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Τροπολογία 72
David Casa

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 73
David Casa

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και 
η παγκοσμιοποίηση δημιούργησαν νέες 
προκλήσεις για την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η 
κλίμακα της ανταλλαγής και της συλλογής 
δεδομένων αυξήθηκε εντυπωσιακά. Η 
τεχνολογία επιτρέπει τόσο σε ιδιωτικές 
επιχειρήσεις όσο και σε δημόσιες αρχές να 
κάνουν χρήση δεδομένων προσωπικού 

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

χαρακτήρα σε πρωτόγνωρη κλίμακα για 
την άσκηση των δραστηριοτήτων τους. Τα 
φυσικά πρόσωπα καθιστούν ολοένα και 
περισσότερο δημόσια διαθέσιμες 
προσωπικές πληροφορίες παγκοσμίως. Η 
τεχνολογία έχει αλλάξει τόσο την 
οικονομία όσο και την κοινωνική ζωή 
οδηγώντας στην ανάγκη για περαιτέρω 
διευκόλυνση της ελεύθερης ροής 
δεδομένων εντός της Ένωσης και 
εξασφάλιση της διαβίβασης σε τρίτες 
χώρες και διεθνείς οργανισμούς, 
διασφαλίζοντας παράλληλα το υψηλότερο 
δυνατό επίπεδο προστασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Or. en

Τροπολογία 74
Sajjad Karim

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Η συγκατάθεση πρέπει να παρέχεται 
ρητώς με κάθε προσήκουσα μέθοδο η 
οποία παρέχει ελεύθερη, ρητή και εν 
πλήρει επιγνώσει δήλωση της βούλησης 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα, μέσω δήλωσης ή σαφούς 
θετικής ενέργειας από το συγκεκριμένο 
πρόσωπο, διασφαλίζοντας ότι τα φυσικά 
πρόσωπα γνωρίζουν ότι παρέχουν τη 
συγκατάθεσή τους στην επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
μεταξύ άλλων σημειώνοντας ένα πλαίσιο 
όταν επισκέπτονται έναν δικτυακό τόπο ή 
με κάθε άλλη δήλωση ή συμπεριφορά η 
οποία υποδεικνύει σαφώς στο πλαίσιο 
αυτό την αποδοχή από το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα της 
προτεινόμενης επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το 
αφορούν. Επομένως, η σιωπή ή η 

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

ανεξαρτήτως της δυνατότητας παροχής 
ρητής συγκατάθεσης στην επεξεργασία 
σύμφωνα με την οδηγία 2002/58/ΕΚ 
χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες 
ρυθμίσεις φυλλομετρητή ή άλλης 
εφαρμογής. Η συγκατάθεση πρέπει να 
καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων 
επεξεργασίας που διενεργείται για τον ίδιο 
ή τους ίδιους σκοπούς. Εάν η συγκατάθεση 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα πρόκειται να δοθεί σε συνέχεια 
ηλεκτρονικού αιτήματος, το αίτημα πρέπει 
να είναι σαφές, περιεκτικό και να μην 
διαταράσσει αδικαιολόγητα τη χρήση της 
υπηρεσίας για την οποία παρέχεται η 
συγκατάθεση.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 75
Sajjad Karim

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Η κύρια εγκατάσταση ενός υπευθύνου 
επεξεργασίας στην Ένωση πρέπει να 
καθορίζεται σύμφωνα με αντικειμενικά 
κριτήρια, και πρέπει να σημαίνει την 
ουσιαστική και πραγματική άσκηση 
δραστηριοτήτων διαχείρισης οι οποίες 
καθορίζουν τις κύριες αποφάσεις ως προς 
τους σκοπούς, τις προϋποθέσεις και τα 
μέσα της επεξεργασίας μέσω σταθερής 
ρύθμισης. Το κριτήριο αυτό δεν πρέπει να 
εξαρτάται από το κατά πόσον η 

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

μέσα της επεξεργασίας μέσω σταθερής 
ρύθμισης. Το κριτήριο αυτό δεν πρέπει να 
εξαρτάται από το κατά πόσον η 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα πραγματοποιείται πράγματι 
στον συγκεκριμένο τόπο· η ύπαρξη και η 
χρήση τεχνικών μέσων και τεχνολογιών 
για την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα ή δραστηριοτήτων 
επεξεργασίας δεν αποτελούν αφ’ εαυτές
τέτοια κύρια εγκατάσταση και, επομένως, 
δεν είναι καθοριστικά κριτήρια της κύριας 
εγκατάστασης. Η κύρια εγκατάσταση του 
εκτελούντος την επεξεργασία που δεν 
συνιστά παράλληλα υπεύθυνο 
επεξεργασίας πρέπει να είναι ο τόπος της 
κεντρικής διοίκησής του στην Ένωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 76
Rebecca Taylor

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Η κύρια εγκατάσταση ενός υπευθύνου 
επεξεργασίας στην Ένωση πρέπει να 
καθορίζεται σύμφωνα με αντικειμενικά 
κριτήρια, και πρέπει να σημαίνει την 
ουσιαστική και πραγματική άσκηση 
δραστηριοτήτων διαχείρισης οι οποίες 
καθορίζουν τις κύριες αποφάσεις ως προς 
τους σκοπούς, τις προϋποθέσεις και τα 
μέσα της επεξεργασίας μέσω σταθερής 
ρύθμισης. Το κριτήριο αυτό δεν πρέπει να 

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

σταθερής ρύθμισης. Το κριτήριο αυτό 
ισχύει τόσο για τους υπευθύνους 
επεξεργασίας όσο και για τους 
εκτελούντες την επεξεργασία ενώ δεν 
πρέπει να εξαρτάται από το κατά πόσον η 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα πραγματοποιείται πράγματι 
στον συγκεκριμένο τόπο. Η ύπαρξη και η 
χρήση τεχνικών μέσων και τεχνολογιών 
για την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα ή δραστηριοτήτων 
επεξεργασίας δεν αποτελούν αφ’ εαυτές 
τέτοια κύρια εγκατάσταση και, επομένως, 
δεν είναι καθοριστικά κριτήρια της κύριας 
εγκατάστασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη τόσο ο υπεύθυνος επεξεργασίας όσο και ο εκτελών την 
επεξεργασία καθώς εξασφαλίζεται η συνέπεια και η νομική σαφήνεια κατά την εφαρμογή των 
κριτηρίων.

Τροπολογία 77
Marielle Gallo

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Η κύρια εγκατάσταση ενός υπευθύνου 
επεξεργασίας στην Ένωση πρέπει να 
καθορίζεται σύμφωνα με αντικειμενικά 
κριτήρια, και πρέπει να σημαίνει την 
ουσιαστική και πραγματική άσκηση 
δραστηριοτήτων διαχείρισης οι οποίες 
καθορίζουν τις κύριες αποφάσεις ως προς 
τους σκοπούς, τις προϋποθέσεις και τα 
μέσα της επεξεργασίας μέσω σταθερής 
ρύθμισης. Το κριτήριο αυτό δεν πρέπει να 
εξαρτάται από το κατά πόσον η 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα πραγματοποιείται πράγματι 
στον συγκεκριμένο τόπο· η ύπαρξη και η 

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

χρήση τεχνικών μέσων και τεχνολογιών 
για την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα ή δραστηριοτήτων 
επεξεργασίας δεν αποτελούν αφ’ εαυτές 
τέτοια κύρια εγκατάσταση και, επομένως, 
δεν είναι καθοριστικά κριτήρια της κύριας 
εγκατάστασης.

Or. fr

Τροπολογία 78
Evelyn Regner

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29α) Τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα των εργαζομένων, κυρίως 
ευαίσθητα δεδομένα, όπως ο πολιτικός 
προσανατολισμός, οι πολιτικές 
πεποιθήσεις ή η συνδικαλιστική δράση, 
προστατεύονται, σύμφωνα με τα άρθρα 8, 
12 και 28 του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και τα άρθρα 8 και 11 της Ευρωπαϊκής 
Σύμβασης των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου, και δεν πρέπει σε καμία 
περίπτωση να χρησιμοποιούνται από τις 
επιχειρήσεις για την ένταξη των 
εργαζομένων στις επονομαζόμενες 
«μαύρες λίστες», οι οποίες διαβιβάζονται 
σε άλλες επιχειρήσεις με στόχο τη 
δυσμενή μεταχείριση ορισμένων 
εργαζομένων.

Or. de

Τροπολογία 79
Eva Lichtenberger
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(33) Για τη διασφάλιση της ελεύθερης 
συγκατάθεσης, πρέπει να διευκρινίζεται ότι 
η συγκατάθεση δεν συνιστά έγκυρο νομικό 
λόγο όταν το φυσικό πρόσωπο δεν έχει 
γνήσια και ελεύθερη επιλογή και δεν είναι 
ακολούθως σε θέση να αρνηθεί ή να 
αποσύρει τη συγκατάθεση χωρίς αυτό να 
αποβεί εις βάρος του. Επίσης, η 
συγκατάθεση δεν πρέπει να παρέχει 
νομική βάση για την επεξεργασία 
δεδομένων εφόσον το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα δεν έχει 
πρόσβαση σε άλλες αντίστοιχες 
υπηρεσίες. Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, 
όπως προεπιλεγμένα πλαίσια, 
αποσιώπηση ή η απλή χρήση μιας 
υπηρεσίας δεν υποδηλώνουν 
συγκατάθεση. Η συγκατάθεση 
εξασφαλίζεται μόνο για επεξεργασία η 
οποία είναι σύννομη και, ως εκ τούτου, 
όχι υπερβολική ως προς τον σκοπό της 
επεξεργασίας. Η δυσανάλογη επεξεργασία 
δεδομένων δεν μπορεί να νομιμοποιηθεί 
μέσω της εξασφάλισης της 
συγκατάθεσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συγκεκριμένη προσθήκη αποσκοπεί στην αποφυγή καταστάσεων στις οποίες οι υπεύθυνοι 
επεξεργασίας επιδιώκουν την εξασφάλιση της συγκατάθεσης με σκοπό τη σαφώς δυσανάλογη 
επεξεργασία δεδομένων. Με αυτή την αφορμή, οι ρυθμιστικές αρχές και οι δικαστές μπορούν να 
προβούν στην εξέταση της ουσιαστικής αντί της διαδικαστικής δικαιοσύνης. Μια τέτοια 
προσέγγιση, η οποία δεν περιορίζεται στους διαδικαστικούς κανόνες, απαντά επίσης στο γενικό 
δίκαιο των συμβάσεων, στο οποίο αρχές όπως η «καλή πίστη», ο εύλογος χαρακτήρας και η 
δικαιοσύνη διέπουν, εντέλει, τις σχέσεις μεταξύ των μέρων σε περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται 
ότι συγκεκριμένοι όροι μιας σύμβασης παραβιάζουν τις εν λόγω αρχές.
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Τροπολογία 80
Eva Lichtenberger
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Justification

