αρμόδια εθνική αρχή για το αίτημα. Ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία ενημερώνουν επίσης το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα για το αίτημα και για την 
έγκριση από την αρχή ελέγχου.
5. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει 
τυποποιημένο μορφότυπο για τις 
κοινοποιήσεις προς την αρχή ελέγχου που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 και για 
την ενημέρωση του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 4 καθώς 
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και για τις διαδικασίες που αφορούν την 
κοινοποίηση και την ενημέρωση. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που
αναφέρεται στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κείμενο αυτής της τροπολογίας προέρχεται από ένα ενδοϋπηρεσιακό σχέδιο διαβούλευσης 
που διέρρευσε. Παρέχει προστασία έναντι των τρίτων χωρών που θέλουν να εφαρμόσουν τους 
δικούς τους νόμους εξωεδαφικά. Η προστασία αυτή είναι αναγκαία επειδή ορισμένες τρίτες 
χώρες έχουν νόμους που υποχρεώνουν τους υπευθύνους επεξεργασίας να κοινοποιήσουν 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χωρίς τις κατάλληλες εγγυήσεις. Οι αρχές των τρίτων χωρών 
μπορούν να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που κατέχουν οι ευρωπαίοι 
υπεύθυνοι επεξεργασίας μόνο μέσα από τις διαδικασίες αμοιβαίας νομικής συνδρομής.

Τροπολογία 805
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος προβλέπει ότι μία ή 
περισσότερες δημόσιες αρχές 
επιφορτίζονται με την παρακολούθηση της 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και 
συμβάλλουν στη συνεκτική εφαρμογή του 
σε ολόκληρη την Ένωση, με σκοπό την 
προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
και ελευθεριών των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν 
και τη διευκόλυνση της ελεύθερης ροής 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην 
Ένωση. Για τους σκοπούς αυτούς, οι αρχές 
ελέγχου συνεργάζονται μεταξύ τους και με 
την Επιτροπή.

1. Κάθε κράτος μέλος προβλέπει ότι μία ή 
περισσότερες δημόσιες αρχές 
επιφορτίζονται με την παρακολούθηση της 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και 
συμβάλλουν στη συνεκτική εφαρμογή του 
σε ολόκληρη την Ένωση, με σκοπό την 
προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
και ελευθεριών των φυσικών και νομικών
προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τα 
αφορούν και τη διευκόλυνση της 
ελεύθερης ροής δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στην Ένωση. Για τους σκοπούς 
αυτούς, οι αρχές ελέγχου συνεργάζονται 
μεταξύ τους και με την Επιτροπή.

Or. de
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Τροπολογία 806
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι η 
αρχή ελέγχου διαθέτει δικούς της 
υπαλλήλους οι οποίοι διορίζονται και 
διοικούνται από τον προϊστάμενο της 
αρχής ελέγχου.

6. Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι η 
αρχή ελέγχου διαθέτει δικούς της 
υπαλλήλους, οι οποίοι επιλέγονται με 
κριτήριο την πείρα και τις δεξιότητες που 
απαιτούνται για την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους, ιδίως στον τομέα της 
προστασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, και οι οποίοι διορίζονται και 
διοικούνται από τον προϊστάμενο της 
αρχής ελέγχου

Or. ro

Αιτιολόγηση

Το προσωπικό της αρχής ελέγχου πρέπει να επιλέγεται με κριτήριο την πείρα και τις δεξιότητες 
που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, ιδίως στον τομέα της προστασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τροπολογία 807
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι τα μέλη 
της αρχής ελέγχου διορίζονται από το 
κοινοβούλιο ή από την κυβέρνηση του 
οικείου κράτους μέλους.

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι τα μέλη 
της αρχής ελέγχου πρέπει να διορίζονται 
από το κοινοβούλιο του οικείου κράτους 
μέλους.

Or. en

Τροπολογία 808
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Εάν ο κανονισμός εφαρμόζεται δυνάμει 
του άρθρου 3 παράγραφος 1, αρμόδια 
αρχή ελέγχου είναι η αρχή ελέγχου του 
κράτους μέλους ή του εδάφους όπου 
βρίσκεται η κύρια εγκατάσταση του 
υπευθύνου επεξεργασίας ή του 
εκτελούντος την επεξεργασία που 
υπάγεται στον κανονισμό. Για τις 
διαφορές λαμβάνεται απόφαση βάσει του
μηχανισμού συνεκτικότητας ο οποίος 
καθορίζεται στο άρθρο 58, και αυτό με 
την επιφύλαξη των άλλων διατάξεων του 
κεφαλαίου VII του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 809
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Εάν ο κανονισμός εφαρμόζεται 
δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 2, 
αρμόδια αρχή ελέγχου είναι η αρχή 
ελέγχου του κράτους μέλους ή του 
εδάφους όπου ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
έχει ορίσει εκπρόσωπο στην Ένωση 
δυνάμει του άρθρου 25.

Or. en
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Τροπολογία 810
Ivailo Kalfin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Εάν ο κανονισμός εφαρμόζεται για 
περισσότερους υπεύθυνους επεξεργασίας 
και/ή εκτελούντες την επεξεργασία στον 
ίδιο όμιλο επιχειρήσεων δυνάμει τόσο του 
άρθρου 3 παράγραφος 1 όσο και του 
άρθρου 3 παράγραφος 2, μόνο μία αρχή 
ελέγχου είναι αρμόδια και καθορίζεται 
σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 811
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Εάν ο κανονισμός εφαρμόζεται για 
περισσότερους υπεύθυνους επεξεργασίας 
ή/και εκτελούντες την επεξεργασία εντός 
του ίδιου ομίλου επιχειρήσεων δυνάμει 
τόσο του άρθρου 3 παράγραφος 1 όσο και 
του άρθρου 3 παράγραφος 2, μόνο μία 
αρχή ελέγχου είναι αρμόδια και 
καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 51 
παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 812
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) παρέχει τη γνώμη της, κατόπιν 
αιτήματος οργάνων και φορέων των 
κρατών μελών, για νομοθετικά και 
διοικητικά μέτρα που σχετίζονται με την 
προστασία των δικαιωμάτων και των 
ελευθεριών των φυσικών προσώπων έναντι 
της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα·

στ) παρέχει τη γνώμη της, κατόπιν 
αιτήματος οργάνων και φορέων των
κρατών μελών, για νομοθετικά και 
διοικητικά μέτρα που σχετίζονται με την 
προστασία των δικαιωμάτων και των 
ελευθεριών των φυσικών και νομικών
προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·

Or. de

Τροπολογία 813
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι α) αναπτύσσει κατευθυντήριες γραμμές 
για τη χρήση δυνάμεων επιβολής, οι 
οποίες, όταν χρειάζεται, συντονίζονται σε 
επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Προστασίας Δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 814
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατόπιν αιτήματος, η αρχή ελέγχου 
συμβουλεύει το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα κατά την 
άσκηση των δικαιωμάτων του που 
απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό 
και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, 

3. Κατόπιν αιτήματος, η αρμόδια αρχή 
ελέγχου συμβουλεύει το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα κατά την 
άσκηση των δικαιωμάτων του που 
απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό 
και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, 
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συνεργάζεται με τις αρχές ελέγχου σε άλλα 
κράτη μέλη για τον σκοπό αυτό.

συνεργάζεται με τις αρχές ελέγχου σε άλλα 
κράτη μέλη για τον σκοπό αυτό.

Or. en

Τροπολογία 815
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε αρχή ελέγχου έχει την εξουσία: 1. Η αρμόδια αρχή ελέγχου έχει την 
εξουσία:

Or. en

Τροπολογία 816
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε αρχή ελέγχου διαθέτει εξουσία 
διεξαγωγής έρευνας ώστε να εξασφαλίζει 
από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον 
εκτελούντα την επεξεργασία:

Η αρμόδια αρχή ελέγχου διαθέτει εξουσία 
διεξαγωγής έρευνας ώστε να εξασφαλίζει 
από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον 
εκτελούντα την επεξεργασία:

Or. en

Τροπολογία 817
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κάθε αρχή ελέγχου έχει την εξουσία να 3. Η αρμόδια αρχή ελέγχου έχει την 
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γνωστοποιεί στις δικαστικές αρχές τις 
παραβιάσεις του παρόντος κανονισμού και 
να συμμετέχει σε νομικές διαδικασίες, 
ιδίως δυνάμει του άρθρου 74 παράγραφος 
4 και του άρθρου 75 παράγραφος 2.

εξουσία να γνωστοποιεί στις δικαστικές 
αρχές τις παραβιάσεις του παρόντος 
κανονισμού και να συμμετέχει σε νομικές 
διαδικασίες, ιδίως δυνάμει του άρθρου 74 
παράγραφος 4 και του άρθρου 75 
παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 818
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κάθε αρχή ελέγχου έχει την εξουσία να 
επιβάλλει κυρώσεις για διοικητικά 
παραπτώματα, και ιδίως εκείνα που 
αναφέρονται στο άρθρο 79 παράγραφοι 4, 
5 και 6.

4. Η αρμόδια αρχή ελέγχου έχει την 
εξουσία να επιβάλλει κυρώσεις για 
διοικητικά παραπτώματα, και ιδίως εκείνα 
που αναφέρονται στο άρθρο 79 
παράγραφοι 4, 5 και 6.

Or. en

Τροπολογία 819
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αρχές ελέγχου παρέχουν η μια στην 
άλλη σχετικές πληροφορίες και αμοιβαία 
συνδρομή για τη θέση σε ισχύ και την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού με 
συνεκτικό τρόπο, θεσπίζουν δε μέτρα για 
την αποτελεσματική συνεργασία τους. Η 
αμοιβαία συνδρομή καλύπτει, ειδικότερα, 
αιτήματα παροχής πληροφοριών και μέτρα 
ελέγχου, όπως αιτήματα περί 
προηγούμενης έγκρισης και προηγούμενης 
διαβούλευσης, ελέγχου και άμεσης 

1. Οι αρχές ελέγχου παρέχουν η μια στην 
άλλη σχετικές πληροφορίες και αμοιβαία 
συνδρομή για τη θέση σε ισχύ και την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού με 
συνεκτικό τρόπο, θεσπίζουν δε μέτρα για 
την αποτελεσματική συνεργασία τους. Η 
αμοιβαία συνδρομή καλύπτει, ειδικότερα, 
αιτήματα παροχής πληροφοριών και μέτρα 
ελέγχου, όπως αιτήματα περί 
προηγούμενης έγκρισης και προηγούμενης 
διαβούλευσης, ελέγχου και άμεσης 
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ενημέρωσης για την κίνηση υποθέσεων και 
τις επακόλουθες εξελίξεις εάν πρόσωπα 
στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα σε 
περισσότερα κράτη μέλη ενδέχεται να 
επηρεάζονται από πράξεις επεξεργασίας.

ενημέρωσης για την κίνηση υποθέσεων και 
τις επακόλουθες εξελίξεις εάν πρόσωπα 
στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα σε 
περισσότερα κράτη μέλη ενδέχεται να 
παράγουν έννομες συνέπειες εις βάρος 
των προσώπων στα οποία αναφέρονται 
τα δεδομένα.

Or. en

Τροπολογία 820
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε αρχή ελέγχου λαμβάνει όλα τα 
κατάλληλα μέτρα που απαιτούνται για να 
απαντήσει στο αίτημα άλλης αρχής 
ελέγχου χωρίς καθυστέρηση και το 
αργότερο έναν μήνα μετά την παραλαβή 
του αιτήματος. Τα εν λόγω μέτρα μπορεί 
να περιλαμβάνουν, ειδικότερα, τη 
διαβίβαση σχετικών πληροφοριών σχετικά 
με την πορεία μιας έρευνας ή τα μέτρα 
επιβολής για την παύση ή την απαγόρευση 
πράξεων επεξεργασίας που αντίκεινται 
στον παρόντα κανονισμό.