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

Τροπολογία 81
Eva Lichtenberger
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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δικαίωμα αντίταξης, καθώς και να 
υποχρεούται να τεκμηριώνει τα εν λόγω 
έννομα συμφέροντα. Δεδομένου ότι ο 
νομοθέτης πρέπει να παρέχει διά νόμου 
τη νομική βάση για την επεξεργασία 
δεδομένων από τις δημόσιες αρχές, ο 
συγκεκριμένος νομικός λόγος δεν πρέπει 
να εφαρμόζεται για την επεξεργασία από 
τις δημόσιες αρχές κατά την εκπλήρωση 
των καθηκόντων τους.

Or. en

Justification

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

Τροπολογία 82
Marielle Gallo

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

κανονισμού. Σε περίπτωση αιτήματος 
πρόσβασης, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
πρέπει να δικαιούται να ζητεί από το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα περισσότερες πληροφορίες οι 
οποίες θα του επιτρέψουν να εντοπίσει τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
ζητεί το εν λόγω πρόσωπο.

Or. fr

Τροπολογία 83
Tadeusz Zwiefka

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 48

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. pl

Τροπολογία 84
Tadeusz Zwiefka
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 51

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. pl

Τροπολογία 85
Rebecca Taylor

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 53
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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



PE500.695v01-00 16/247 AM\920534EL.doc

EL

επεξεργασίας των δεδομένων αντί της 
διαγραφής τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τήρηση πλήρους αρχείου της κατάστασης υγείας του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα είναι προς το ζωτικό συμφέρον του ώστε να λαμβάνει την καλύτερη δυνατή 
περίθαλψη και θεραπεία καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του. Το δικαίωμα των φυσικών προσώπων 
«να λησμονηθούν» δεν πρέπει να ισχύει σε περιπτώσεις επεξεργασίας δεδομένων για σκοπούς 
υγειονομικής περίθαλψης, σύμφωνα με το άρθρο 81 στοιχείο α).

Τροπολογία 86
Françoise Castex

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 55

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(55) Για να ενισχυθεί περαιτέρω ο έλεγχος 
επί των δεδομένων τους και το δικαίωμα 
πρόσβασής τους, τα πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα πρέπει να έχουν 
το δικαίωμα να λαμβάνουν τα δεδομένα
που τα αφορούν εξίσου σε συνήθως 
χρησιμοποιούμενο ηλεκτρονικό 
μορφότυπο. Το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα πρέπει να 
δικαιούται επίσης να μεταφέρει τα εν λόγω 
δεδομένα, τα οποία παρέσχε, από μια 
αυτοματοποιημένη εφαρμογή, όπως ένα 
κοινωνικό δίκτυο, σε μια άλλη.
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Τροπολογία 87
Eva Lichtenberger
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 55

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(55) Για να ενισχυθεί περαιτέρω ο έλεγχος 
επί των δεδομένων τους και το δικαίωμα 
πρόσβασής τους, τα πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα πρέπει να έχουν 
το δικαίωμα, εάν τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα αποτελούν αντικείμενο 
επεξεργασίας με ηλεκτρονικά μέσα, να 
λαμβάνουν ατελώς αντίγραφο των 
δεδομένων που τα αφορούν σε 
ηλεκτρονικό, διαλειτουργικό και 
δομημένο συνήθως χρησιμοποιούμενο 
μορφότυπο. Το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα πρέπει να 
δικαιούται επίσης να μεταφέρει τα εν λόγω 
δεδομένα, τα οποία παρέσχε, από μια 
αυτοματοποιημένη εφαρμογή, όπως ένα 
κοινωνικό δίκτυο, σε μια άλλη. Οι πάροχοι 
υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας δεν πρέπει να καθιστούν τη 
διαβίβαση των εν λόγω δεδομένων 
υποχρεωτική για την παροχή των 
υπηρεσιών τους. Τα κοινωνικά δίκτυα 
πρέπει να ενθαρρύνονται όσο το δυνατόν 
περισσότερο να αποθηκεύουν δεδομένα 
κατά τρόπο που να καθιστά δυνατή την 
αποτελεσματική φορητότητα των 
δεδομένων από τα πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα.

Or. en

Justification

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

Τροπολογία 88
Klaus-Heiner Lehne

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 58

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(58) Κάθε φυσικό πρόσωπο πρέπει να έχει 
το δικαίωμα να μην υπάγεται σε μέτρο το 
οποίο βασίζεται σε κατάρτιση προφίλ 
μέσω αυτοματοποιημένης επεξεργασίας 
και το οποίο παράγει νομικά 
αποτελέσματα όσον αφορά το εν λόγω 
φυσικό πρόσωπο ή συνεπάγεται 
σημαντικές συνέπειες για αυτό. Τα 
πραγματικά αποτελέσματα υπάγονται 
στην παρούσα διάταξη εφόσον είναι 
συγκρίσιμα από άποψη έντασης με τα 
νομικά αποτελέσματα. Αυτό δεν ισχύει 
για μέτρα που σχετίζονται με την 
εμπορική επικοινωνία, όπως για 
παράδειγμα στον τομέα της διαχείρισης 
των σχέσεων με τους πελάτες ή της 
απόκτησης πελατών. Ωστόσο, ένα μέτρο 
που βασίζεται σε κατάρτιση προφίλ μέσω 
αυτοματοποιημένης επεξεργασίας 
δεδομένων, το οποίο παράγει νομικά 
αποτελέσματα όσον αφορά το πρόσωπο 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ή 
συνεπάγεται σημαντικές συνέπειες για 
αυτό, πρέπει να επιτρέπεται όταν 
εγκρίνεται ρητώς διά νόμου, εκτελείται 
κατά τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης 
ή όταν το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται 
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τα δεδομένα παρέσχε τη συγκατάθεσή του. 
Σε κάθε περίπτωση, η επεξεργασία πρέπει 
να υπόκειται σε κατάλληλες εγγυήσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της ειδικής 
ενημέρωσης του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, του 
δικαιώματος εξασφάλισης ανθρώπινης 
παρέμβασης και της προϋπόθεσης το εν 
λόγω μέτρο να μην αφορά παιδί.

Or. en

Τροπολογία 89
Rebecca Taylor

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 58

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(58) Κάθε πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα πρέπει να έχει 
το δικαίωμα να μην υπάγεται σε μέτρο το 
οποίο βασίζεται σε κατάρτιση προφίλ 
μέσω αυτοματοποιημένης επεξεργασίας 
και το οποίο παράγει επιζήμια νομικά 
αποτελέσματα όσον αφορά τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και ελευθερίες του εν λόγω 
φυσικού προσώπου ή θίγει με σημαντικές 
αρνητικές συνέπειες το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται στα δεδομένα.
Ωστόσο, ένα τέτοιο μέτρο πρέπει να 
επιτρέπεται όταν εγκρίνεται ρητώς διά 
νόμου, εκτελείται κατά τη σύναψη ή την 
εκτέλεση σύμβασης ή όταν το πρόσωπο 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα 
παρέσχε τη συγκατάθεσή του. Σε κάθε 
περίπτωση, η επεξεργασία πρέπει να 
υπόκειται σε κατάλληλες εγγυήσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της ειδικής 
ενημέρωσης του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, του 
δικαιώματος εξασφάλισης ανθρώπινης 
παρέμβασης και της προϋπόθεσης το εν 
λόγω μέτρο να μην αφορά παιδί.
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Αιτιολόγηση

Βάσει της προτεινόμενης διατύπωσης της Επιτροπής, υπονοείται ότι κάθε κατάρτιση προφίλ 
έχει αρνητικές συνέπειες, ενώ η εν λόγω διαδικασία μπορεί να έχει και πολλές θετικές 
επιπτώσεις, όπως η βελτίωση ή η υπηρεσιών προσαρμοσμένων στις ανάγκες παρόμοιων 
χρηστών.

Τροπολογία 90
Eva Lichtenberger
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 58

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(58) Κάθε φυσικό πρόσωπο πρέπει να έχει 
το δικαίωμα να μην υπάγεται σε μέτρο το 
οποίο βασίζεται σε κατάρτιση προφίλ
μέσω αυτοματοποιημένης επεξεργασίας. 
Ωστόσο, οποιοδήποτε τέτοιο μέτρο πρέπει 
να επιτρέπεται όταν εγκρίνεται ρητώς διά 
νόμου, εκτελείται κατά τη σύναψη ή την 
εκτέλεση σύμβασης ή όταν το πρόσωπο 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα 
παρέσχε τη συγκατάθεσή του. Σε κάθε 
περίπτωση, η επεξεργασία πρέπει να 
υπόκειται σε κατάλληλες εγγυήσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της ειδικής 
ενημέρωσης του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, του 
δικαιώματος εξασφάλισης ανθρώπινης 
παρέμβασης και της προϋπόθεσης το εν 
λόγω μέτρο να μην αφορά παιδί. 
Συγκεκριμένα, η εν λόγω επεξεργασία δεν 
πρέπει ποτέ να έχει ως αποτέλεσμα, είτε 
εκ προθέσεως είτε όχι, την εισαγωγή 
διακρίσεων εις βάρος των προσώπων στα 
οποία αναφέρονται τα δεδομένα λόγω 
φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, 
πολιτικών φρονημάτων, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, συμμετοχής σε 
συνδικαλιστική οργάνωση ή γενετήσιου 
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προσανατολισμού. Λόγω του κινδύνου 
εισαγωγής διακρίσεων, η εν λόγω 
επεξεργασία δεν πρέπει να 
χρησιμοποιείται για την πρόβλεψη 
εξαιρετικά σπάνιων χαρακτηριστικών.

Or. en

Justification

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

Τροπολογία 91
Sajjad Karim

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 65

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(65) Για την απόδειξη της συμμόρφωσης 
προς τον παρόντα κανονισμό, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία 
πρέπει να τεκμηριώνουν κάθε πράξη
επεξεργασίας. Κάθε υπεύθυνος 
επεξεργασίας και κάθε εκτελών την 

(65) Για την απόδειξη της συμμόρφωσης 
προς τον παρόντα κανονισμό, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία 
πρέπει να διατηρούν πληροφορίες που 
σχετίζονται με τις βασικές κατηγορίες 
επεξεργασίας. Η Επιτροπή πρέπει να 
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επεξεργασία πρέπει να υποχρεούται να 
συνεργάζεται με την αρχή ελέγχου και να 
θέτει στη διάθεσή της, κατόπιν αιτήματός 
της, την εν λόγω τεκμηρίωση ώστε να 
μπορεί να τη χρησιμοποιήσει για την 
παρακολούθηση των συγκεκριμένων 
πράξεων επεξεργασίας.

καθιερώσει μια ενιαία μορφή για την 
τεκμηρίωση των εν λόγω πληροφοριών σε 
ολόκληρη την ΕΕ. Κάθε υπεύθυνος 
επεξεργασίας και κάθε εκτελών την 
επεξεργασία πρέπει να υποχρεούται να 
συνεργάζεται με την αρχή ελέγχου και να 
θέτει στη διάθεσή της, κατόπιν αιτήματός 
της, την εν λόγω τεκμηρίωση ώστε να 
συνδράμει την εποπτική αρχή στην 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης των εν 
λόγω βασικών κατηγοριών επεξεργασίας 
με τον παρόντα κανονισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την αποτελεσματική προστασία των δεδομένων οι οργανισμοί υποχρεούνται να έχουν μια 
επαρκώς τεκμηριωμένη κατανόηση των δραστηριοτήτων επεξεργασίας δεδομένων που 
καλούνται να πραγματοποιήσουν. Ωστόσο, η διατήρηση τεκμηρίωσης για όλες τις πράξεις 
επεξεργασίας δεδομένων συνεπάγεται δυσανάλογη επιβάρυνση. Αντί να ικανοποιεί 
γραφειοκρατικές ανάγκες, η διατήρηση τεκμηρίωσης πρέπει να διευκολύνει τους ελεγκτές και 
τους εκτελούντες την επεξεργασία να τηρούν τις υποχρεώσεις τους.

Τροπολογία 92
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 67

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(67) Η παραβίαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα μπορεί, εάν δεν αντιμετωπισθεί 
κατάλληλα και έγκαιρα, να έχει ως 
αποτέλεσμα σημαντική οικονομική ζημία 
και κοινωνική βλάβη -
συμπεριλαμβανομένης της υποκλοπής 
ταυτότητας- για το ενδιαφερόμενο φυσικό 
πρόσωπο. Επομένως, μόλις ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας αντιληφθεί μια τέτοια 
παραβίαση, πρέπει να γνωστοποιήσει την 
παραβίαση στην αρχή ελέγχου αμελλητί 
και, ει δυνατόν, εντός 24 ωρών. Εάν αυτό 
δεν μπορεί να επιτευχθεί εντός 24 ωρών, η 
γνωστοποίηση πρέπει να συνοδεύεται από 

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

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

Or. pl

Τροπολογία 93
Françoise Castex

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 67
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

Or. en

Τροπολογία 94
Françoise Castex

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 82

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 95
József Szájer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 87
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 96
Cecilia Wikström, Rebecca Taylor

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 121 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(121a) Ο παρών κανονισμός επιτρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη η αρχή της 
πρόσβασης του κοινού στα επίσημα 
έγγραφα κατά την εφαρμογή των 
διατάξεων που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό. Τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται 
σε έγγραφα τα οποία βρίσκονται στην 
κατοχή μιας δημόσιας αρχής ή ενός 
δημόσιου φορέα μπορούν να 
κοινοποιούνται από την εν λόγω αρχή ή 
φορέα σύμφωνα με τη νομοθεσία του 
κράτους μέλους στην οποία υπάγεται η 
δημόσια αρχή ή ο δημόσιος φορέας. Στην 
εν λόγω νομοθεσία το δικαίωμα στην 
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προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα συμβιβάζεται με την αρχή της 
πρόσβασης του κοινού σε επίσημα 
έγγραφα.

Or. en

Τροπολογία 97
Eva Lichtenberger
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 121 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(121a) Ο παρών κανονισμός επιτρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη η αρχή της 
πρόσβασης του κοινού στα επίσημα 
έγγραφα κατά την εφαρμογή των 
διατάξεων που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό. Τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται 
σε έγγραφα τα οποία βρίσκονται στην 
κατοχή μιας δημόσιας αρχής ή ενός 
δημόσιου φορέα μπορούν να 
κοινοποιούνται από την εν λόγω αρχή ή 
φορέα σύμφωνα με τη νομοθεσία του 
κράτους μέλους στην οποία υπάγεται η 
δημόσια αρχή ή ο δημόσιος φορέας. Στην 
εν λόγω νομοθεσία το δικαίωμα στην 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα συμβιβάζεται με την αρχή της 
πρόσβασης του κοινού σε επίσημα 
έγγραφα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κρίνεται σκόπιμο να εξασφαλιστεί ότι η δημόσια εποπτεία των δημόσιων υποθέσεων δεν 
παρακωλύεται αδικαιολόγητα από τους κανόνες για την προστασία των δεδομένων. Ως εκ 
τούτου, σύμφωνα με τις γνωμοδοτήσεις του ΕΕΠΔ, της ομάδας εργασίας του άρθρου 29 και του 
Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA), πρέπει να 
εξασφαλίζεται η αρχή της πρόσβασης του κοινού σε επίσημα έγγραφα.
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Τροπολογία 98
Françoise Castex

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 129

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

κριτήρια και τις απαιτήσεις για τις 
διαβιβάσεις μέσω δεσμευτικών εταιρικών 
κανόνων· την επεξεργασία στο πλαίσιο της 
απασχόλησης και την επεξεργασία για 
ιστορικούς και στατιστικούς σκοπούς και 
σκοπούς επιστημονικής έρευνας. Είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να 
πραγματοποιήσει κατάλληλες 
διαβουλεύσεις κατά το 
προπαρασκευαστικό της έργο, μεταξύ 
άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Κατά 
την επεξεργασία και την κατάρτιση κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή 
πρέπει να εξασφαλίζει ταυτόχρονη, 
έγκαιρη και δέουσα διαβίβαση των 
σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Or. en
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Τροπολογία 99
Françoise Castex

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 130

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(130) Για τη διασφάλιση ομοιόμορφων 
προϋποθέσεων στην εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού πρέπει να ανατεθούν 
εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή 
όσον αφορά τον προσδιορισμό 
τυποποιημένων εντύπων σε σχέση με την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα παιδιού· τυποποιημένων 
διαδικασιών και εντύπων για την άσκηση 
των δικαιωμάτων των προσώπων στα 
οποία αναφέρονται τα δεδομένα· 
τυποποιημένων εντύπων για την 
ενημέρωση του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα· τυποποιημένων 
εντύπων και διαδικασιών σε σχέση με το 
δικαίωμα πρόσβασης· και το δικαίωμα 
φορητότητας των δεδομένων·
τυποποιημένων εντύπων σε σχέση με την 
ευθύνη του υπευθύνου επεξεργασίας για 
την προστασία των δεδομένων ήδη από τον 
σχεδιασμό και εξ ορισμού και την 
τεκμηρίωση· των ειδικών απαιτήσεων για 
την ασφάλεια της επεξεργασίας· του 
τυποποιημένου μορφοτύπου και των 
διαδικασιών για την γνωστοποίηση 
παραβίασης δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στην αρχή ελέγχου και την 
γνωστοποίηση παραβίασης δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στο πρόσωπο 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα· των 
προτύπων και των διαδικασιών για την 
εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά με την 
προστασία των δεδομένων· των προτύπων 
και των διαδικασιών για την προηγούμενη 
έγκριση και την προηγούμενη 
διαβούλευση· των τεχνικών προτύπων και 
των μηχανισμών για την πιστοποίηση· του 
επαρκούς επιπέδου προστασίας που 
παρέχει μια τρίτη χώρα, ή έδαφος ή τομέας 
επεξεργασίας εντός της τρίτης χώρας, ή 

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

αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου 
από τα κράτη μέλη της άσκησης των 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 
Επιτροπή46. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή 
πρέπει να εξετάζει ειδικά μέτρα για τις 
πολύ μικρές, τις μικρές και τις μεσαίες 
επιχειρήσεις.