2. Κάθε αρχή ελέγχου λαμβάνει όλα τα 
κατάλληλα μέτρα που απαιτούνται για να 
απαντήσει στο αίτημα άλλης αρχής 
ελέγχου χωρίς καθυστέρηση και το 
αργότερο έναν μήνα μετά την παραλαβή 
του αιτήματος. Τα εν λόγω μέτρα μπορεί 
να περιλαμβάνουν, ειδικότερα, τη 
διαβίβαση σχετικών πληροφοριών σχετικά 
με την πορεία μιας έρευνας ή τα μέτρα 
επιβολής για την παύση ή την απαγόρευση 
πράξεων επεξεργασίας που έχει αποδειχτεί 
ότι αντίκεινται στον παρόντα κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 821
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σε περιπτώσεις στις οποίες πρόσωπα 
στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα σε 
περισσότερα κράτη μέλη ενδέχεται να 

2. Σε περιπτώσεις στις οποίες πρόσωπα 
στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα σε 
περισσότερα κράτη μέλη ενδέχεται να 
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επηρεάζονται από πράξεις επεξεργασίας, 
μια αρχή ελέγχου από καθένα από τα εν 
λόγω κράτη μέλη δικαιούται να
συμμετέχει στα κοινά καθήκοντα έρευνας 
ή στις κοινές πράξεις, ανάλογα με την 
περίπτωση. Η αρμόδια αρχή ελέγχου καλεί 
τις αρχές ελέγχου των εν λόγω κρατών 
μελών να λάβουν μέρος στα αντίστοιχα 
καθήκοντα έρευνας ή στις αντίστοιχες 
κοινές πράξεις και απαντά αμελλητί στο 
αίτημα αρχής ελέγχου να συμμετάσχει στις 
πράξεις.

επηρεάζονται από πράξεις επεξεργασίας, 
μια αρχή ελέγχου από καθένα από τα εν 
λόγω κράτη μέλη συμμετέχει στα κοινά 
καθήκοντα έρευνας ή στις κοινές πράξεις, 
ανάλογα με την περίπτωση. Η αρμόδια 
αρχή ελέγχου καλεί τις αρχές ελέγχου των 
εν λόγω κρατών μελών να λάβουν μέρος 
στα αντίστοιχα καθήκοντα έρευνας ή στις 
αντίστοιχες κοινές πράξεις και απαντά 
αμελλητί στο αίτημα αρχής ελέγχου να 
συμμετάσχει στις πράξεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ενίσχυση της υποχρέωσης των αρχών προστασίας δεδομένων να συνεργάζονται με τους 
ομότιμούς τους στις διασυνοριακές υποθέσεις μπορεί να βοηθήσει ώστε να διασφαλίζεται ότι 
μικρότερες αρχές προστασίας δεδομένων δεν επιβαρύνονται κατ’ αποκλειστικότητα με 
υποθέσεις όταν μεγάλες εταιρείες εμπίπτουν στη δικαιοδοσία τους. Επιπλέον, θα βοηθούσε στην 
πρόληψη του κινδύνου του «forum shopping» όσον αφορά την επιβολή των νέων προτύπων για 
την προστασία δεδομένων, π.χ. επιλογή του τόπου εγκατάστασης μόνο και μόνο για να εμπίπτει 
κανείς στη δικαιοδοσία μιας αρχής προστασίας δεδομένων που δεν έχει την ικανότητα να 
διενεργήσει έρευνες μεγάλης κλίμακας μόνη της.

Τροπολογία 822
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Προτού μια αρχή ελέγχου θεσπίσει ένα 
μέτρο το οποίο αναφέρεται στην 
παράγραφο 2, η εν λόγω αρχή ελέγχου 
κοινοποιεί το σχέδιο μέτρου στο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων και στην Επιτροπή.

1. Προτού η αρμόδια αρχή ελέγχου 
θεσπίσει ένα μέτρο το οποίο αναφέρεται 
στην παράγραφο 2, η εν λόγω αρμόδια 
αρχή ελέγχου κοινοποιεί το σχέδιο μέτρου 
στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων και στην Επιτροπή.

Or. en
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Τροπολογία 823
Ivailo Kalfin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Προτού μια αρχή ελέγχου θεσπίσει ένα 
μέτρο το οποίο αναφέρεται στην 
παράγραφο 2, η εν λόγω αρχή ελέγχου 
κοινοποιεί το σχέδιο μέτρου στο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων και στην Επιτροπή.

1. Προτού η αρμόδια αρχή θεσπίσει ένα 
μέτρο το οποίο αναφέρεται στην 
παράγραφο 2, η εν λόγω αρχή ελέγχου 
κοινοποιεί το σχέδιο μέτρου στο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων και στην Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 824
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) σχετίζεται με δραστηριότητες 
επεξεργασίας οι οποίες σχετίζονται με την 
προσφορά αγαθών ή υπηρεσιών σε 
πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα σε περισσότερα κράτη μέλη ή με 
την παρακολούθηση της συμπεριφοράς 
τους· ή

α) σχετίζεται με δραστηριότητες 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα οι οποίες σχετίζονται με την 
προσφορά αγαθών ή υπηρεσιών σε 
πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα σε περισσότερα κράτη μέλη 
όταν ένας υπεύθυνος επεξεργασίας ή 
εκτελών την επεξεργασία εκτός του ΕΟΧ 
δεν ορίζει εκπρόσωπο εντός του εδάφους 
του ΕΟΧ· ή

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό θα πρέπει να δημιουργεί κίνητρα στις εταιρείες εκτός ΕΕ να ορίζουν εκπρόσωπο εντός του 
εδάφους της ΕΕ. Δεν θα πρέπει να υπάρχει διάκριση κατά των εταιρειών εκτός ΕΕ που είναι 
εγκατεστημένες στην ΕΕ.
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Τροπολογία 825
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) μπορεί να επηρεάζει σημαντικά την 
ελεύθερη κυκλοφορία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στην Ένωση· ή

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 826
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) αποσκοπεί στην έγκριση καταλόγου 
πράξεων επεξεργασίας που υπόκεινται σε 
προηγούμενη διαβούλευση δυνάμει του 
άρθρου 34 παράγραφος 5· ή

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε τροπολογίες του άρθρου 34 για την προηγούμενη διαβούλευση –η απαίτηση σύνταξης 
καταλόγων και υποβολής τους στον μηχανισμό συνεκτικότητας είναι υπερβολικά 
γραφειοκρατική και ενάντια στην καινοτομία.

Τροπολογία 827
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) αποσκοπεί στην έγκριση καταλόγου διαγράφεται
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πράξεων επεξεργασίας που υπόκεινται σε 
προηγούμενη διαβούλευση δυνάμει του 
άρθρου 34 παράγραφος 5· ή

Or. en

Τροπολογία 828
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) αποσκοπεί στον καθορισμό των 
τυποποιημένων ρητρών προστασίας 
δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 
42 παράγραφος 2 στοιχείο γ)· ή

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 829
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) αποσκοπεί στην έγκριση των 
συμβατικών ρητρών που αναφέρονται 
στο άρθρο 42 παράγραφος 2 στοιχείο δ)· 
ή

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 830
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) αποσκοπεί στην έγκριση δεσμευτικών 
εταιρικών κανόνων κατά την έννοια του 
άρθρου 43.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αρχές προστασίας δεδομένων θα πρέπει να είναι αρμόδιες, ως άμεση συνέπεια του 
κανονισμού, να εκπονούν δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες χωρίς να πρέπει να τους 
υποβάλλουν στον μηχανισμό συνεκτικότητας.

Τροπολογία 831
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) επιτρέπει την επεξεργασία για 
ερευνητικούς σκοπούς σύμφωνα με το 
άρθρο 81 παράγραφος 3 και/ή το άρθρο 
83 παράγραφος 3.

Or. en

Τροπολογία 832
Ivailo Kalfin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κάθε αρχή ελέγχου ή το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων μπορεί 
να ζητήσει την εξέταση οποιουδήποτε 
θέματος στο πλαίσιο του μηχανισμού 
συνεκτικότητας, ιδίως εάν μια αρχή 
ελέγχου δεν υποβάλλει ένα σχέδιο μέτρου 

3. Κάθε αρχή ελέγχου ή το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων μπορεί 
να ζητήσει την εξέταση οποιουδήποτε 
θέματος στο πλαίσιο του μηχανισμού 
συνεκτικότητας, ιδίως εάν η αρμόδια αρχή 
δεν υποβάλλει ένα σχέδιο μέτρου το οποίο 
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το οποίο αναφέρεται στην παράγραφο 2 ή 
δεν συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις 
αμοιβαίας συνδρομής σύμφωνα με το 
άρθρο 55 ή κοινών πράξεων σύμφωνα με 
το άρθρο 56.

αναφέρεται στην παράγραφο 2 ή δεν 
συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις 
αμοιβαίας συνδρομής σύμφωνα με το 
άρθρο 55 ή κοινών πράξεων σύμφωνα με 
το άρθρο 56.

Or. en

Τροπολογία 833
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Για τη διασφάλιση της ορθής και 
συνεκτικής εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει 
την εξέταση οποιουδήποτε θέματος στο 
πλαίσιο του μηχανισμού συνεκτικότητας.

4. Για τη διασφάλιση της ορθής και 
συνεκτικής εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού, η Επιτροπή μπορεί, 
ενεργώντας για ίδιο λογαριασμό και 
κατόπιν αιτήματος ενδιαφερόμενου 
μέρους, να ζητήσει την εξέταση 
οποιουδήποτε θέματος στο πλαίσιο του 
μηχανισμού συνεκτικότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όταν υπάρχουν ασυνέπειες όσον αφορά την εφαρμογή του κανονισμού οι οποίες αποτελούν 
απειλή για την εναρμονισμένη εφαρμογή του και επηρεάζουν συγκεκριμένα ενδιαφερόμενα 
μέρη, τα επηρεαζόμενα ενδιαφερόμενα μέρη θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να αναφέρουν τις 
ανησυχίες τους στον μηχανισμό συνεκτικότητας.

Τροπολογία 834
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων 

6. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων 
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ενημερώνει πάραυτα με ηλεκτρονικό 
τρόπο τα μέλη του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων και 
την Επιτροπή για κάθε σχετική 
πληροφορία που του κοινοποιείται, 
χρησιμοποιώντας τυποποιημένο 
μορφότυπο. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων 
παρέχει μεταφράσεις των σχετικών 
πληροφοριών, εφόσον απαιτείται.

ενημερώνει αμελλητί με ηλεκτρονικό 
τρόπο τα μέλη του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων και 
την Επιτροπή για κάθε σχετική 
πληροφορία που του κοινοποιείται, 
χρησιμοποιώντας τυποποιημένο 
μορφότυπο. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων 
παρέχει μεταφράσεις των σχετικών 
πληροφοριών, εφόσον απαιτείται.

Or. en

Τροπολογία 835
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων 
ενημερώνει πάραυτα με ηλεκτρονικό 
τρόπο τα μέλη του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων και 
την Επιτροπή για κάθε σχετική 
πληροφορία που του κοινοποιείται, 
χρησιμοποιώντας τυποποιημένο 
μορφότυπο. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων 
παρέχει μεταφράσεις των σχετικών 
πληροφοριών, εφόσον απαιτείται.

6. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων 
ενημερώνει αμελλητί με ηλεκτρονικό 
τρόπο τα μέλη του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων και 
την Επιτροπή για κάθε σχετική 
πληροφορία που του κοινοποιείται, 
χρησιμοποιώντας τυποποιημένο 
μορφότυπο. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων 
παρέχει μεταφράσεις των σχετικών 
πληροφοριών, εφόσον απαιτείται.

Or. en

Τροπολογία 836
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – παράγραφος 7
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων εκδίδει γνώμη επί του θέματος, 
εφόσον το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων αποφασίσει κάτι 
τέτοιο με απλή πλειοψηφία των μελών της 
ή εάν οποιαδήποτε αρχή ελέγχου ή η 
Επιτροπή ζητήσουν κάτι τέτοιο εντός μίας 
εβδομάδας από την παροχή των σχετικών 
πληροφοριών σύμφωνα με την παράγραφο 
5. Η γνώμη εκδίδεται εντός προθεσμίας 
ενός μηνός με απλή πλειοψηφία των 
μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Προστασίας Δεδομένων. Ο πρόεδρος του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας 
Δεδομένων ενημερώνει, αμελλητί, την 
αρχή ελέγχου που αναφέρεται, ανάλογα με 
την περίπτωση, στις παραγράφους 1 και 3, 
την Επιτροπή και την αρμόδια αρχή 
ελέγχου βάσει του άρθρου 51 για τη 
γνώμη, και τη δημοσιοποιεί.

7. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων εκδίδει γνώμη επί του θέματος, 
εφόσον το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων αποφασίσει κάτι 
τέτοιο με απλή πλειοψηφία των μελών της 
ή εάν οποιαδήποτε αρχή ελέγχου ή η 
Επιτροπή ζητήσουν κάτι τέτοιο εντός μίας 
εβδομάδας από την παροχή των σχετικών 
πληροφοριών σύμφωνα με την παράγραφο 
5. Η γνώμη εκδίδεται εντός προθεσμίας 
δύο μηνών με απλή πλειοψηφία των μελών 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας 
Δεδομένων. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων 
ενημερώνει, αμελλητί, την αρχή ελέγχου 
που αναφέρεται, ανάλογα με την 
περίπτωση, στις παραγράφους 1 και 3, την 
Επιτροπή και την αρμόδια αρχή ελέγχου 
βάσει του άρθρου 51 για τη γνώμη, και τη 
δημοσιοποιεί.

Or. en

Τροπολογία 837
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Η αρχή ελέγχου που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 και η αρμόδια αρχή ελέγχου 
βάσει του άρθρου 51 λαμβάνουν υπόψη τη 
γνώμη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Προστασίας Δεδομένων και, εντός δύο 
εβδομάδων από την ενημέρωσή τους 
σχετικά με τη γνώμη από τον πρόεδρο του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας 
Δεδομένων, ανακοινώνουν ηλεκτρονικά 
σε αυτόν και στην Επιτροπή κατά πόσον 
διατηρούν ή τροποποιούν το σχέδιο 
μέτρου και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, 

8. Η αρμόδια αρχή ελέγχου που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 λαμβάνει 
υπόψη τη γνώμη του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων και, 
εντός δύο εβδομάδων από την ενημέρωσή 
τους σχετικά με τη γνώμη από τον πρόεδρο 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας 
Δεδομένων, ανακοινώνει ηλεκτρονικά σε 
αυτόν και στην Επιτροπή κατά πόσον 
διατηρεί ή τροποποιεί το σχέδιο μέτρου 
και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, το 
τροποποιημένο σχέδιο μέτρου, 
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το τροποποιημένο σχέδιο μέτρου, 
χρησιμοποιώντας τυποποιημένο 
μορφότυπο.

χρησιμοποιώντας τυποποιημένο 
μορφότυπο.

Or. en

Τροπολογία 838
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Άρθρο 59 διαγράφεται
Γνώμη της Επιτροπής
1. Εντός δέκα εβδομάδων από την έγερση 
θέματος βάσει του άρθρου 58, ή το 
αργότερο εντός έξι εβδομάδων στην 
περίπτωση του άρθρου 61, η Επιτροπή 
μπορεί να εκδώσει γνώμη προκειμένου να 
διασφαλίζεται η ορθή και συνεκτική 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, σε 
σχέση με θέματα που εγέρθηκαν δυνάμει 
του άρθρου 58 ή του άρθρου 61.
2. Εάν η Επιτροπή εκδώσει γνώμη 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, η 
ενδιαφερόμενη αρχή ελέγχου οφείλει να 
λάβει στον μέγιστο βαθμό υπόψη τη 
γνώμη της Επιτροπής και να ενημερώσει 
την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων κατά 
πόσον προτίθεται να διατηρήσει ή να 
τροποποιήσει το σχέδιο μέτρου.
3. Κατά τη διάρκεια της περιόδου που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, η αρχή 
ελέγχου δεν μπορεί να εγκρίνει το σχέδιο 
μέτρου.
4. Εάν η ενδιαφερόμενη αρχή ελέγχου 
προτίθεται να μην εφαρμόσει τη γνώμη 
της Επιτροπής, ενημερώνει σχετικά την 
Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων εντός της 
προθεσμίας που αναφέρεται στην 
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παράγραφο 1 παρέχοντας αιτιολόγηση. 
Στην περίπτωση αυτή, το σχέδιο μέτρου 
δεν εγκρίνεται για έναν ακόμη μήνα.

Or. en

Τροπολογία 839
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν η Επιτροπή εκδώσει γνώμη 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, η 
ενδιαφερόμενη αρχή ελέγχου οφείλει να 
λάβει στον μέγιστο βαθμό υπόψη τη 
γνώμη της Επιτροπής και να ενημερώσει 
την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων κατά 
πόσον προτίθεται να διατηρήσει ή να 
τροποποιήσει το σχέδιο μέτρου.

2. Εάν η Επιτροπή εκδώσει γνώμη 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, η 
ενδιαφερόμενη αρχή ελέγχου οφείλει να 
λάβει υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής και 
να ενημερώσει την Επιτροπή και το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων κατά πόσον προτίθεται να 
διατηρήσει ή να τροποποιήσει το σχέδιο 
μέτρου.

Or. en

Τροπολογία 840
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 60

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Άρθρο 60 διαγράφεται
Αναστολή σχεδίου μέτρου
1. Εντός προθεσμίας ενός μηνός από την 
κοινοποίηση που αναφέρεται στο άρθρο 
59 παράγραφος 4, και εφόσον η Επιτροπή 
έχει σοβαρές αμφιβολίες για το κατά 
πόσον το σχέδιο μέτρου θα διασφαλίσει 
την ορθή εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού ή θα έχει, αντιθέτως, ως 
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αποτέλεσμα τη μη συνεκτική εφαρμογή 
του, η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει 
αιτιολογημένη απόφαση με την οποία 
απαιτεί από την αρχή ελέγχου να 
αναστείλει την έγκριση του σχεδίου 
μέτρου, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη 
που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων δυνάμει του 
άρθρου 58 παράγραφος 7 ή του άρθρου 
61 παράγραφος 2, εάν αυτό κρίνεται 
απαραίτητο προκειμένου:
α) να επιτευχθεί συμβιβασμός των 
αποκλινουσών θέσεων της αρχής ελέγχου 
και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Προστασίας Δεδομένων, εάν αυτό 
φαίνεται ακόμη εφικτό· ή
β) να θεσπισθεί ένα μέτρο δυνάμει του 
άρθρου 62 παράγραφος 1 στοιχείο α).
2. Η Επιτροπή προσδιορίζει τη διάρκεια 
της αναστολής η οποία δεν υπερβαίνει 
τους 12 μήνες.
3. Κατά τη διάρκεια της περιόδου που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2, η αρχή 
ελέγχου δεν μπορεί να εγκρίνει το σχέδιο 
μέτρου.

Or. en

Τροπολογία 841
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν μια 
αρχή ελέγχου θεωρεί ότι υπάρχει 
επείγουσα ανάγκη λήψης μέτρων για να 
προστατευθούν τα συμφέροντα των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα, ιδίως όταν υπάρχει κίνδυνος να 
παρεμποδισθεί σοβαρά η άσκηση 
δικαιώματος των προσώπων αυτών μέσω 

1. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν μια 
αρχή ελέγχου θεωρεί ότι υπάρχει 
επείγουσα ανάγκη λήψης μέτρων για να 
προστατευθούν τα συμφέροντα των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα εντός του εδάφους τους, όταν 
υπάρχει κίνδυνος να παρεμποδισθεί 
σοβαρά η άσκηση δικαιώματος των 
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της μεταβολής της υφιστάμενης 
κατάστασης, για να αποφευχθούν 
σημαντικά προβλήματα ή για άλλους 
λόγους, δύναται, κατά παρέκκλιση από τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 58, 
να εγκρίνει χωρίς καθυστέρηση προσωρινά 
μέτρα με ορισμένη διάρκεια ισχύος. Η 
αρχή ελέγχου οφείλει να κοινοποιήσει τα 
εν λόγω μέτρα πάραυτα με πλήρη 
αιτιολογία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων και στην 
Επιτροπή.

προσώπων αυτών μέσω της μεταβολής της 
υφιστάμενης κατάστασης, για να 
αποφευχθούν σημαντικά προβλήματα, 
λόγω σαφούς παράβασης ή 
αδικαιολόγητης αδράνειας εκ μέρους της 
αρμόδιας αρχής ελέγχου, δύναται, κατά 
παρέκκλιση από τη διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 58, να εγκρίνει 
χωρίς καθυστέρηση προσωρινά μέτρα με 
ορισμένη διάρκεια ισχύος. Η αρχή ελέγχου 
οφείλει να κοινοποιήσει τα εν λόγω μέτρα 
πάραυτα με πλήρη αιτιολογία στην 
αρμόδια αρχή ελέγχου, στο Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων, στην
Επιτροπή και στον υπεύθυνο 
επεξεργασίας ή εκτελούντα την 
επεξεργασία.

Or. en

Τροπολογία 842
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν μια 
αρχή ελέγχου θεωρεί ότι υπάρχει 
επείγουσα ανάγκη λήψης μέτρων για να 
προστατευθούν τα συμφέροντα των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα, ιδίως όταν υπάρχει κίνδυνος να 
παρεμποδισθεί σοβαρά η άσκηση 
δικαιώματος των προσώπων αυτών μέσω 
της μεταβολής της υφιστάμενης 
κατάστασης, για να αποφευχθούν 
σημαντικά προβλήματα ή για άλλους 
λόγους, δύναται, κατά παρέκκλιση από τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 58, 
να εγκρίνει χωρίς καθυστέρηση προσωρινά 
μέτρα με ορισμένη διάρκεια ισχύος. Η
αρχή ελέγχου οφείλει να κοινοποιήσει τα 
εν λόγω μέτρα πάραυτα με πλήρη 
αιτιολογία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

1. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν μια 
αρχή ελέγχου θεωρεί ότι υπάρχει 
επείγουσα ανάγκη λήψης μέτρων για να 
προστατευθούν τα συμφέροντα των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα, ιδίως όταν υπάρχει κίνδυνος να 
παρεμποδισθεί σοβαρά η άσκηση 
δικαιώματος των προσώπων αυτών μέσω 
της μεταβολής της υφιστάμενης 
κατάστασης, για να αποφευχθούν 
σημαντικά προβλήματα ή για άλλους 
λόγους, δύναται, κατά παρέκκλιση από τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 58, 
να εγκρίνει χωρίς καθυστέρηση προσωρινά 
μέτρα με ορισμένη διάρκεια ισχύος. Η 
αρχή ελέγχου οφείλει να κοινοποιήσει τα 
εν λόγω μέτρα πάραυτα με πλήρη 
αιτιολογία στην αρμόδια αρχή ελέγχου, 
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Προστασίας Δεδομένων και στην 
Επιτροπή.

στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων και στην Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 843
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν μια αρχή ελέγχου λάβει ένα μέτρο 
δυνάμει της παραγράφου 1 και θεωρεί ότι 
πρέπει να ληφθούν επειγόντως οριστικά 
μέτρα, μπορεί να ζητήσει επείγουσα
γνώμη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Προστασίας Δεδομένων, παρέχοντας τους 
λόγους για το αίτημα έκδοσης γνώμης, 
καθώς και για την επείγουσα ανάγκη 
λήψης οριστικών μέτρων.

2. Εάν μια αρχή ελέγχου λάβει ένα μέτρο 
δυνάμει της παραγράφου 1, ζητεί
επείγουσα γνώμη του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων, 
παρέχοντας τους λόγους για το αίτημα, 
καθώς και για την επείγουσα ανάγκη 
λήψης οριστικών μέτρων.