Or. en

Τροπολογία 100
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. es

Justification

Entendemos, sin embargo, que a través del proyecto de Directiva (2012/0010 (COD)) 
deberían establecerse las oportunas salvaguardas para asegurar que las garantías asociadas 
al tratamiento de datos en relación con el terrorismo y el crimen organizado no puedan 
utilizarse en contra de los intereses del Estado democrático de derecho. De esta manera todo 
lo relativo al crimen organizado y terrorismo sería objeto de un tratamiento especial en el 
que se incluirían los mecanismos de seguridad necesarios.Por otro lado, las instituciones y 
organismos de la Unión no deberían quedar completamente al margen del Reglamento. Si lo 
que se pretende con este instrumento es establecer con carácter uniforme para toda la Unión 
el núcleo de los principios y garantías asociados al tratamiento de datos de carácter 
personal, la exclusión de las instituciones europeas alienta, por lo menos formalmente, la 
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idea de que existen dos regímenes jurídicos separados: el de los Estados Miembros y el de la 
Unión; y siendo así que no existe razón alguna por la cual los principios básicos no sean 
aplicables a ambos, estimamos que sería más pertinente establecer una regulación uniforme 
tanto para unos como para los otros, sin perjuicio de que pueda subsistir un marco jurídico 
parcial, separado, destinado únicamente a regular aquellas especificidades estrictamente 
necesarias para la instituciones europeas; especificidades que en todo caso deberían respetar 
el núcleo esencial de derechos y garantías que constituyen una de las razones de ser del 
sistema de protección de datos personales, contenidos en la propuesta de Reglamento.

Τροπολογία 101
Antonio López-Istúriz White

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) από αρμόδιες αρχές για τον σκοπό 
της εκπόνησης και διάδοσης των 
επίσημων στατιστικών που τους έχουν 
ανατεθεί.

Or. es

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να μειωθεί το βάρος της απάντησης των ερωτηθέντων, τα Εθνικά Ινστιτούτα 
Στατιστικής και η Επιτροπή θα έχουν το δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης και χρήσης των 
κατάλληλων διοικητικών μητρώων, τα οποία ανήκουν στα αντίστοιχα συστήματα δημόσιας 
διοίκησης, όταν αυτό είναι αναγκαίο, για την ανάπτυξη, εκπόνηση και διάδοση ευρωπαϊκών 
στατιστικών.

Τροπολογία 102
Sajjad Karim

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) που ανωνυμοποιήθηκαν.

Or. en
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Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 103
Antonio López-Istúriz White

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε β) από αρμόδιες αρχές για τον σκοπό 
της εκπόνησης εκλογικών καταλόγων.

Or. es

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να μειωθεί το βάρος της απάντησης των ερωτηθέντων, τα Εθνικά Ινστιτούτα 
Στατιστικής και η Επιτροπή θα έχουν το δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης και χρήσης των 
κατάλληλων διοικητικών μητρώων, τα οποία ανήκουν στα αντίστοιχα συστήματα δημόσιας 
διοίκησης, όταν αυτό είναι αναγκαίο για την ανάπτυξη, εκπόνηση και διάδοση ευρωπαϊκών 
στατιστικών.

Τροπολογία 104
Françoise Castex, Arlene McCarthy, Evelyn Regner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3α
Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στην 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα προσώπων που δεν διαμένουν 
στην Ένωση, από υπεύθυνο επεξεργασίας 
ή εκτελούντα την επεξεργασία 
εγκατεστημένο στην Ένωση, μέσω των 
οικονομικών δραστηριοτήτων τους σε 
τρίτη χώρα ή τρίτες χώρες.

Or. en
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Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 105
Sajjad Karim

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 106
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(1) «πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο, του 
οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή· το 
φυσικό πρόσωπο, είναι πρόσωπο του 
οποίου η ταυτότητα μπορεί να 
εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, με μέσα τα 
οποία είναι εύλογα πιθανό να 
χρησιμοποιηθούν από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας ή από οποιοδήποτε άλλο 
φυσικό πρόσωπο και δεν απαιτούν 
υπερβολικό κόστος, χρόνο ή 
δραστηριότητα·

Or. pl

Τροπολογία 107
Eva Lichtenberger
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) «πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα»: φυσικό πρόσωπο του οποίου η 

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τη διασφάλιση ικανοποιητικής προστασίας, είναι σημαντικό οι όροι «δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα» και «πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα» να μην ορίζονται υπερβολικά 
στενά. Θα πρέπει να προκύπτει κατά τρόπο σαφή ότι ο κανονισμός ισχύει για δεδομένα που 
επιτρέπουν μόνο τον διαχωρισμό της ταυτότητας του φυσικού προσώπου ενώ θα πρέπει να 
καταστεί σαφές ότι τα επιγραμμικά αναγνωριστικά ταυτότητας θεωρούνται, ως επί το πλείστον, 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Η σταθερή πρόοδος της τεχνολογίας θα οδηγήσει σε πιο 
εξελιγμένες επιθέσεις άρσης της ανωνυμίας. Είναι σημαντικό να χρησιμοποιούνται ευρείς 
ορισμοί για τους όρους «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» και «πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα» ώστε να εξασφαλιστεί προστασία ανθεκτική στον χρόνο.

Τροπολογία 108
Klaus-Heiner Lehne

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2a) «ψευδώνυμα δεδομένα»: δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που έχουν 
συλλεχθεί, τροποποιηθεί ή υποβληθεί σε 
επεξεργασία με τέτοιο τρόπο ώστε να μην 
είναι δυνατή η αντιστοίχισή τους με το 
άτομο στο οποίο αναφέρονται αυτά χωρίς 
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τη χρήση πρόσθετων δεδομένων, τα 
οποία υποβάλλονται σε χωριστούς και 
διακριτούς τεχνικούς και οργανωτικούς 
ελέγχους προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι 
δεν θα είναι δυνατή η αντιστοίχιση αυτή·

Or. en

Τροπολογία 109
Marielle Gallo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) «ψευδώνυμα δεδομένα»: δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που έχουν 
συλλεχθεί, τροποποιηθεί ή υποβληθεί σε 
επεξεργασία με τέτοιο τρόπο ώστε να μην 
είναι δυνατή η αντιστοίχισή τους με το 
άτομο στο οποίο αναφέρονται αυτά χωρίς 
τη χρήση πρόσθετων δεδομένων τα οποία 
υποβάλλονται σε χωριστούς και 
διακριτούς τεχνικούς και οργανωτικούς 
ελέγχους, προκειμένου να εξασφαλιστεί 
ότι δεν θα είναι δυνατή η αντιστοίχιση 
αυτή·

Or. fr

Τροπολογία 110
Sajjad Karim

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) «επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά 
πράξεων που πραγματοποιείται με ή 
χωρίς τη βοήθεια αυτοματοποιημένων 
μέσων σε δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα ή σύνολα δεδομένων 

(3) «ανώνυμα δεδομένα»: πληροφορίες 
που δεν έχουν συσχετιστεί ποτέ με το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα ή που δεν έχουν συλλεχθεί, 
τροποποιηθεί ή υποβληθεί σε άλλη 
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προσωπικού χαρακτήρα, όπως η 
συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η 
διάρθρωση, η αποθήκευση, η 
προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, 
η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η 
κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή 
κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η εναρμόνιση 
ή ο συνδυασμός, η διαγραφή ή η 
καταστροφή·

επεξεργασία κατά τρόπο ώστε να μην 
είναι δυνατή η αντιστοίχισή τους με το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα·

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 111
Sajjad Karim

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – σημείο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) «ψευδώνυμα δεδομένα»: δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που έχουν 
συλλεχθεί, τροποποιηθεί ή υποβληθεί σε 
επεξεργασία με τέτοιο τρόπο που δεν 
είναι δυνατή η αντιστοίχισή τους με το 
άτομο στο οποίο αναφέρονται χωρίς τη 
χρήση πρόσθετων δεδομένων, τα οποία 
υπόκεινται σε χωριστούς και διακριτούς 
τεχνικούς και οργανωτικούς ελέγχους 
προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δεν είναι 
δυνατή η εν λόγω αντιστοίχιση, ή με 
τέτοιο τρόπο που η εν λόγω αντιστοίχιση 
θα απαιτούσε δυσανάλογο χρόνο·

Or. en
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Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 112
Eva Lichtenberger
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – σημείο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Justification

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

Τροπολογία 113
Marielle Gallo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 114
Sajjad Karim

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

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

(8) «συγκατάθεση του προσώπου στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα»: κάθε 
μορφή δήλωσης ή συμπεριφοράς του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα που υποδηλώνει συγκατάθεση 
στην προτεινόμενη επεξεργασία των 
δεδομένων. Η σιωπή ή η παράλειψη 
ενέργειας δεν υποδηλώνει, καθαυτή, 
συγκατάθεση·

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 115
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. pl
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Τροπολογία 116
Sajjad Karim

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 117
Rebecca Taylor

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) «γενετικά δεδομένα»: όλα τα 
δεδομένα, οποιουδήποτε τύπου, τα οποία
αφορούν τα χαρακτηριστικά φυσικού

(10) «γενετικά δεδομένα»: πληροφορίες 
που αφορούν τα κληρονομικά 
χαρακτηριστικά, ή την τροποποίηση 
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προσώπου που κληρονομούνται ή
αποκτώνται κατά την αρχική 
προγεννητική ανάπτυξη·

αυτών, ενός προσώπου κατονομαζόμενου 
ή του οποίου η ταυτότητα μπορεί να 
εξακριβωθεί, και τα οποία αποκτώνται
μέσω ανάλυσης νουκλεϊκών οξέων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο προτεινόμενος ορισμός είναι ιδιαίτερα ευρύς, με αποτέλεσμα κληρονομικά χαρακτηριστικά, 
όπως τα μαλλιά και το χρώμα των ματιών να λογίζονται ως ευαίσθητα δεδομένα τα οποία θα 
έχρηζαν υψηλότερης προστασίας. Η προτεινόμενη αλλαγή βασίζεται σε υφιστάμενα διεθνή 
πρότυπα.

Τροπολογία 118
Tadeusz Zwiefka

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – σημείο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(13) «κύρια εγκατάσταση»: όσον αφορά 
τον υπεύθυνο επεξεργασίας, καθώς και 
τον υπεύθυνο επεξεργασίας που συνιστά 
παράλληλα εκτελούντα την επεξεργασία, 
ο τόπος της εγκατάστασής του στην 
Ένωση όπου καθορίζεται η πολιτική 
προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, λαμβάνοντας υπόψη την 
κυρίαρχη επιρροή που ασκεί η εν λόγω 
εγκατάσταση σε άλλες εγκαταστάσεις, 
ιδίως στην περίπτωση ενός ομίλου 
επιχειρήσεων, την εφαρμογή κανόνων 
σχετικά με την προστασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και τους κανόνες 
σχετικά με την προστασία· εάν δεν 
λαμβάνονται αποφάσεις όσον αφορά τους 
σκοπούς, τις προϋποθέσεις και τα μέσα 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στην Ένωση, κύρια 
εγκατάσταση είναι ο τόπος στον οποίο 
εκτελούνται οι κύριες δραστηριότητες 
επεξεργασίας στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων υπευθύνου επεξεργασίας 
σε εγκατάσταση στην Ένωση. Όσον αφορά 
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τον εκτελούντα την επεξεργασία, που δεν 
συνιστά παράλληλα υπεύθυνο 
επεξεργασίας, η «κύρια εγκατάσταση» 
είναι ο τόπος της κεντρικής διοίκησής του 
στην Ένωση· η αρμόδια αρχή 
ενημερώνεται από την επιχείρηση ή τον 
όμιλο επιχειρήσεων για τον καθορισμό 
της κύριας εγκατάστασης·

Or. en

Τροπολογία 119
Sajjad Karim

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – σημείο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 120
Marielle Gallo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – σημείο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) «κύρια εγκατάσταση»: όσον αφορά 
τον υπεύθυνο επεξεργασίας, ο τόπος της 
εγκατάστασής του στην Ένωση όπου 
λαμβάνονται οι βασικές αποφάσεις όσον 
αφορά τους σκοπούς, τις προϋποθέσεις 
και τα μέσα επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα· εάν δεν 
λαμβάνονται αποφάσεις όσον αφορά τους 
σκοπούς, τις προϋποθέσεις και τα μέσα 

(13) «κύρια εγκατάσταση» υπευθύνου 
επεξεργασίας ή εκτελούντος την 
επεξεργασία: ο τόπος της εγκατάστασής 
του στην Ένωση όπου ορίζεται η πολιτική 
σχετικά με την προστασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, λαμβανομένης 
υπόψη της δεσπόζουσας επιρροής της εν 
λόγω εγκατάστασης επί των άλλων, 
κυρίως στην περίπτωση ομίλου 
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επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στην Ένωση, κύρια 
εγκατάσταση είναι ο τόπος στον οποίο 
εκτελούνται οι κύριες δραστηριότητες 
επεξεργασίας στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων υπευθύνου επεξεργασίας 
σε εγκατάσταση στην Ένωση. Όσον 
αφορά τον εκτελούντα την επεξεργασία, 
«κύρια εγκατάσταση» είναι ο τόπος της 
κεντρικής διοίκησής του στην Ένωση·

επιχειρήσεων, στην εφαρμογή των 
κανόνων των σχετικών με την προστασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή 
συναφών κανόνων για την προστασία 
δεδομένων· εάν δεν λαμβάνονται 
αποφάσεις όσον αφορά τους σκοπούς, τις 
προϋποθέσεις και τα μέσα επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην 
Ένωση, κύρια εγκατάσταση είναι ο τόπος 
στον οποίο εκτελούνται οι κύριες 
δραστηριότητες επεξεργασίας στο πλαίσιο 
των δραστηριοτήτων υπευθύνου 
επεξεργασίας ή εκτελούντος την 
επεξεργασία σε εγκατάσταση στην Ένωση·

Or. fr

Τροπολογία 121
Rebecca Taylor

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – σημείο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(13) «κύρια εγκατάσταση»: ο τόπος της 
εγκατάστασης του υπευθύνου 
επεξεργασίας, του εκτελούντος την 
επεξεργασία ή του ομίλου επιχειρήσεων 
στην Ένωση όπου λαμβάνονται οι βασικές 
αποφάσεις όσον αφορά τους σκοπούς, τις 
προϋποθέσεις και τα μέσα επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας, ο εκτελών την 
επεξεργασία ή ο όμιλος επιχειρήσεων 
καθορίζουν την κύρια εγκατάσταση για 
σκοπούς συμμόρφωσης προς την 
υποχρέωση προστασίας των δεδομένων 
και ενημερώνουν σχετικά την αρμόδια 
εθνική αρχή ελέγχου. Η εθνική αρχή 
ελέγχου μπορεί, σε περίπτωση διαφωνίας 
με τον καθορισμό της κύριας 
εγκατάστασης, να ζητήσει τη γνώμη και 
την καθοδήγηση του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους ασφάλειας δικαίου, ο ανωτέρω ορισμός πρέπει να ισχύει τόσο για τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας, όσο και για τον εκτελούντα την επεξεργασία και τον όμιλο επιχειρήσεων. Καθώς 
σε πολλές περιπτώσεις οι εταιρίες δραστηριοποιούνται σε διαφορετικά κράτη μέλη, πρέπει να 
αναλαμβάνουν την ευθύνη του καθορισμού της κύριας εγκατάστασής τους για σκοπούς 
συμμόρφωσης με τις διατάξεις για την προστασία των δεδομένων.

Τροπολογία 122
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – σημείο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

13) «κύρια εγκατάσταση»: όσον αφορά τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας, καθώς και τον 
εκτελούντα την επεξεργασία, είναι ο τόπος
που συμπίπτει με την επίσημη έδρα στην 
Ένωση, εφόσον η εν λόγω έδρα συμπίπτει 
με τον τόπο όπου λαμβάνονται οι βασικές 
αποφάσεις του οργανισμού, της 
επιχείρησης ή του ομίλου, ενώ, σε 
αντίθετη περίπτωση, πρέπει να είναι 
αυτός ο τελευταίος·

Or. es

Αιτιολόγηση

Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον ορισμό της κύριας εγκατάστασης δεν είναι τα πλέον 
ιδανικά επειδή η έννοια συνδέεται με την ιδέα των βασικών αποφάσεων όσον αφορά τους 
σκοπούς, τις προϋποθέσεις και τα μέσα επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 
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Προτιμούμε μια έννοια που να αντιστοιχεί στην έννοια της επίσημης θεσμικής ή εταιρικής 
έδρας της εταιρείας ή του επιχειρηματικού ομίλου όπου λαμβάνονται οι βασικές αποφάσεις του 
οργανισμού, της επιχείρησης ή του ομίλου.

Τροπολογία 123
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – σημείο 19 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19a) «επίσημες στατιστικές»: οι 
συλλογικές και αντιπροσωπευτικές 
ποσοτικές και ποιοτικές πληροφορίες, 
που χαρακτηρίζουν ένα συλλογικό 
φαινόμενο ενός δεδομένου πληθυσμού.

Or. es

Τροπολογία 124
Marielle Gallo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – σημείο 19 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19α) «αρμόδια αρχή ελέγχου»: η αρχή 
ελέγχου που έχει την αποκλειστική 
αρμοδιότητα να ελέγχει τις 
δραστηριότητες επεξεργασίας του 
υπευθύνου επεξεργασίας ή του 
εκτελούντος την επεξεργασία σύμφωνα με 
το άρθρο 51 παράγραφος 2.

Or. fr

Τροπολογία 125
Antonio López-Istúriz White
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – σημείο 19 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19β) «εκλογικοί κατάλογοι»: οι 
πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά 
στοιχεία και τη διεύθυνση κατοικίας των 
ατόμων με δικαίωμα ψήφου.

Or. es

Τροπολογία 126
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – σημείο 19 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19γ) «υπηρεσίες της κοινωνίας των 
πληροφοριών»: οι υπηρεσίες που 
παρέχονται κατόπιν ατομικού αιτήματος, 
εξ αποστάσεως και ηλεκτρονικά, 
εννοώντας ως τέτοια την υπηρεσία που 
αποστέλλεται από την πηγή και 
λαμβάνεται από τον παραλήπτη μέσω 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού επεξεργασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής 
συμπίεσης, και αποθήκευσης δεδομένων, 
και η οποία διαβιβάζεται, διοχετεύεται 
και λαμβάνεται καθ’ ολοκληρία 
ενσύρματα, με ραδιοκύματα και οπτικά 
μέσα ή με οποιοδήποτε άλλο 
ηλεκτρομαγνητικό μέσο.

Or. es

Τροπολογία 127
Sajjad Karim

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

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα αλλαγή, που καθιστά δυνατή την «όχι υπερβολική» επεξεργασία, ενδείκνυται 
περισσότερο. Χρησιμοποιείται η διατύπωση της αρχικής οδηγίας για την προστασία των 
δεδομένων (95/46/ΕΚ) προκειμένου να αποφευχθούν ανακολουθίες με άλλους κανόνες της ΕΕ, 
όπως η οδηγία για την καταναλωτική πίστη και η δέσμη μέτρων περί κεφαλαιακών απαιτήσεων, 
βάσει των οποίων επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα απαιτείται, παραδείγματος 
χάρη, και από τα πιστωτικά ιδρύματα.

Τροπολογία 128
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es
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Αιτιολόγηση

Αποσκοπεί στην επίτευξη μεγαλύτερης σαφήνειας, απλότητας και αποτελεσματικότητας.

Τροπολογία 129
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Αιτιολόγηση

Αποσκοπεί στην επίτευξη μεγαλύτερης σαφήνειας, απλότητας και αποτελεσματικότητας.