Or. en

Τροπολογία 844
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να αποφασίζει για την ορθή εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με 
τους στόχους και τις απαιτήσεις του σε 
σχέση με θέματα που κοινοποιούνται από 
τις αρχές ελέγχου δυνάμει του άρθρου 58 
ή του άρθρου 61, σε σχέση με θέμα για το 
οποίο εκδόθηκε αιτιολογημένη απόφαση 
δυνάμει του άρθρου 60 παράγραφος 1, ή 
σε σχέση με θέμα για το οποίο μια αρχή 
ελέγχου δεν υποβάλει σχέδιο μέτρου και η 
εν λόγω αρχή ελέγχου δήλωσε ότι δεν 

διαγράφεται



PE502.174v02-00 90/131 AM\923501EL.doc

EL

προτίθεται να εφαρμόσει τη γνώμη της 
Επιτροπής η οποία εγκρίθηκε δυνάμει 
του άρθρου 59·

Or. en

Τροπολογία 845
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων διασφαλίζει τη συνεκτική 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Για 
τον σκοπό αυτό, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων, με δική του 
πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος της 
Επιτροπής, ειδικότερα:

1. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων διασφαλίζει τη συνεκτική 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Για 
τον σκοπό αυτό, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων, με δική του 
πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος της 
Επιτροπής ή άλλων ενδιαφερομένων 
μερών, ειδικότερα:

Or. en

Τροπολογία 846
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) συμβουλεύει την Επιτροπή για κάθε 
ζήτημα σχετικό με την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην 
Ένωση, συμπεριλαμβανομένης κάθε 
προτεινόμενης τροποποίησης του παρόντος 
κανονισμού·

α) συμβουλεύει τα ευρωπαϊκά θεσμικά 
όργανα για κάθε ζήτημα σχετικό με την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στην Ένωση, 
συμπεριλαμβανομένης κάθε προτεινόμενης 
τροποποίησης του παρόντος κανονισμού·

Or. en
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Τροπολογία 847
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) εξετάζει, με δική του πρωτοβουλία ή 
κατόπιν αιτήματος ενός εκ των μελών του 
ή κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, κάθε 
ζήτημα το οποίο αφορά την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού και εκδίδει 
κατευθυντήρες γραμμές, συστάσεις και 
βέλτιστες πρακτικές οι οποίες 
απευθύνονται στις αρχές ελέγχου, με 
σκοπό να παροτρύνει τη συνεκτική 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού·

β) εξετάζει, με δική του πρωτοβουλία ή 
κατόπιν αιτήματος ενός εκ των μελών του 
ή της Επιτροπής ή άλλων ενδιαφερόμενων 
μερών, κάθε ζήτημα το οποίο αφορά την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και 
εκδίδει κατευθυντήρες γραμμές, συστάσεις 
και βέλτιστες πρακτικές οι οποίες 
απευθύνονται στις αρχές ελέγχου, με 
σκοπό να παροτρύνει τη συνεκτική 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού·

Or. en

Τροπολογία 848
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) προωθεί τη συνεργασία και την 
αποτελεσματική διμερή και πολυμερή 
ανταλλαγή πληροφοριών και πρακτικών 
μεταξύ των αρχών ελέγχου·

ε) προωθεί τη συνεργασία και την 
αποτελεσματική διμερή και πολυμερή 
ανταλλαγή πληροφοριών και πρακτικών 
μεταξύ των αρχών ελέγχου, 
συμπεριλαμβανομένου του συντονισμού 
κοινών πράξεων και άλλων κοινών 
δραστηριοτήτων, εάν το αποφασίσει 
κατόπιν αιτήματος μίας ή περισσοτέρων 
αρχών ελέγχου·

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι το άρθρο 49 στοιχείο δ) ορίζει μόνο ελάχιστη διάρκεια θητείας τεσσάρων ετών 
για μέλη εθνικών αρχών προστασίας δεδομένων. Είναι απίθανο όλα τα κράτη μέλη να 
εγκρίνουν διάρκεια θητείας πέντε ή και περισσότερων ετών, έτσι η πρόβλεψη διάρκειας θητείας 
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που να υπερβαίνει τη διάρκεια σε εθνικό επίπεδο θα καθιστούσε απίθανη την εξάντληση της 
θητείας από τα μέλη. Ομοίως, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι θητείες των προέδρων του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων συνδέονται με τα καθήκοντά τους σε εθνικό 
επίπεδο.

Τροπολογία 849
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Κατά περίπτωση, το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων, κατά 
την εκτέλεση των καθηκόντων του όπως 
αυτά ορίζονται στο άρθρο 66, ζητά τη 
γνώμη των ενδιαφερομένων μέρων και 
τους δίνει την ευκαιρία να υποβάλουν 
παρατηρήσεις εντός εύλογης προθεσμίας. 
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων, με την επιφύλαξη του άρθρου 
72, διαθέτει στο κοινό τα αποτελέσματα 
της διαβούλευσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πριν το Συμβούλιο εγκρίνει γνώμες και εκθέσεις, πρέπει να ζητά τη γνώμη των 
ενδιαφερομένων μερών και να τους δίνει την ευκαιρία να υποβάλουν παρατηρήσεις εντός 
εύλογης προθεσμίας όπως συμβαίνει σε άλλους κανονιστικούς τομείς.

Τροπολογία 850
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 67 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων ενημερώνει τακτικά και 
εγκαίρως την Επιτροπή για την έκβαση 
των δραστηριοτήτων της. Εκπονεί ετήσια 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων ενημερώνει τακτικά και 
εγκαίρως την Επιτροπή για την έκβαση 
των δραστηριοτήτων της. Εκπονεί ετήσια 
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έκθεση για την κατάσταση όσον αφορά την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι 
της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στην Ένωση και σε τρίτες 
χώρες.

έκθεση για την κατάσταση όσον αφορά την 
προστασία των φυσικών και νομικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην 
Ένωση και σε τρίτες χώρες.

Or. de

Τροπολογία 851
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η διάρκεια της θητείας του προέδρου 
και των αναπληρωτών προέδρων είναι 
πέντε έτη και είναι ανανεώσιμη.

2. Η διάρκεια της θητείας του προέδρου 
και των αναπληρωτών προέδρων είναι 
πέντε έτη και είναι ανανεώσιμη. Μπορεί 
να ανακληθεί με απόφαση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εγκριθείσα 
από πλειοψηφία δύο τρίτων των 
ψηφισάντων και από την πλειοψηφία του 
συνολικού αριθμού των μελών του.

Or. fr

Τροπολογία 852
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε φορέας, οργανισμός ή οργάνωση 
που στοχεύει στην προστασία των 
δικαιωμάτων και των συμφερόντων των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα όσον αφορά την προστασία των 
δεδομένων τους προσωπικού χαρακτήρα 
και έχει συσταθεί δεόντως σύμφωνα με το 
δίκαιο κράτους μέλους δικαιούται να 
υποβάλει καταγγελία σε αρχή ελέγχου 

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

οποιουδήποτε κράτους μέλους για 
λογαριασμό ενός ή περισσότερων εκ των 
εν λόγω προσώπων μεταξύ των μελών 
του/της, εφόσον θεωρεί ότι τα δικαιώματά 
του/τους τα οποία απορρέουν από τον 
παρόντα κανονισμό παραβιάσθηκαν ως 
αποτέλεσμα της επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, και εφόσον 
διαθέτει ελάχιστη οικονομική επιφάνεια 
ύψους 80.000 ευρώ, καθώς και 
αντιπροσωπευτικό αριθμό μελών και 
διάρθρωση των μελών του.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ελάχιστη οικονομική επιφάνεια και ο αντιπροσωπευτικός αριθμός των μελών είναι 
απαραίτητες παράμετροι προκειμένου να διασφαλισθεί ότι το μέσο της συλλογικής προσφυγής 
δεν υπόκειται σε κατάχρηση και δεν οδηγεί σε δημιουργία οργανώσεων με μοναδικό 
αντικείμενο την υποβολή καταγγελιών, καθώς και να εξασφαλισθεί η ελάχιστη κάλυψη του 
κόστους νομικής εκπροσώπησης και των δικαστικών εξόδων.

Τροπολογία 853
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ανεξάρτητα από την καταγγελία του 
ενδιαφερομένου προσώπου, κάθε φορέας, 
οργανισμός ή οργάνωση που αναφέρεται 
στην παράγραφο 2 δικαιούται να υποβάλει 
καταγγελία σε αρχή ελέγχου οποιουδήποτε 
κράτους μέλους, εάν θεωρεί ότι υπήρξε 
παραβίαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.

3. Ανεξάρτητα από την καταγγελία του 
ενδιαφερομένου προσώπου, κάθε φορέας, 
οργανισμός ή οργάνωση που αναφέρεται 
στην παράγραφο 2 δικαιούται να υποβάλει 
καταγγελία σε αρχή ελέγχου οποιουδήποτε 
κράτους μέλους, εάν θεωρεί ότι υπήρξε 
παραβίαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα ή εάν θεωρεί ότι ένας 
υπεύθυνος επεξεργασίας έχει παραβεί τις 
υποχρεώσεις του βάσει του άρθρου 23.

Or. en
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Τροπολογία 854
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 75 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη οποιασδήποτε 
διαθέσιμης διοικητικής προσφυγής, 
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος 
υποβολής καταγγελίας σε αρχή ελέγχου 
που αναφέρεται στο άρθρο 73, κάθε 
φυσικό πρόσωπο έχει δικαίωμα δικαστικής 
προσφυγής εάν θεωρεί ότι τα δικαιώματά 
του που απορρέουν από τον παρόντα 
κανονισμό παραβιάσθηκαν ως αποτέλεσμα 
της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν 
κατά παράβαση του παρόντος κανονισμού.

1. Με την επιφύλαξη οποιασδήποτε 
διαθέσιμης διοικητικής προσφυγής, 
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος 
υποβολής καταγγελίας σε αρχή ελέγχου 
που αναφέρεται στο άρθρο 73, κάθε 
φυσικό και νομικό πρόσωπο έχει δικαίωμα 
δικαστικής προσφυγής εάν θεωρεί ότι τα 
δικαιώματά του που απορρέουν από τον 
παρόντα κανονισμό παραβιάσθηκαν ως 
αποτέλεσμα της επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το 
αφορούν κατά παράβαση του παρόντος 
κανονισμού.

Or. de

Τροπολογία 855
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 75 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η διαδικασία κατά υπευθύνου 
επεξεργασίας ή εκτελούντος την 
επεξεργασία κινείται ενώπιον των 
δικαστηρίων του κράτους μέλους στο 
οποίο ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο 
εκτελών την επεξεργασία έχουν 
εγκατάσταση. Εναλλακτικά, η εν λόγω 
διαδικασία μπορεί να κινηθεί ενώπιον των 
δικαστηρίων του κράτους μέλους στο 
οποίο το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται 
τα δεδομένα έχει τη συνήθη διαμονή του, 
εκτός εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι 
δημόσια αρχή η οποία ενεργεί κατά την 
άσκηση των δημόσιων εξουσιών της.

2. Η διαδικασία κατά υπευθύνου 
επεξεργασίας ή εκτελούντος την
επεξεργασία κινείται ενώπιον των 
δικαστηρίων του κράτους μέλους στο 
οποίο ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο 
εκτελών την επεξεργασία έχουν 
εγκατάσταση. Εναλλακτικά, η εν λόγω 
διαδικασία μπορεί να κινηθεί ενώπιον των 
δικαστηρίων του κράτους μέλους στο 
οποίο το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται 
τα δεδομένα έχει τη συνήθη διαμονή του, 
εκτός εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι 
δημόσια αρχή η οποία ενεργεί κατά την 
άσκηση των δημόσιων εξουσιών της. Η 
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παρέκκλιση δεν ισχύει για δημόσια αρχή 
τρίτης χώρας.

Or. en

Τροπολογία 856
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 75 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η διαδικασία κατά υπευθύνου 
επεξεργασίας ή εκτελούντος την 
επεξεργασία κινείται ενώπιον των 
δικαστηρίων του κράτους μέλους στο 
οποίο ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο 
εκτελών την επεξεργασία έχουν 
εγκατάσταση. Εναλλακτικά, η εν λόγω 
διαδικασία μπορεί να κινηθεί ενώπιον των 
δικαστηρίων του κράτους μέλους στο 
οποίο το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται 
τα δεδομένα έχει τη συνήθη διαμονή του, 
εκτός εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι 
δημόσια αρχή η οποία ενεργεί κατά την 
άσκηση των δημόσιων εξουσιών της.

2. Η διαδικασία κατά υπευθύνου 
επεξεργασίας ή εκτελούντος την 
επεξεργασία μπορεί να κινηθεί ενώπιον 
των δικαστηρίων του κράτους μέλους στο 
οποίο ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο 
εκτελών την επεξεργασία έχουν 
εγκατάσταση ή ενώπιον των δικαστηρίων 
του κράτους μέλους στο οποίο το πρόσωπο 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα έχει 
τη συνήθη διαμονή του, εκτός εάν ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας είναι δημόσια 
αρχή κράτους μέλους η οποία ενεργεί 
κατά την άσκηση των δημόσιων εξουσιών 
της.