Τροπολογία 130
Sajjad Karim

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) να διατηρούνται υπό μορφή που 
επιτρέπει τον προσδιορισμό της 
ταυτότητας των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται για χρονικό διάστημα όχι 
μεγαλύτερο από αυτό που είναι αναγκαίο 
για την επίτευξη των σκοπών για τους 
οποίους τα δεδομένα αυτά υποβάλλονται 
σε επεξεργασία· τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα μπορούν να αποθηκεύονται για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, εφόσον θα 

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

υποβληθούν σε επεξεργασία μόνον για 
ιστορικούς ή στατιστικούς σκοπούς ή για 
σκοπούς επιστημονικής έρευνας σύμφωνα 
με τους κανόνες και τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στα άρθρα 81 και 83 και 
εφόσον διενεργείται περιοδική 
επανεξέταση για να αξιολογηθεί η 
αναγκαιότητα συνέχισης της αποθήκευσης·

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 131
Rebecca Taylor

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να είναι επίσης δυνατή η αποθήκευση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για 
μεγαλύτερες περιόδους για σκοπούς υγείας σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 81.

Τροπολογία 132
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ε) να διατηρούνται υπό μορφή που 
επιτρέπει τον προσδιορισμό της 
ταυτότητας των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται για χρονικό διάστημα όχι 
μεγαλύτερο από αυτό που είναι αναγκαίο 
για την επίτευξη των σκοπών για τους 
οποίους τα δεδομένα αυτά υποβάλλονται 
σε επεξεργασία, με την επιφύλαξη των 
διατάξεων του άρθρου 83·

Or. es

Αιτιολόγηση

Στο άρθρο 83 θα πρέπει να επιλύονται όλα τα ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς ιστορικής, στατιστικής ή επιστημονικής 
έρευνας.
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Τροπολογία 133
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Η ευθύνη του προσώπου που φέρει εις πέρας την επεξεργασία δεν αποτελεί αρχή για την ίδια 
την επεξεργασία, αλλά αποτελεί συνέπειά της.

Τροπολογία 134
Francesco Enrico Speroni

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it

Τροπολογία 135
Eva Lichtenberger
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Justification

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

Τροπολογία 136
Françoise Castex

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

στ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για 
την επίτευξη του έννομου συμφέροντος 
που επιδιώκει ο υπεύθυνος της 
επεξεργασίας, υπό τον όρο ότι δεν 
προέχουν το συμφέρον ή τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και οι ελευθερίες του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα που χρήζουν προστασίας, ιδίως 
εάν το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα είναι παιδί. Αυτό δεν 
εφαρμόζεται στην επεξεργασία που 
διενεργείται από δημόσιες αρχές κατά την
άσκηση των καθηκόντων τους. Δεν 
εφαρμόζεται επίσης στην επεξεργασία 
που μπορεί να βασίζεται σε έναν ή 
περισσότερους από τους λόγους στους 
οποίους γίνεται αναφορά στην παρούσα 
παράγραφο.

Or. en

Τροπολογία 137
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Τροπολογία 138
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. pl

Τροπολογία 139
Sajjad Karim

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 140
Sajjad Karim

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ β) μόνο ψευδώνυμα δεδομένα 
υποβάλλονται σε επεξεργασία.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 141
Françoise Castex

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

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων πρέπει να καταρτίσει έναν 
κατάλογο με τα κοινά κριτήρια που 
πρέπει να πληρούνται ώστε η περαιτέρω 
επεξεργασία να θεωρείται συμβατή με 
εκείνη για την οποία συλλέχθηκαν αρχικά 
τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Or. en

Τροπολογία 142
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Το δίκαιο της Ένωσης και η νομοθεσία 
του κράτους μέλους πρέπει να 
ανταποκρίνονται σε σκοπό δημόσιου 
συμφέροντος ή να είναι αναγκαία για την 
προστασία των δικαιωμάτων και των 
ελευθεριών τρίτων, να σέβονται την ουσία 
του δικαιώματος στην προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να 
είναι ανάλογα προς τον επιδιωκόμενο 
θεμιτό στόχο.

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι απαιτήσεις δεν πρέπει να πληρούνται μόνο από τη νομοθεσία των κρατών μελών, αλλά και 
από τη νομοθεσία της Ένωσης.

Τροπολογία 143
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην περίπτωση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο στ), ο υπεύθυνος 
της επεξεργασίας σαφώς και χωριστά 
ενημερώνει το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα σχετικά με την 
επεξεργασία. Ο υπεύθυνος της 
επεξεργασίας παρουσιάζει και δημοσιεύει 
τους λόγους που τον οδήγησαν να 
πιστεύει ότι τα έννομα συμφέροντα 
επισκιάζουν τον πρωταρχικό χαρακτήρα 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων και 
ελευθεριών του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα.

Or. pl

Τροπολογία 144
Klaus-Heiner Lehne

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να μην εφαρμόζονται αυστηρότερες προϋποθέσεις στην επακόλουθη επεξεργασία απ’ ό,τι 
στη συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, πρέπει να γίνεται αναφορά στο σημείο στ) της 
παραγράφου 1.
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Τροπολογία 145
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Η εξουσιοδότηση της Επιτροπής που περιλαμβάνεται στην παράγραφο 5 είναι υπερβολική μιας 
και θίγει ουσιαστικά στοιχεία της νομοθεσίας. Τα εν λόγω στοιχεία θα πρέπει να αναπτύσσονται 
εντός της παρούσας πράξης.

Τροπολογία 146
Françoise Castex, Arlene McCarthy, Evelyn Regner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 147
Evelyn Regner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 148
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Εάν η συγκατάθεση του προσώπου στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα παρέχεται 
στο πλαίσιο έγγραφης δήλωσης η οποία 
αφορά και άλλο θέμα, η απαίτηση παροχής 
συγκατάθεσης πρέπει να είναι διακριτή σε 
σχέση με το εν λόγω άλλο θέμα. 
Ειδικότερα, όσον αφορά τις υπηρεσίες 
της κοινωνίας της πληροφορίας, η 
συγκατάθεση του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα μπορεί να 
ληφθεί σε ηλεκτρονική μορφή.
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Or. pl

Τροπολογία 149
Sajjad Karim

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 150
Tadeusz Zwiefka

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Σε περίπτωση ανάκλησης της 
συγκατάθεσης από το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, ο υπεύθυνος 
της επεξεργασίας μπορεί να αρνηθεί να 
παρέχει τις υπηρεσίες στο πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, εάν η 
επεξεργασία είναι απαραίτητη για την 
εκτέλεση της υπηρεσίας ή την 
εξασφάλιση των χαρακτηριστικών της εν 
λόγω υπηρεσίας.

Or. pl

Τροπολογία 151
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Δεν είναι αναγκαίος ειδικός κανόνας για να επιβεβαιωθεί ότι η ελεύθερα εκφρασμένη 
συγκατάθεση μπορεί να παράγει τα προβλεπόμενα από νομικής άποψης αποτελέσματα· αρκεί να 
ανατρέξει κανείς στους γενικούς κανόνες για τη συμβατική βούληση.

Τροπολογία 152
Sajjad Karim

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

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 153
Rebecca Taylor

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Η συγκατάθεση δεν παρέχει νομική 
βάση για την επεξεργασία, εάν υπάρχει 
σημαντική ανισορροπία μεταξύ της θέσης 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα και του υπευθύνου επεξεργασίας 
η οποία συνεπάγεται έλλειψη ελευθερίας 
όσον αφορά την παροχή συγκατάθεσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτείται αυξημένη ασφάλεια δικαίου καθώς σε πολλές περιπτώσεις προκύπτει σημαντική 
ανισορροπία μεταξύ του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και του υπευθύνου 
επεξεργασίας, όπως στο πλαίσιο μιας σχέσης απασχόλησης, μιας σχέσης μεταξύ ιατρού και 
ασθενούς, κ.α. Εν προκειμένω, πρέπει να δίδεται προσοχή στην έλλειψη ελευθερίας κατά την 
παροχή συγκατάθεσης.



PE500.695v01-00 66/247 AM\920534EL.doc

EL

Τροπολογία 154
Francesco Enrico Speroni

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση που η συλλογή και 
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα πραγματοποιούνται καθαρά 
για εμπορικούς σκοπούς, το πρόσωπο 
στον οποίο αναφέρονται τα δεδομένα θα 
πρέπει να δικαιούται οικονομικό αντίτιμο 
για τη συγκατάθεσή του όσον αφορά την 
επεξεργασία. Το πρόσωπο στον οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα δεν μπορεί να 
παραιτηθεί από το δικαίωμα σε αυτό το 
αντίτιμο.

Or. it

Τροπολογία 155
Francesco Enrico Speroni

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 86, με σκοπό τον 
προσδιορισμό του ποσού, της φύσεως και 
των τρόπων καταβολής του 
προβλεπόμενου αντιτίμου για την παροχή 
της συγκατάθεσης εκ μέρους του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα, όσον αφορά την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για 
εμπορικούς σκοπούς.

Or. it
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Τροπολογία 156
Rebecca Taylor

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, σε σχέση με την προσφορά 
υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας 
απευθείας σε παιδί, η επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
παιδιού ηλικίας κάτω των 13 ετών απαιτεί 
κανονικά η συγκατάθεση να παρέχεται ή 
να εγκρίνεται από τον γονέα ή τον 
κηδεμόνα του παιδιού. Ο κατάλληλος 
τρόπος εξασφάλισης της συγκατάθεσης 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη τον κίνδυνο 
που ενέχει για το παιδί ο όγκος, το είδος 
καθώς και η φύση της επεξεργασίας. Ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας καταβάλλει 
εύλογες προσπάθειες για να εξασφαλίσει 
επαληθεύσιμη συγκατάθεση, λαμβάνοντας 
υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ληφθεί υπόψη η επίτευξη ισορροπίας μεταξύ του επιπέδου των συλλεχθέντων 
δεδομένων και του κινδύνου που παρουσιάζεται για το παιδί, όπως σε περίπτωση απλής 
ανταλλαγής πληροφοριών, για παράδειγμα κατά την εγγραφή σε ενημερωτικά δελτία. Η 
παρούσα πρόταση της Επιτροπής μπορεί να οδηγήσει στον αποκλεισμό πολλών παιδιών από την 
κοινωνία της πληροφορίας, καθώς θεωρεί ως δεδομένο ότι όλοι οι γονείς προστατεύουν 
επαρκώς τα παιδιά τους, γεγονός το οποίο δεν συμβαίνει πάντοτε. Η συγκατάθεση των γονέων 
απαιτείται όταν υφίσταται υψηλό επίπεδο αλληλεπίδρασης με το παιδί. Ωστόσο, κρίνεται 
σκόπιμο να ακολουθηθεί μια προοδευτική προσέγγιση.

Τροπολογία 157
Françoise Castex

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

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

1. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα παιδιού ηλικίας 
κάτω των 13 ετών είναι σύννομη μόνον 
εάν και εφόσον η συγκατάθεση παρέχεται 
ή εγκρίνεται από τον γονέα ή τον 
κηδεμόνα του παιδιού. Ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας καταβάλλει εύλογες 
προσπάθειες για να εξασφαλίσει 
επαληθεύσιμη συγκατάθεση, λαμβάνοντας 
υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία. Οι 
μέθοδοι εξασφάλισης επαληθεύσιμης 
συγκατάθεσης δεν συνεπάγονται την 
περαιτέρω επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα η οποία 
ειδάλλως δεν θα ήταν αναγκαία.

Or. en

Τροπολογία 158
Sajjad Karim

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 159
Rebecca Taylor

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε περιπτώσεις προστασίας ανηλίκων, δεν είναι πάντοτε προς το βέλτιστο συμφέρον του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα να έχει πρόσβαση ο γονέας ή ο κηδεμόνας τους 
στα δεδομένα τους, και αυτό πρέπει να αντικατοπτρίζεται εδώ. Σε ορισμένα κράτη μέλη, ένα 
παιδί ηλικίας κάτω των 13 ετών μπορεί να δώσει τη συγκατάθεσή του σε μια ιατρική θεραπεία 
εφόσον κριθεί ότι είναι ικανό να λάβει μια τέτοια απόφαση.

Τροπολογία 160
Françoise Castex, Arlene McCarthy, Evelyn Regner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Απαγορεύεται η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα τα οποία 

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

αποκαλύπτουν φυλετική ή εθνοτική 
καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, θρησκεία 
ή πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε 
συνδικαλιστική οργάνωση και τη 
συνδικαλιστική δράση, καθώς και η 
επεξεργασία γενετικών δεδομένων ή 
δεδομένων που αφορούν την υγεία ή τη 
σεξουαλική ζωή ή ποινικές καταδίκες ή 
σχετικά μέτρα ασφάλειας. Ειδικότερα, 
αυτό περιλαμβάνει εγγυήσεις για την 
πρόληψη της κατάρτισης μαύρης λίστας 
εργαζομένων, παραδείγματος χάρη σε 
σχέση με τη συνδικαλιστική τους δράση ή 
ρόλους αντιπροσώπων υγείας και 
ασφάλειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινιστεί με περισσότερες λεπτομέρειες το ότι τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα δεν θα χρησιμοποιηθούν ποτέ, στο πλαίσιο της απασχόλησης, εις βάρος του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται. Επιπλέον, είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι η πρόσβαση 
στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των εργαζομένων πρέπει να απαγορεύεται όσον αφορά 
τη συμμετοχή τους σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, αλλά και όσον αφορά οποιαδήποτε 
συνδικαλιστική δράση στην οποία ενδέχεται να συμμετέχουν.

Τροπολογία 161
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για 
την απόδειξη, την άσκηση ή την 
υπεράσπιση νομικών απαιτήσεων· ή

στ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για 
την απόδειξη, την άσκηση ή την 
υπεράσπιση νομικών απαιτήσεων· ή 
διοικητικών απαιτήσεων, κάθε είδους· ή

Or. es

Αιτιολόγηση

Φαίνεται σκόπιμο να προβλεφθεί αναφορά που να διευρύνει το πεδίο ώστε να καθίσταται σαφές 
ότι αυτός ο τύπος δεδομένων ενδέχεται να τυγχάνει επεξεργασίας όταν πρόκειται για την 
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απόδειξη, την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών απαιτήσεων ή διοικητικών απαιτήσεων κάθε 
είδους. 

Τροπολογία 162
József Szájer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ζ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την 
άσκηση καθήκοντος δημόσιου 
συμφέροντος, βάσει των διεθνών 
συμβάσεων στις οποίες έχει προσχωρήσει 
ή Ένωση ή ένα κράτος μέλος, του δικαίου 
της Ένωσης ή του δικαίου κράτους μέλους, 
τα οποία προβλέπουν κατάλληλα μέτρα 
για τη διασφάλιση του έννομου 
συμφέροντος του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα· ή

Or. en

Τροπολογία 163
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

θ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για 
ιστορικούς ή στατιστικούς σκοπούς ή για 
σκοπούς επιστημονικής έρευνας, καθώς 
και επίσημης ή προδικαστικής 
διοικητικής έρευνας για την αναγνώριση 
της ύπαρξης βιολογικής σχέσης γονέα και 
τέκνου, με την επιφύλαξη των 
προϋποθέσεων και των εγγυήσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 83· ή

Or. es
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Τροπολογία 164
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Αιτιολόγηση

Οποιοδήποτε μητρώο αυτού του είδους, είτε πλήρες είτε αποσπασματικό, πρέπει να τηρείται υπό 
τον έλεγχο επίσημη αρχής.

Τροπολογία 165
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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προϋποθέσεων και των κατάλληλων 
εγγυήσεων για την επεξεργασία των 
ειδικών κατηγοριών δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 και των εξαιρέσεων 
που προβλέπονται στην παράγραφο 2.

Or. es

Αιτιολόγηση

Το σενάριο εξουσιοδότησης που περιλαμβάνεται στην παράγραφο 3 είναι, κατά την άποψή μας, 
υπερβολικό, επειδή δίνει στην Επιτροπή τη δυνατότητα να αναπτύξει πτυχές που είναι 
ουσιώδεις για την παρούσα πράξη, και αυτό γίνεται σε έναν τομέα ιδιαιτέρως ευαίσθητο για το 
είδος των δεδομένων στο οποίο αναφέρεται αυτός ο κανόνας. Συνεπώς, φαίνεται πιο σκόπιμο 
οι εν λόγω πτυχές να αναπτυχθούν εντός του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 166
Marielle Gallo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 167
Antonio López-Istúriz White
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ενεργεί 
βάσει κριτηρίων διαφάνειας και 
προσβασιμότητας όσον αφορά την 
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και την άσκηση των 
δικαιωμάτων των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα. Για τον σκοπό 
αυτόν, δύναται να αναλαμβάνει τη 
διάδοση αυτών των κριτηρίων μέσω της 
χάραξης πολιτικών τις οποίες 
γνωστοποιεί σε όλα τα πρόσωπα στα 
οποία αναφέρονται τα δεδομένα. 

Or. es

Αιτιολόγηση

Επιβεβαιώνονται οι αρχές της διαφάνειας και της προσβασιμότητας ενώ παράλληλα παραμένει 
ανοιχτό το ενδεχόμενο χάραξης συγκεκριμένων πολιτικών στο πλαίσιο του κανονισμού.

Τροπολογία 168
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας θέτει στη 
διάθεση του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα κάθε 
πληροφορία και γνωστοποίηση σχετική με 
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σε κατανοητή μορφή, 
χρησιμοποιώντας, στο μέτρο του δυνατού,
σαφή και απλή διατύπωση. Αυτό το 
τελευταίο πρέπει να λαμβάνεται κυρίως 
υπόψη όταν πρόκειται για πληροφορία 
απευθυνόμενη ειδικά σε παιδιά.

Or. es
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Αιτιολόγηση

Συμφωνούμε ότι η πληροφορία προς το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα πρέπει 
να παρέχεται σε κατανοητή μορφή και με απλή και σαφή διατύπωση. Ωστόσο, πιστεύουμε ότι η 
ανάγκη προσαρμογής της διατύπωσης στις ανάγκες του πρόσωπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα μπορεί να καταλήξει να είναι υπερβολική και, γενικώς, δύσκολα εφαρμόσιμη.

Τροπολογία 169
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει τις 
πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 
14 και για την άσκηση των δικαιωμάτων 
των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα που προβλέπονται στο άρθρο 13 
και στα άρθρα 15 έως 19. Ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας προβλέπει ειδικότερα 
μηχανισμούς για τη διευκόλυνση υποβολής 
του αιτήματος για τις ενέργειες που 
αναφέρονται στο άρθρο 13 και στα άρθρα 
15 έως 19. Εάν κρίνεται αναγκαίο, όλες 
αυτές οι πληροφορίες μπορούν να 
τεκμηριώνονται υπό τη μορφή πολιτικών 
και εγχειριδίων διεργασιών, ώστε να 
διευκολύνεται η γνώση και ο χειρισμός 
τους. 