Or. en

Τροπολογία 857
Bernd Lange

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 76 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Κάθε φορέας, οργανισμός ή οργάνωση 
που αναφέρεται στο άρθρο 73 παράγραφος 
2 έχει δικαίωμα να ασκεί τα δικαιώματα 
που αναφέρονται στο άρθρο 74 για 
λογαριασμό ενός ή περισσότερων 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
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δεδομένα. δεδομένα. Απαιτήσεις σύμφωνα με το 
άρθρο 77 δεν μπορούν να ασκούνται από 
φορείς, οργανισμούς ή οργανώσεις υπό 
την έννοια του άρθρου 73 παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 858
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 76 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ελάχιστη οικονομική επιφάνεια και ο αντιπροσωπευτικός αριθμός των μελών είναι 
απαραίτητες παράμετροι προκειμένου να διασφαλισθεί ότι το μέσο της συλλογικής προσφυγής 
δεν υπόκειται σε κατάχρηση και δεν οδηγεί σε δημιουργία οργανώσεων με μοναδικό 
αντικείμενο την υποβολή καταγγελιών, καθώς και να εξασφαλισθεί η ελάχιστη κάλυψη του 
κόστους νομικής εκπροσώπησης και των δικαστικών εξόδων.

Τροπολογία 859
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 76 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε φορέας, οργανισμός ή οργάνωση 
που αναφέρεται στο άρθρο 73 παράγραφος 
2 έχει δικαίωμα να ασκεί τα δικαιώματα 

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

που αναφέρονται στα άρθρα 74, 75 και 77
για λογαριασμό ενός ή περισσότερων 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα.

Or. en

Τροπολογία 860
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Κάθε πρόσωπο το οποίο υπέστη 
αποτιμώμενη εις χρήμα ζημία ή μη 
αποτιμώμενη εις χρήμα ζημία όπως 
οδύνη ή απώλεια χρόνου ως αποτέλεσμα 
παράνομης πράξης επεξεργασίας ή πράξης 
ασυμβίβαστης προς τον παρόντα 
κανονισμό δικαιούται αποζημίωσης από 
τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον 
εκτελούντα την επεξεργασία για τη ζημία 
που υπέστη.

Or. en

Τροπολογία 861
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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



AM\923501EL.doc 99/131 PE502.174v02-00

EL

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων θα πρέπει να συνεχίσει να φέρει την ευθύνη όπως 
ισχύει επί του παρόντος στην οδηγία. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι αυτός που έχει άμεση 
επαφή με το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και είναι υπεύθυνος έναντι αυτού. Ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας και ο εκτελών την επεξεργασία κανονικά ορίζουν τη σχέση ευθύνης 
στις συμβατικές ρυθμίσεις για τις περιπτώσεις στις οποίες ο εκτελών την επεξεργασία δεν 
ενεργεί ως ζητήθηκε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Τροπολογία 862
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 863
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν στην επεξεργασία εμπλέκονται 
περισσότεροι υπεύθυνοι επεξεργασίας ή 
εκτελούντες την επεξεργασία, κάθε 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή εκτελών την 
επεξεργασία ευθύνεται αλληλεγγύως και 
εις ολόκληρον για το συνολικό ποσό της 
ζημίας.

2. Εάν στην επεξεργασία εμπλέκονται 
περισσότεροι υπεύθυνοι επεξεργασίας ή 
εκτελούντες την επεξεργασία, κάθε 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή εκτελών την 
επεξεργασία ευθύνεται αλληλεγγύως και 
εις ολόκληρον για το συνολικό ποσό της 
ζημίας. Στην περίπτωση ομίλου 
επιχειρήσεων, ολόκληρος ο όμιλος είναι 
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υπεύθυνος ως ενιαία οικονομική 
οντότητα.

Or. en

Τροπολογία 864
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν στην επεξεργασία εμπλέκονται 
περισσότεροι υπεύθυνοι επεξεργασίας ή 
εκτελούντες την επεξεργασία, κάθε 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή εκτελών την 
επεξεργασία ευθύνεται αλληλεγγύως και 
εις ολόκληρον για το συνολικό ποσό της 
ζημίας.

2. Εάν στην επεξεργασία εμπλέκονται 
περισσότεροι υπεύθυνοι επεξεργασίας, 
κάθε υπεύθυνος επεξεργασίας ευθύνεται 
αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για το 
συνολικό ποσό της ζημίας στο βαθμό που 
η από κοινού αντίστοιχη ευθύνη των 
υπευθύνων επεξεργασίας δεν έχει 
καθοριστεί στις νομικές ρυθμίσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 24.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να επιτρέπεται στους από κοινού υπευθύνους επεξεργασίας να κατανέμουν 
συμβατικά τις αντίστοιχες ευθύνες τους, ούτως ώστε να αντικατοπτρίζονται οι αντίστοιχοι ρόλοι 
τους και οι άμεσες ή έμμεσες σχέσεις τους με τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα. 
Η αλληλεγγύως και εις ολόκληρον ευθύνη μπορεί να ισχύει μόνο στους από κοινού υπευθύνους 
επεξεργασίας όπου δεν έχουν καθορίσει τις ευθύνες τους σε νομική ρύθμιση, όπως απαιτείται 
από το άρθρο 24.

Τροπολογία 865
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν στην επεξεργασία εμπλέκονται 
περισσότεροι υπεύθυνοι επεξεργασίας ή 

2. Εάν στην επεξεργασία εμπλέκονται 
περισσότεροι υπεύθυνοι επεξεργασίας, 
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εκτελούντες την επεξεργασία, κάθε 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή εκτελών την 
επεξεργασία ευθύνεται αλληλεγγύως και 
εις ολόκληρον για το συνολικό ποσό της 
ζημίας.

κάθε υπεύθυνος επεξεργασίας ευθύνεται 
αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για το 
συνολικό ποσό της ζημίας.

Or. en

Τροπολογία 866
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία μπορούν να απαλλαγούν
από την ευθύνη αυτή, εν όλω ή εν μέρει, 
εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο 
εκτελών την επεξεργασία αποδείξουν ότι 
δεν ευθύνονται για το γενεσιουργό γεγονός 
της ζημίας.

3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να 
απαλλαγεί από την ευθύνη αυτή, εν όλω ή 
εν μέρει, εάν αποδείξει ότι δεν ευθύνεται
για το γενεσιουργό γεγονός της ζημίας.

Or. en

Τροπολογία 867
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία μπορούν να απαλλαγούν
από την ευθύνη αυτή, εν όλω ή εν μέρει, 
εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο 
εκτελών την επεξεργασία αποδείξουν ότι 
δεν ευθύνονται για το γενεσιουργό γεγονός 
της ζημίας.

3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να 
απαλλαγεί από την ευθύνη αυτή, εν όλω ή 
εν μέρει, εάν αποδείξει ότι δεν ευθύνεται
για το γενεσιουργό γεγονός της ζημίας.

Or. en
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Τροπολογία 868
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 869
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Η διοικητική κύρωση είναι σε κάθε 
μεμονωμένη περίπτωση αποτελεσματική, 
αναλογική και αποτρεπτική. Το ύψος του 
διοικητικού προστίμου καθορίζεται 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη φύση, τη
βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης, 
τον βαθμό ευαισθησίας των επίμαχων 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τον 
δόλο ή την αμέλεια που προκάλεσε την 
παράβαση, τον βαθμό ζημίας ή κινδύνου 
πρόκλησης σημαντικής ζημίας που 
απορρέει από την παραβίαση, τον βαθμό
ευθύνης του φυσικού ή νομικού προσώπου 
και τις προηγούμενες παραβάσεις του εν 
λόγω προσώπου, τα τεχνικά και 
οργανωτικά μέτρα και τις διαδικασίες που 
εφαρμόζονται δυνάμει του άρθρου 23 και 
τον βαθμό συνεργασίας με την αρχή 
ελέγχου για την επανόρθωση της 
παραβίασης. Μολονότι παρέχεται κάποια 
διακριτική ευχέρεια στην επιβολή αυτών 
των κυρώσεων ώστε να λαμβάνονται 
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υπόψη οι συνθήκες που αναφέρονται 
παραπάνω και άλλα γεγονότα που 
χαρακτηρίζουν την κατάσταση, οι 
αποκλίσεις στην εφαρμογή των 
διοικητικών κυρώσεων μπορούν να 
αποτελούν αντικείμενο αναθεώρησης 
δυνάμει του μηχανισμού συνεκτικότητας.

Or. en

Τροπολογία 870
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Η διοικητική κύρωση είναι σε κάθε 
μεμονωμένη περίπτωση αποτελεσματική, 
αναλογική και αποτρεπτική. Το ύψος του 
διοικητικού προστίμου καθορίζεται 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη φύση, τη 
βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης, 
τον βαθμό ευαισθησίας των επίμαχων 
δεδομένων, τον δόλο ή την αμέλεια που 
προκάλεσε την παράβαση, τον βαθμό 
ζημίας ή κινδύνου πρόκλησης ζημίας που 
απορρέει από την παραβίαση, τον βαθμό 
ευθύνης του φυσικού ή νομικού προσώπου 
και τις προηγούμενες παραβάσεις του εν 
λόγω προσώπου, τα τεχνικά και 
οργανωτικά μέτρα και τις διαδικασίες που 
εφαρμόζονται δυνάμει του άρθρου 23 και 
τον βαθμό συνεργασίας με την αρχή 
ελέγχου για την επανόρθωση της 
παραβίασης. Κατά περίπτωση, η αρχή 
προστασίας δεδομένων έχει δικαίωμα να 
απαιτεί τον διορισμό υπευθύνου 
προστασίας δεδομένων σε περίπτωση που 
ο φορέας, ο οργανισμός ή η οργάνωση 
έχει επιλέξει να πράξει το αντίθετο.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι παραβιάσεις εκ προθέσεως ή από 
ενσυνείδητη αμέλεια επισύρουν σοβαρότερες ποινές από τις παραβιάσεις από απλή αμέλεια με 
στόχο να διασφαλίσει ότι η ποινή είναι αναλογική προς τη συμπεριφορά και ότι οι πλέον 
κατασταλτικές κυρώσεις επιφυλάσσονται στα σοβαρότερα παραπτώματα.

Τροπολογία 871
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 872
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 2 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 873
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 874
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 875
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 876
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 6 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

παγκόσμιου κύκλου εργασιών της, σε 
οποιονδήποτε που από δόλο ή αμέλεια:

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διοικητικές κυρώσεις πρέπει να έχουν αποτρεπτικό χαρακτήρα προκειμένου να 
προστατευθούν τα θεμελιώδη δικαιώματά μας.

Τροπολογία 877
Amelia Andersdotter, Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 80 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν, για την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα η οποία διενεργείται 
αποκλειστικά για δημοσιογραφικούς 
σκοπούς ή για σκοπούς καλλιτεχνικής ή 
λογοτεχνικής έκφρασης, εξαιρέσεις ή 
παρεκκλίσεις από τις διατάξεις σχετικά με 
τις γενικές αρχές που περιέχονται στο 
κεφάλαιο II, με τα δικαιώματα του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα που περιέχονται στο κεφάλαιο 
III, με τον υπεύθυνο επεξεργασίας και τον 
εκτελούντα την επεξεργασία που 
περιέχονται στο κεφάλαιο IV, με τη 
διαβίβαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σε τρίτες χώρες και διεθνείς 
οργανισμούς που περιέχονται στο 
κεφάλαιο V, με τις ανεξάρτητες αρχές 
ελέγχου που περιέχονται στο κεφάλαιο VI 
και με τη συνεργασία και τη 
συνεκτικότητα που περιέχονται στο 
κεφάλαιο VII, για να συμβιβασθεί το 
δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα με τους κανόνες 
που διέπουν την ελευθερία έκφρασης.

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν εξαιρέσεις ή 
παρεκκλίσεις από τις διατάξεις σχετικά με 
τις γενικές αρχές που περιέχονται στο 
κεφάλαιο II, με τα δικαιώματα του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα που περιέχονται στο κεφάλαιο 
III, με τον υπεύθυνο επεξεργασίας και τον 
εκτελούντα την επεξεργασία που 
περιέχονται στο κεφάλαιο IV, με τη 
διαβίβαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σε τρίτες χώρες και διεθνείς 
οργανισμούς που περιέχονται στο 
κεφάλαιο V, με τις ανεξάρτητες αρχές 
ελέγχου που περιέχονται στο κεφάλαιο VI 
και με τη συνεργασία και τη 
συνεκτικότητα που περιέχονται στο 
κεφάλαιο VII, όταν αυτό είναι αναγκαίο, 
για να συμβιβασθεί το δικαίωμα στην 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα με τους κανόνες που διέπουν 
την ελευθερία έκφρασης.

Or. en
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Τροπολογία 878
Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 80 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν, για την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα η οποία διενεργείται 
αποκλειστικά για δημοσιογραφικούς 
σκοπούς ή για σκοπούς καλλιτεχνικής ή 
λογοτεχνικής έκφρασης, εξαιρέσεις ή 
παρεκκλίσεις από τις διατάξεις σχετικά με 
τις γενικές αρχές που περιέχονται στο 
κεφάλαιο II, με τα δικαιώματα του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα που περιέχονται στο κεφάλαιο 
III, με τον υπεύθυνο επεξεργασίας και τον 
εκτελούντα την επεξεργασία που 
περιέχονται στο κεφάλαιο IV, με τη 
διαβίβαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σε τρίτες χώρες και διεθνείς 
οργανισμούς που περιέχονται στο 
κεφάλαιο V, με τις ανεξάρτητες αρχές 
ελέγχου που περιέχονται στο κεφάλαιο VI 
και με τη συνεργασία και τη 
συνεκτικότητα που περιέχονται στο 
κεφάλαιο VII, για να συμβιβασθεί το 
δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα με τους κανόνες 
που διέπουν την ελευθερία έκφρασης.

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν, για την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα η οποία διενεργείται για 
δημοσιογραφικούς σκοπούς ή για σκοπούς 
καλλιτεχνικής ή λογοτεχνικής έκφρασης, 
εξαιρέσεις ή παρεκκλίσεις από τις 
διατάξεις σχετικά με τις γενικές αρχές που 
περιέχονται στο κεφάλαιο II, με τα 
δικαιώματα του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα που περιέχονται 
στο κεφάλαιο III, με τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας και τον εκτελούντα την 
επεξεργασία που περιέχονται στο κεφάλαιο 
IV, με τη διαβίβαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες 
και διεθνείς οργανισμούς που περιέχονται 
στο κεφάλαιο V, με τις ανεξάρτητες αρχές 
ελέγχου που περιέχονται στο κεφάλαιο VI 
και με τη συνεργασία και τη 
συνεκτικότητα που περιέχονται στο 
κεφάλαιο VII, για να συμβιβασθεί το 
δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα με τους κανόνες 
που διέπουν την ελευθερία έκφρασης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η θέσπιση της ελευθερίας των μέσων στο πλαίσιο της νομοθεσίας για την προστασία των 
δεδομένων δεν αφορά «αποκλειστικά» το καθαρά δημοσιογραφικό έργο. Η δημοσιογραφική 
ερευνητική δραστηριότητα ενδέχεται επίσης να διακυβευθεί εάν δεδομένα σχετικά με 
επαγγελματικά ταξίδια, αμοιβές πληροφοριοδοτών κ.ά. γίνουν γνωστά σε εξωτερικούς φορείς.
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Τροπολογία 879
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 80 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων εκδίδει 
καθοδήγηση για τις περιπτώσεις κατά τις 
οποίες αυτές οι εξαιρέσεις ή παρεκκλίσεις 
μπορεί να είναι αναγκαίες, κατόπιν 
διαβούλευσης με εκπροσώπους του 
τύπου, συγγραφείς και καλλιτέχνες, 
πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα και σχετικές οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών.

Or. en

Τροπολογία 880
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 80 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 80a
Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και η αρχή της πρόσβασης 
του κοινού στα επίσημα έγγραφα
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε 
έγγραφα που κατέχει δημόσια αρχή ή 
δημόσιος φορέας μπορούν να 
κοινοποιούνται από την εν λόγω αρχή ή 
τον φορέα σύμφωνα με τη νομοθεσία του 
κράτους μέλους για την πρόσβαση του 
κοινού στα επίσημα έγγραφα η οποία 
συμβιβάζει το δικαίωμα στην προστασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
με την αρχή της πρόσβασης του κοινού 
στα επίσημα έγγραφα.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι ο έλεγχος που ασκεί το κοινό στις δημόσιες υποθέσεις δεν 
παρεμποδίζεται αδικαιολόγητα από τους κανόνες προστασίας δεδομένων. Όπως έχει εκφραστεί 
σε γνώμες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων, της ομάδας εργασίας του 
άρθρου 29 και του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αρχή 
της πρόσβασης του κοινού στα επίσημα έγγραφα θα πρέπει ως εκ τούτου να διαφυλάσσεται.

Τροπολογία 881
Marita Ulvskog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 80 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 80a
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε 
έγγραφα που κατέχει δημόσια αρχή ή 
δημόσιος φορέας μπορούν να 
κοινοποιούνται από την εν λόγω αρχή ή 
τον φορέα σύμφωνα με τη νομοθεσία του 
κράτους μέλους για την πρόσβαση του 
κοινού στα επίσημα έγγραφα η οποία 
συμβιβάζει το δικαίωμα στην προστασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
με την αρχή της πρόσβασης του κοινού 
στα επίσημα έγγραφα. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι ο έλεγχος που ασκεί το κοινό στις δημόσιες υποθέσεις δεν 
παρεμποδίζεται αδικαιολόγητα από τους κανόνες προστασίας δεδομένων. Όπως έχει εκφραστεί 
σε γνώμες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων, της ομάδας εργασίας του 
άρθρου 29 και του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αρχή 
της πρόσβασης του κοινού στα επίσημα έγγραφα θα πρέπει ως εκ τούτου να είναι εγγυημένη 
όσον αφορά τα άρθρα και όχι απλώς τις αιτιολογικές σκέψεις.

Τροπολογία 882
Amelia Andersdotter
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 81 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 883
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 81 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 884
Jens Rohde
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 81 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

γ) άλλους λόγους δημόσιου συμφέροντος 
σε τομείς όπως η κοινωνική προστασία, με 
σκοπό να διασφαλίζεται η αποστολή της 
όπως ορίζεται στην εθνική νομοθεσία 
των κρατών μελών.

Or. en

Τροπολογία 885
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 81 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 886
Jens Rohde, Bendt Bendtsen
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 887
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

υποχρεώσεων που προβλέπονται από τον 
νόμο ή από συλλογικές συμβάσεις, 
διαχείρισης, προγραμματισμού και 
οργάνωσης της εργασίας, υγείας και 
ασφάλειας στην εργασία, και για σκοπούς 
άσκησης και απόλαυσης, σε ατομική ή 
συλλογική βάση, δικαιωμάτων και 
παροχών που σχετίζονται με την 
απασχόληση, και για σκοπούς καταγγελίας 
της σχέσης απασχόλησης.

Or. en

Τροπολογία 888
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Justification

It is of utmost importance that the Commission recognises that the labour market is regulated 
very differently in the different Member States. Some Member States have a tradition with 
legislation and other Member States have a high degree of regulation that stems from 
collective agreements on the labour market thus collective agreements made by the parties on 
the labour market should have same legal standing as legislation with regards to processing 
personal data.In this area it would not be acceptable that the Commission could adopt 
delegated acts since this would influence the freedom of the parties on the labour market to 
create collective agreements.
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Τροπολογία 889
Marita Ulvskog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εντός των ορίων του παρόντος 
κανονισμού, δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα μπορούν να υποβληθούν σε 
επεξεργασία για ιστορικούς και 
στατιστικούς σκοπούς και για σκοπούς 
επιστημονικής έρευνας μόνον εάν:

1. Εντός των ορίων του παρόντος 
κανονισμού, τα κράτη μέλη εγκρίνουν 
κανονιστικές ρυθμίσεις για την 
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα για ιστορικούς και 
στατιστικούς σκοπούς και για σκοπούς 
επιστημονικής έρευνας.

Κάθε κράτος μέλος γνωστοποιεί στην 
Επιτροπή τις διατάξεις εκείνες της 
νομοθεσίας του τις οποίες εγκρίνει 
δυνάμει της παρούσας παραγράφου και 
οποιαδήποτε ακόλουθη τροποποίηση τις 
επηρεάζει.

Or. en

Τροπολογία 890
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εντός των ορίων του παρόντος 
κανονισμού, δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα μπορούν να υποβληθούν σε 
επεξεργασία για ιστορικούς και 
στατιστικούς σκοπούς και για σκοπούς 
επιστημονικής έρευνας μόνον εάν:

1. Εντός των ορίων του παρόντος 
κανονισμού, δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα μπορούν να υποβληθούν σε 
επεξεργασία για ιστορικούς και 
στατιστικούς ή επιστημονικούς σκοπούς 
βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 2 και 
του άρθρου 9 παράγραφος 2 στοιχείο ι) 
μόνον εάν:

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 83 θεσπίζει ανεξάρτητη νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
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χαρακτήρα για επιστημονικούς σκοπούς, εφόσον τηρούνται τα κριτήρια που αναφέρονται στο 
ίδιο. Αυτή η τροπολογία καθιστά σαφές ότι οι άλλες νομικές βάσεις για την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στα άρθρα 6 και 9 (π.χ. η συγκατάθεση του προσώπου στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα) δεν θίγονται και οι ερευνητές μπορούν να στηρίζονται στις εν 
λόγω διατάξεις για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντί να στηρίζονται στο 
άρθρο 83 παράγραφος 1.

Τροπολογία 891
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εντός των ορίων του παρόντος 
κανονισμού, δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα μπορούν να υποβληθούν σε 
επεξεργασία για ιστορικούς και 
στατιστικούς σκοπούς και για σκοπούς 
επιστημονικής έρευνας μόνον εάν:

1. Εντός των ορίων του παρόντος 
κανονισμού, δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που δεν εμπίπτουν στις 
κατηγορίες δεδομένων που καλύπτονται 
από τα άρθρα 8 και 9 του κανονισμού 
μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία 
για ιστορικούς και στατιστικούς σκοπούς 
και για σκοπούς επιστημονικής έρευνας 
μόνον εάν:

Or. en

Τροπολογία 892
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εντός των ορίων του παρόντος 
κανονισμού, δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα μπορούν να υποβληθούν σε 
επεξεργασία για ιστορικούς και 
στατιστικούς σκοπούς και για σκοπούς 
επιστημονικής έρευνας μόνον εάν:

1. Με την επιφύλαξη του παρόντος 
κανονισμού, δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα μπορούν να υποβληθούν σε 
επεξεργασία για ιστορικούς και 
στατιστικούς σκοπούς και για σκοπούς 
επιστημονικής έρευνας μόνον εάν:

Or. en
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Τροπολογία 893
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εντός των ορίων του παρόντος 
κανονισμού, δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα μπορούν να υποβληθούν σε 
επεξεργασία για ιστορικούς και 
στατιστικούς σκοπούς και για σκοπούς 
επιστημονικής έρευνας μόνον εάν:

1. Εντός των ορίων του παρόντος 
κανονισμού, δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα μπορούν να υποβληθούν σε 
επεξεργασία για ιστορικούς και 
στατιστικούς ή επιστημονικούς σκοπούς 
μόνον εάν:

Or. en

Τροπολογία 894
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εντός των ορίων του παρόντος 
κανονισμού, δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα μπορούν να υποβληθούν σε 
επεξεργασία για ιστορικούς και 
στατιστικούς σκοπούς και για σκοπούς 
επιστημονικής έρευνας μόνον εάν:

1. Εντός των ορίων του παρόντος 
κανονισμού, δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα μπορούν να υποβληθούν σε 
επεξεργασία για ιστορικούς και 
στατιστικούς ή επιστημονικούς σκοπούς 
μόνον εάν:

Or. en

Τροπολογία 895
Marita Ulvskog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) οι σκοποί αυτοί δεν μπορούν να 
εκπληρωθούν άλλως πως μέσω της 
επεξεργασίας δεδομένων τα οποία δεν 
επιτρέπουν ή δεν επιτρέπουν πλέον την 
ταυτοποίηση του προσώπου στα οποία 
αναφέρονται·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 896
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) οι σκοποί αυτοί δεν μπορούν να 
εκπληρωθούν άλλως πως μέσω της 
επεξεργασίας δεδομένων τα οποία δεν 
επιτρέπουν ή δεν επιτρέπουν πλέον την 
ταυτοποίηση του προσώπου στα οποία 
αναφέρονται·

α) οι σκοποί αυτοί δεν μπορούν να 
επιτευχθούν με εύλογο τρόπο μέσω της 
επεξεργασίας δεδομένων τα οποία δεν 
επιτρέπουν ή δεν επιτρέπουν πλέον την 
ταυτοποίηση του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται·

Or. en

Τροπολογία 897
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Περαιτέρω επεξεργασία δεδομένων 
για ιστορικούς, στατιστικούς ή 
επιστημονικούς σκοπούς δεν θεωρείται 
ασυμβίβαστη δυνάμει του άρθρου 5 
παράγραφος 1 στοιχείο β) εφόσον η 
επεξεργασία:
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α) υπάγεται στις προϋποθέσεις και 
εγγυήσεις του παρόντος άρθρου· και
β) συμμορφώνεται με κάθε άλλη σχετική 
νομοθεσία.

Or. en

Τροπολογία 898
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) με την επιφύλαξη μόνο της 
εξαίρεσης στην παράγραφο 3, τα 
δεδομένα που υπάγονται σε κατηγορίες 
δεδομένων που καλύπτονται από τα 
άρθρα 8 και 9 του κανονισμού μπορούν 
να υποβληθούν σε επεξεργασία για 
ιστορικούς, στατιστικούς ή 
επιστημονικούς σκοπούς μόνο κατόπιν 
συγκατάθεσης του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, η οποία 
δίνεται σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 8·

Or. en

Τροπολογία 899
Marita Ulvskog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τα δεδομένα που επιτρέπουν την 
απόδοση πληροφοριών σε πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται, κατονομαζόμενο ή 
του οποίου η ταυτότητα μπορεί να 
εξακριβωθεί, τηρούνται χωριστά από τις 
λοιπές πληροφορίες εφόσον οι σκοποί 

διαγράφεται
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αυτοί μπορούν να εκπληρωθούν κατ’ 
αυτόν τον τρόπο.

Or. en

Τροπολογία 900
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) τα κράτη μέλη μπορούν να 
προβλέπουν βάσει νόμου εξαιρέσεις στις 
απαιτήσεις συγκατάθεσης για έρευνα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2, σε σχέση 
με έρευνα που εξυπηρετεί εξαιρετικά 
σημαντικά δημόσια συμφέρονται, εάν 
αυτή η έρευνα δεν είναι δυνατό να 
διεξαχθεί με άλλον τρόπο. Τα εν λόγω 
δεδομένα παρουσιάζονται ανώνυμα ή με 
ψευδώνυμα σύμφωνα με τα υψηλότερα 
δυνατά πρότυπα, και λαμβάνονται όλα τα 
πιθανά μέτρα για την πρόληψη της 
επαναταυτοποίησης των προσώπων στα 
οποία αναφέρονται τα δεδομένα. Η εν 
λόγω επεξεργασία υπάγεται σε 
προηγούμενη έγκριση από την αρμόδια 
εθνική αρχή ή αρχές ελέγχου σύμφωνα με 
το άρθρο 34 παράγραφος 1 του παρόντος 
κανονισμού και στον μηχανισμό 
συνεκτικότητας που προβλέπεται στο 
κεφάλαιο VII τμήμα 2 του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 901
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Περαιτέρω επεξεργασία δεδομένων 
για ιστορικούς, στατιστικούς ή 
επιστημονικούς σκοπούς δεν θεωρείται 
ασυμβίβαστη δυνάμει του άρθρου 5 
παράγραφος 1 στοιχείο β) εφόσον η 
επεξεργασία:
α) υπάγεται στις προϋποθέσεις και 
εγγυήσεις του παρόντος άρθρου· και
β) συμμορφώνεται με κάθε άλλη σχετική 
νομοθεσία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με τη σύνδεση του άρθρου 5 παράγραφος 1 στοιχείο β) με το άρθρο 83, αυτή η τροπολογία 
διευκρινίζει ότι οι ιστορικοί και στατιστικοί σκοποί και οι σκοποί επιστημονικής έρευνας δεν θα 
είναι ασυμβίβαστοι σκοποί.

Τροπολογία 902
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Εντός των ορίων του παρόντος 
κανονισμού, τα κράτη μέλη εγκρίνουν 
συγκεκριμένες ρυθμίσεις σχετικά με την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα για σκοπούς επιστημονικής 
έρευνας, ιδίως έρευνας για τη δημόσια 
υγεία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κανόνες προστασίας δεδομένων σε επίπεδο κρατών μελών είναι περίπλοκοι και επίσης 
ενέχουν λεπτές αποχρώσεις σε σχέση με την έρευνα για τη δημόσια υγεία. Οι νομοθέτες των 
κρατών μελών θα πρέπει να εξουσιοδοτούνται να διατηρούν ή να εγκρίνουν συγκεκριμένα 
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μέτρα για ηθικολογική επισκόπηση της έρευνας για τη δημόσια υγεία η οποία διεξάγεται χωρίς 
την ανάγκη συγκατάθεσης από το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα. Η ηθικολογική 
επισκόπηση σε επίπεδο κρατών μελών προσφέρει στα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα εγγύηση ότι η χρησιμοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που τα αφορούν για ερευνητικούς σκοπούς συνάδει με τις κοινωνικές αξίες σε 
δεδομένη χρονική στιγμή.

Τροπολογία 903
Marita Ulvskog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Φορείς οι οποίοι διεξάγουν ιστορική, 
στατιστική ή επιστημονική έρευνα 
μπορούν να δημοσιεύουν ή να 
δημοσιοποιούν άλλως πως δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα μόνον εάν:

διαγράφεται

α) το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα παρέσχε τη συγκατάθεσή του, 
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 7·
β) η δημοσίευση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα είναι απαραίτητη για την 
παρουσίαση πορισμάτων έρευνας ή για τη 
διευκόλυνση έρευνας στον βαθμό που τα 
συμφέροντα ή τα θεμελιώδη δικαιώματα 
ή οι ελευθερίες του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα δεν 
υπερισχύουν των εν λόγω συμφερόντων· ή
γ) το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δημοσιοποίησε τα δεδομένα.

Or. en

Τροπολογία 904
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος



AM\923501EL.doc 123/131 PE502.174v02-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Φορείς οι οποίοι διεξάγουν ιστορική, 
στατιστική ή επιστημονική έρευνα 
μπορούν να δημοσιεύουν ή να 
δημοσιοποιούν άλλως πως δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα μόνον εάν:

2. Φορείς οι οποίοι διεξάγουν ιστορική, 
στατιστική ή επιστημονική έρευνα 
μπορούν να δημοσιεύουν ή να 
δημοσιοποιούν άλλως πως δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα μόνον κατόπιν 
συγκατάθεσης των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα η οποία δίνεται 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 8.

Or. en

Τροπολογία 905
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
υποβάλλονται σε επεξεργασία με σκοπό 
τη δημιουργία αναφορών συνολικών 
δεδομένων, αποτελούμενων εξ ολοκλήρου 
είτε από ανώνυμα είτε από ψευδώνυμα 
δεδομένα ή αμφότερα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός αυτών των αναφορών δεν είναι να ταυτοποιηθούν ή να εντοπιστούν άτομα. Για τη 
δημιουργία τέτοιων αναφορών, δέσμες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συνενώνονται 
ανώνυμα χωρίς επιπτώσεις στην ιδιωτική ζωή. Τα αναλυτικά στοιχεία ιστού αποτελούν 
παράδειγμα αναφορών συνολικών δεδομένων.

Τροπολογία 906
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 2 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Ένας υπεύθυνος επεξεργασίας ή 
εκτελών την επεξεργασία μπορεί να 
διαβιβάσει δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή 
οργανισμό για ιστορικούς, στατιστικούς ή 
επιστημονικούς σκοπούς, εάν:
α) οι σκοποί αυτοί δεν μπορούν να 
εκπληρωθούν άλλως πως μέσω της 
επεξεργασίας δεδομένων τα οποία δεν 
επιτρέπουν ή δεν επιτρέπουν πλέον την 
ταυτοποίηση του προσώπου στα οποία 
αναφέρονται·
β) ο αποδέκτης δεν έχει πρόσβαση με 
εύλογο τρόπο σε δεδομένα που επιτρέπουν 
την παροχή πληροφοριών σε 
αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο πρόσωπο 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα· και
γ) συμβατικές ρήτρες μεταξύ του 
υπευθύνου επεξεργασίας ή του 
εκτελούντος την επεξεργασίας και του 
αποδέκτη των δεδομένων απαγορεύουν 
την επαναταυτοποίηση του προσώπου 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και 
περιορίζουν την επεξεργασία σύμφωνα με 
τις προϋποθέσεις και τις εγγυήσεις που 
θεσπίζονται στο παρόν άρθρο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένας αποδέκτης κωδικοποιημένων δεδομένων τα οποία έχουν διαβιβαστεί για σκοπούς 
επιστημονικής έρευνας δεν έχει τα μέσα να επαναταυτοποιεί πρόσωπα, και, δυνάμει αυτής της 
τροπολογίας, δεν έχει πρόσβαση στον κώδικα και αποκλείεται με συμβατικό τρόπο από την 
επαναταυτοποίηση των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα. Αυτή η τροπολογία θα 
επισημοποιούσε μια διαδικασία ώστε να διασφαλίζεται με εύλογο τρόπο ότι τα κωδικοποιημένα 
δεδομένα δεν μπορούν και δεν θα επαναταυτοποιηθούν από τους αποδέκτες που βρίσκονται σε 
τρίτες χώρες, επιτρέποντας τη διαβίβαση τέτοιων δεδομένων χωρίς περαιτέρω επιβαρύνσεις.

Τροπολογία 907
Jens Rohde
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
απαιτήσεων σχετικά με την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για 
τους σκοπούς που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2, καθώς και τυχόν 
απαραίτητων περιορισμών στα δικαιώματα 
ενημέρωσης του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα και πρόσβασης 
από το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα, αναφέροντας λεπτομερώς τις 
προϋποθέσεις και τις εγγυήσεις για τα 
δικαιώματα του εν λόγω προσώπου υπό τις 
συνθήκες αυτές.

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
απαιτήσεων, εκτός των τεχνικών 
απαιτήσεων, σχετικά με την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για 
τους σκοπούς που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2, καθώς και τυχόν 
απαραίτητων περιορισμών στα δικαιώματα 
ενημέρωσης του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα και πρόσβασης 
από το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα, αναφέροντας λεπτομερώς τις 
προϋποθέσεις και τις εγγυήσεις για τα 
δικαιώματα του εν λόγω προσώπου υπό τις 
συνθήκες αυτές.

Or. en

Τροπολογία 908
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 83a
Επεξεργασία δεδομένων ποινικών 

καταδικών για σκοπούς πρόληψης του 
οικονομικού εγκλήματος

Εντός όλων των ορίων του παρόντος 
κανονισμού και σύμφωνα με το άρθρο 9 
παράγραφος 2 στοιχείο ι), για τους 
σκοπούς της άσκησης των ειδικών 
δικαιωμάτων των υπευθύνων 
επεξεργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 
9 παράγραφος 2 στοιχείο β), εάν 
πληρούνται τα κριτήρια δημοσίου 
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συμφέροντος του άρθρου 9 παράγραφος 2 
στοιχείο ζ), η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν 
ποινικές καταδίκες ή σχετικά μέτρα 
ασφαλείας επιτρέπεται εφόσον 
προβλέπονται κατάλληλα μέτρα για την 
προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
και ελευθεριών των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα και μπορεί να 
αποδειχτεί ο στόχος της επεξεργασίας με 
σκοπό να παρεκκλίνει σημαντικά από την 
ήδη προβλεπόμενη εξαίρεση στο άρθρο 
21 παράγραφος δ) του παρόντος 
κανονισμού, και: 
α) να συμβάλλει στην πρόληψη, τη 
διερεύνηση ή την ανίχνευση οικονομικού 
εγκλήματος από τις δημόσιες αρχές, ή
β) να παρέχει στήριξη στις δημόσιες 
αρχές που συμμετέχουν στην πρόληψη 
οικονομικού εγκλήματος διασυνοριακής 
φύσης,
και, σε αυτές τις περιπτώσεις και με την 
επιφύλαξη προηγούμενης έγκρισης από 
αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων, 
διεξάγεται βάσει ιστορικής συγκατάθεσης 
από το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται 
τα δεδομένα, ακόμη και μετά την 
απόσυρση των εν λόγω δεδομένων με την 
επιφύλαξη του δικαιώματος διαγραφής 
που έχει καταγραφεί στο άρθρο 17. Εάν ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας έχει λάβει άδεια 
από την αρμόδια δημόσια αρχή για τέτοια 
επεξεργασία, το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα ενημερώνεται 
ότι έχει ληφθεί άδεια σύμφωνα με τις 
υποχρεώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 
14. Το δικαίωμα διόρθωσης υπερισχύει 
σε αυτές τις περιπτώσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι δημόσιες αρχές είναι οι αρχές στις οποίες έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες διεξαγωγής 
έρευνας για ποινικές δραστηριότητες. Δεν θα ήταν συνετό να χρησιμοποιηθεί ο κανονισμός για 
την προστασία δεδομένων για να γίνονται παρεκκλίσεις από την αρχή που υποδεικνύει ότι οι 
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ποινικές διερευνήσεις και η καταπολέμηση του εγκλήματος διεξάγονται από δημόσιες αρχές.

Τροπολογία 909
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 84 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εντός των ορίων του παρόντος 
κανονισμού, τα κράτη μέλη μπορούν να 
θεσπίζουν ειδικούς κανόνες για τον 
καθορισμό των εξουσιών έρευνας των 
αρχών ελέγχου, οι οποίες προβλέπονται 
στο άρθρο 53 παράγραφος 2, σε σχέση με 
υπευθύνους επεξεργασίας ή εκτελούντες 
την επεξεργασία οι οποίοι υπέχουν, βάσει 
του εθνικού δικαίου ή των κανόνων που 
θεσπίζονται από αρμόδιους εθνικούς 
φορείς, υποχρέωση επαγγελματικού 
απορρήτου ή άλλες αντίστοιχες 
υποχρεώσεις τήρησης απορρήτου, εάν 
αυτό είναι αναγκαίο και αναλογικό για τον 
συμβιβασμό του δικαιώματος στην 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα με την υποχρέωση απορρήτου. 
Οι εν λόγω κανόνες εφαρμόζονται μόνον 
σε σχέση με δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα τα οποία ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία 
έλαβαν από ή εξασφάλισαν στο πλαίσιο 
δραστηριότητας η οποία καλύπτεται από 
την εν λόγω υποχρέωση απορρήτου.

1. Με την επιφύλαξη του παρόντος 
κανονισμού, τα κράτη μέλη μπορούν να 
θεσπίζουν ειδικούς κανόνες για τον 
καθορισμό των εξουσιών έρευνας των 
αρχών ελέγχου, οι οποίες προβλέπονται 
στο άρθρο 53 παράγραφος 2, σε σχέση με 
υπευθύνους επεξεργασίας ή εκτελούντες 
την επεξεργασία οι οποίοι υπέχουν, βάσει 
του εθνικού δικαίου ή των κανόνων που 
θεσπίζονται από αρμόδιους εθνικούς 
φορείς, υποχρέωση επαγγελματικού 
απορρήτου ή άλλες αντίστοιχες 
υποχρεώσεις τήρησης απορρήτου, εάν 
αυτό είναι αναγκαίο και αναλογικό για τον 
συμβιβασμό του δικαιώματος στην 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα με την υποχρέωση απορρήτου. 
Οι εν λόγω κανόνες εφαρμόζονται μόνον 
σε σχέση με δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα τα οποία ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία 
έλαβαν από ή εξασφάλισαν στο πλαίσιο 
δραστηριότητας η οποία καλύπτεται από 
την εν λόγω υποχρέωση απορρήτου.

Or. en

Τροπολογία 910
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 84 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εντός των ορίων του παρόντος 
κανονισμού, τα κράτη μέλη μπορούν να 
θεσπίζουν ειδικούς κανόνες για τον 
καθορισμό των εξουσιών έρευνας των 
αρχών ελέγχου, οι οποίες προβλέπονται 
στο άρθρο 53 παράγραφος 2, σε σχέση με 
υπευθύνους επεξεργασίας ή εκτελούντες 
την επεξεργασία οι οποίοι υπέχουν, βάσει 
του εθνικού δικαίου ή των κανόνων που 
θεσπίζονται από αρμόδιους εθνικούς 
φορείς, υποχρέωση επαγγελματικού 
απορρήτου ή άλλες αντίστοιχες 
υποχρεώσεις τήρησης απορρήτου, εάν 
αυτό είναι αναγκαίο και αναλογικό για τον 
συμβιβασμό του δικαιώματος στην 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα με την υποχρέωση απορρήτου. 
Οι εν λόγω κανόνες εφαρμόζονται μόνον 
σε σχέση με δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα τα οποία ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία 
έλαβαν από ή εξασφάλισαν στο πλαίσιο 
δραστηριότητας η οποία καλύπτεται από 
την εν λόγω υποχρέωση απορρήτου.

1. Με την επιφύλαξη του παρόντος 
κανονισμού, τα κράτη μέλη μπορούν να 
θεσπίζουν ειδικούς κανόνες για τον 
καθορισμό των εξουσιών έρευνας των 
αρχών ελέγχου, οι οποίες προβλέπονται 
στο άρθρο 53 παράγραφος 2, σε σχέση με 
υπευθύνους επεξεργασίας ή εκτελούντες 
την επεξεργασία οι οποίοι υπέχουν, βάσει 
του εθνικού δικαίου ή των κανόνων που 
θεσπίζονται από αρμόδιους εθνικούς 
φορείς, υποχρέωση επαγγελματικού 
απορρήτου ή άλλες αντίστοιχες 
υποχρεώσεις τήρησης απορρήτου, εάν 
αυτό είναι αναγκαίο και αναλογικό για τον 
συμβιβασμό του δικαιώματος στην 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα με την υποχρέωση απορρήτου. 
Οι εν λόγω κανόνες εφαρμόζονται μόνον 
σε σχέση με δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα τα οποία ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία 
έλαβαν από ή εξασφάλισαν στο πλαίσιο 
δραστηριότητας η οποία καλύπτεται από 
την εν λόγω υποχρέωση απορρήτου.

Or. en

Τροπολογία 911
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 85 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εάν σε ένα κράτος μέλος εκκλησίες και 
θρησκευτικές ενώσεις ή κοινότητες 
εφαρμόζουν, κατά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού, πλήρες σύνολο 
κανόνων οι οποίοι αφορούν την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, οι εν λόγω κανόνες μπορούν 

1. Εάν σε ένα κράτος μέλος εκκλησίες και 
θρησκευτικές ενώσεις ή κοινότητες 
εφαρμόζουν, κατά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού, πλήρες σύνολο 
κανόνων οι οποίοι αφορούν την προστασία 
των φυσικών και νομικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, οι εν λόγω 
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να συνεχίσουν να εφαρμόζονται, εφόσον 
εναρμονισθούν με τις διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού.

κανόνες μπορούν να συνεχίσουν να 
εφαρμόζονται, εφόσον εναρμονισθούν με 
τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Or. de

Τροπολογία 912
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 85 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι εκκλησίες και οι θρησκευτικές 
ενώσεις οι οποίες εφαρμόζουν πλήρες 
σύνολο κανόνων σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 προβλέπουν την ίδρυση
ανεξάρτητης αρχής ελέγχου σύμφωνα με 
το κεφάλαιο VI του παρόντος κανονισμού.

2. Οι εκκλησίες και οι θρησκευτικές 
ενώσεις οι οποίες εφαρμόζουν πλήρες 
σύνολο κανόνων σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 υπάγονται στον έλεγχο
ανεξάρτητης αρχής ελέγχου σύμφωνα με 
το κεφάλαιο VI του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 913
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο
άρθρο 6 παράγραφος 5, στο άρθρο 8 
παράγραφος 3, στο άρθρο 9 παράγραφος 3, 
στο άρθρο 12 παράγραφος 5, στο άρθρο 14 
παράγραφος 7, στο άρθρο 15 παράγραφος 
3, στο άρθρο 17 παράγραφος 9, στο άρθρο 
20 παράγραφος 6, στο άρθρο 22 
παράγραφος 4, στο άρθρο 23 παράγραφος 
3, στο άρθρο 26 παράγραφος 5, στο άρθρο 
28 παράγραφος 5, στο άρθρο στο άρθρο 30 
παράγραφος 3, στο άρθρο 31 παράγραφος 
5, στο άρθρο 32 παράγραφος 5, στο άρθρο 
33 παράγραφος 6, στο άρθρο 34 
παράγραφος 8, στο άρθρο 35 παράγραφος 
11, στο άρθρο 37 παράγραφος 2, στο 

2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 8 παράγραφος 3, στο άρθρο 9 
παράγραφος 3, στο άρθρο 12 παράγραφος 
5, στο άρθρο 14 παράγραφος 7, στο άρθρο 
15 παράγραφος 3, στο άρθρο 17 
παράγραφος 9, στο άρθρο 20 παράγραφος 
6, στο άρθρο 22 παράγραφος 4, στο άρθρο 
23 παράγραφος 3, στο άρθρο 26 
παράγραφος 5, στο άρθρο 28 παράγραφος 
5, στο άρθρο στο άρθρο 30 παράγραφος 3, 
στο άρθρο 31 παράγραφος 5, στο άρθρο 32 
παράγραφος 5, στο άρθρο 33 παράγραφος 
6, στο άρθρο 34 παράγραφος 8, στο άρθρο 
35 παράγραφος 11, στο άρθρο 37 
παράγραφος 2, στο άρθρο 39 παράγραφος 
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άρθρο 39 παράγραφος 2, στο άρθρο 43 
παράγραφος 3, στο άρθρο 44 παράγραφος 
7, στο άρθρο 79 παράγραφος 6, στο άρθρο 
81 παράγραφος 3, στο άρθρο 82 
παράγραφος 3 και στο άρθρο 83 
παράγραφος 3 ανατίθεται στην Επιτροπή 
για αόριστη χρονική περίοδο από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

2, στο άρθρο 43 παράγραφος 3, στο άρθρο 
44 παράγραφος 7, στο άρθρο 79 
παράγραφος 6, στο άρθρο 81 παράγραφος 
3, στο άρθρο 82 παράγραφος 3 και στο 
άρθρο 83 παράγραφος 3 ανατίθεται στην 
Επιτροπή για αόριστη χρονική περίοδο από 
την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.

Or. fr

Τροπολογία 914
Bernd Lange

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 89 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός δεν επιβάλλει 
πρόσθετες υποχρεώσεις σε φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα σε σχέση με την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα όσον αφορά την παροχή 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
διαθέσιμων στο κοινό σε δημόσια δίκτυα 
επικοινωνίας στην Ένωση σε σχέση με 
θέματα τα οποία υπόκεινται στις ειδικές 
υποχρεώσεις με τον ίδιο στόχο που 
ορίζεται στην οδηγία 2002/58/ΕΚ.

1. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται 
στο βαθμό που η οδηγία 2002/58/ΕΚ
καλύπτει την επεξεργασία δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 915
Franck Proust

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 89 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το άρθρο 1 παράγραφος 2 της οδηγίας 
2002/58/ΕΚ διαγράφεται.

2. Το άρθρο 1 παράγραφος 2, το άρθρο 2 
στοιχεία β) και γ), το άρθρο 4 παράγραφοι 
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3, 4 και 5, καθώς και τα άρθρα 6 και 9
της οδηγίας 2002/58/ΕΚ διαγράφονται.

Or. fr

Τροπολογία 916
Bernd Lange

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 89 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το άρθρο 1 παράγραφος 2 της οδηγίας 
2002/58/ΕΚ διαγράφεται.

2. Το άρθρο 1 παράγραφος 2 της οδηγίας 
2002/58/ΕΚ διαγράφεται. Δεν θίγεται το 
υπόλοιπο της οδηγίας 2002/58/ΕΚ. 

Or. en

Τροπολογία 917
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 90 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις και οι 
εκτελεστικές πράξεις που εγκρίνει η 
Επιτροπή πρέπει να αξιολογούνται από το 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σε διετή 
βάση.

Or. en