Or. es

Αιτιολόγηση

Το σημαντικό είναι να είναι δυνατή η λήψη πληροφοριών και η άσκηση των δικαιωμάτων. Για 
αυτόν τον λόγο, ορισμένοι οργανισμοί, λόγω της σημασίας τους ή της περιπλοκότητάς τους, 
μπορεί να έχουν ανάγκη, προς όφελος των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα, τη 
θέσπιση σαφώς καθορισμένων διαδικασιών για την άσκηση των δικαιωμάτων αναφοράς, ενώ 
άλλοι οργανισμοί, ήσσονος σημασίας ή με πολύ απλή δομή, να μην έχουν ανάγκη διαδικασίες 
με τη στενή έννοια ή, το πολύ, να αρκούνται στην παροχή πολύ συνοπτικών πληροφοριών προς 
τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα σχετικά με τον τρόπο που αυτοί ενεργούν.
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Τροπολογία 170
Rebecca Taylor

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει 
το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα χωρίς καθυστέρηση, και το 
αργότερο εντός 40 ημερολογιακών 
ημερών από την παραλαβή του αιτήματος, 
για το κατά πόσον έχει αναληφθεί 
οποιαδήποτε ενέργεια σύμφωνα με το 
άρθρο 13 και τα άρθρα 15 έως 19 και 
παρέχει τις πληροφορίες που ζητήθηκαν. Η 
προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί, εάν 
περισσότερα πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα ασκήσουν τα 
δικαιώματά τους με αποτέλεσμα την 
υποβολή πολλών και έκτακτων 
αιτημάτων και η συνεργασία τους είναι 
απαραίτητη σε εύλογο βαθμό για την 
αποφυγή αδικαιολόγητων και 
δυσανάλογων προσπαθειών εκ μέρους του 
υπευθύνου επεξεργασίας. Ωστόσο, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να 
συμμορφώνεται με τα αιτήματα το 
συντομότερο δυνατό και, κατά 
περίπτωση, θα πρέπει να δικαιολογεί την 
εν λόγω παράταση στην αρχή ελέγχου. Η 
ενημέρωση παρέχεται εγγράφως και, ει 
δυνατόν, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
παρέχει πρόσβαση σε ασφαλή 
διαδικτυακή πλατφόρμα μέσω της οποίας 
το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα αποκτά άμεση πρόσβαση στα 
προσωπικά του δεδομένα. Εάν το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα υποβάλλει το αίτημα σε 
ηλεκτρονική μορφή, η ενημέρωση 
παρέχεται σε ηλεκτρονική μορφή, εκτός 
εάν το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα ζητήσει κάτι διαφορετικό ή οι 
πληροφορίες δεν είναι διαθέσιμες στην εν 
λόγω μορφή.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η κατάργηση του τέλους θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των αιτημάτων για 
πρόσβαση σε δεδομένα, η οποία, σε συνδυασμό με την έλλειψη χρόνου, θα συνεπάγονταν 
υπερβολικό φόρτο για τις εταιρείες καθώς και για διάφορους οργανισμούς και δημόσιους 
φορείς. Τα αρχεία δεδομένων δεν είναι πάντοτε διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή και η 
προσθήκη της εν λόγω υποχρέωσης θα δημιουργούσε επιπλέον διοικητικό φόρτο. Οι υπεύθυνοι 
επεξεργασίας θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα και να ενθαρρύνονται να παρέχουν δεδομένα σε 
ασφαλείς διαδικτυακές πλατφόρμες, στο πλαίσιο των οποίων θα παρέχεται άμεση και ταχεία 
πρόσβαση στο πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα με ελάχιστο κόστος για τους 
υπευθύνους επεξεργασίας.

Τροπολογία 171
Sajjad Karim

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 172
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την ταυτότητα και τα στοιχεία 
επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας 
και, ενδεχομένως, του εκπροσώπου του 
υπευθύνου επεξεργασίας και του 
υπευθύνου προστασίας δεδομένων·

α) τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου 
επεξεργασίας και, ενδεχομένως, του 
εκπροσώπου του υπευθύνου επεξεργασίας 
και του υπευθύνου προστασίας δεδομένων·

Or. es

Τροπολογία 173
Klaus-Heiner Lehne

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 174
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) τους σκοπούς της επεξεργασίας για την 
οποία προορίζονται τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα·

Or. es

Αιτιολόγηση

Αρκεί μια σαφής αναφορά στους σκοπούς της επεξεργασίας ώστε να παρέχονται οι αναγκαίες 
πληροφορίες επί του θέματος, και όποιος έχει αμφιβολίες μπορεί να ζητεί τις συμπληρωματικές 
πληροφορίες που κρίνει αναγκαίες. Συνεπώς, δεν είναι αναγκαίο να προστεθούν οι συμβατικοί 
όροι ή οι γενικές προϋποθέσεις ή μια περαιτέρω λεπτομερής ανάπτυξη του έννομου 
συμφέροντος.

Τροπολογία 175
Francesco Enrico Speroni

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τους σκοπούς της επεξεργασίας για την 
οποία προορίζονται τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα, 
συμπεριλαμβανομένων των συμβατικών 
όρων και των γενικών προϋποθέσεων, εάν 

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

η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχείο β), και των 
έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας, εάν η 
επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχείο στ)·

σε περίπτωση που η επεξεργασία έχει 
καθαρά εμπορικούς σκοπούς, θα 
καθορίζεται το ποσό, η φύση και ο 
τρόπος καταβολής του οικονομικού 
αντιτίμου για την παροχή συγκατάθεσης 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα, για την επεξεργασία των 
προσωπικών δεδομένων του·

Or. it

Τροπολογία 176
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·

γ) εφόσον είναι δυνατό, το χρονικό 
διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα·

Or. es

Τροπολογία 177
Tadeusz Zwiefka

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

γ) το χρονικό διάστημα για το οποίο θα 
αποθηκευθούν τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα ή, όταν αυτό είναι αδύνατο, τα 
κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω 
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διάστημα·

Or. pl

Τροπολογία 178
Klaus-Heiner Lehne

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ε) το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην 
αρχή ελέγχου·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση κοινοποίησης των στοιχείων επικοινωνίας της αρχής ελέγχου συνεπάγεται 
υποχρέωση αποζημίωσης λόγω τυχόν εσφαλμένης πληροφόρησης, γεγονός που καθιστά 
αναγκαίο τον συνεχή έλεγχο των σχετικών πληροφοριών, δημιουργώντας δυσανάλογο φόρτο 
ειδικά για τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις.

Τροπολογία 179
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ε) το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην 
αρχή ελέγχου·

Or. es

Τροπολογία 180
Klaus-Heiner Lehne
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Εάν τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα δεν χορηγούνται από το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει το 
συγκεκριμένο πρόσωπο, πέραν των 
πληροφοριών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, σχετικά με την πηγή από την 
οποία προέρχονται τα εν λόγω δεδομένα, 
εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες τα 
δεδομένα προέρχονται από πηγή 
διαθέσιμη στο κοινό ή τις περιπτώσεις 
στις οποίες η διαβίβαση προβλέπεται από 
τον νόμο ή η επεξεργασία 
χρησιμοποιείται για σκοπούς που 
σχετίζονται με τις επαγγελματικές 
δραστηριότητες του σχετικού προσώπου.

Or. en

Τροπολογία 181
Françoise Castex, Arlene McCarthy, Evelyn Regner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 182
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) κατά τη λήψη των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από το πρόσωπο 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα· ή

α) σε γενικές γραμμές κατά τη λήψη των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα ή εντός της συντομότερης 
δυνατής προθεσμίας όταν το ανωτέρω 
δεν είναι εφικτό, απαιτεί δυσανάλογη 
προσπάθεια ή συνεπάγεται μείωση των 
εγγυήσεων προς το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα· ή

Or. es

Αιτιολόγηση

Για ορισμένες δραστηριότητες ενδέχεται να χρειάζεται μια κάποια ευελιξία, η ορθή χρήση της 
οποίας μπορεί κατά τα λοιπά να ελέγχεται εύκολα από τις εποπτικές αρχές. Από την άλλη, και 
λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο με τον οποίον γίνεται η συλλογή δεδομένων, το ενδεχόμενο 
αποστολής αυτών των πληροφοριών σε πολύ σύντομη μεταγενέστερη χρονική στιγμή, γραπτώς ή 
με τηλεματική, παρέχει μεγαλύτερες εγγυήσεις για το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα προκειμένου να μπορεί αυτό να ενημερώνεται ορθά για την κατάσταση.

Τροπολογία 183
Klaus-Heiner Lehne

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 4 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 184
Françoise Castex, Arlene McCarthy, Evelyn Regner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα διαθέτουν πάντοτε το δικαίωμα να γνωρίζουν 
αν υπήρξε παράνομη πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους, ιδίως σε 
περίπτωση που τα εν λόγω στοιχεία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν εις βάρος τους, 
παραδείγματος χάριν με σκοπό τη συμπερίληψη συνδικαλιστών σε μαύρη λίστα και τον
αποκλεισμό τους από θέσεις εργασίας, δεδομένου ότι υπάρχει πληθώρα αποδεικτικών 
στοιχείων για την τεκμηρίωση των εν λόγω αθέμιτων πρακτικών (Βλέπε υπόθεση ICO UK 2009 
για την κατάρτιση μαύρης λίστας από την εταιρεία Consultancy Association).
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Τροπολογία 185
Sajjad Karim

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) τα δεδομένα δεν χορηγούνται από το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται και η 
παροχή των εν λόγω πληροφοριών 
αποδεικνύεται ανέφικτη ή συνεπάγεται 
δυσανάλογη προσπάθεια και δημιουργεί 
υπερβολικό διοικητικό φόρτο, ιδίως όταν 
η επεξεργασία πραγματοποιείται από μια 
ΜΜΕ όπως ορίζεται στη σύσταση 
2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης 
Μαΐου 2003 σχετικά με τον ορισμό των
πολύ μικρών, των μικρών και των 
μεσαίων επιχειρήσεων1· ή

_____________
1ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 186
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων σχετικά με 
τις κατηγορίες αποδεκτών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο 

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

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που προβλέπονται στην παράγραφο 7 υπερβαίνουν τα γενικά 
όρια για τη χρήση αυτής της πρακτικής, καθώς αφορούν, κατά περίπτωση, ζητήματα που πρέπει 
να επιλυθούν εντός του κειμένου του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 187
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να εξασφαλίζει, ανά 
πάσα στιγμή, κατόπιν αιτήματος, από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας επιβεβαίωση 
σχετικά με το κατά πόσον διενεργείται 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που το αφορούν. Όταν ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας επεξεργάζεται 
σημαντική ποσότητα αρχείων που 
αφορούν το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, μπορεί να 
ζητήσει από αυτό να διευκρινίσει 
δεόντως, πριν από την παράδοση των 
πληροφοριών, σε ποιο ή ποια από αυτά τα 
αρχεία ή σε ποια συγκεκριμένα πεδία 
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δραστηριότητας αναφέρεται η αίτησή 
του. Εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
υποβάλλονται σε επεξεργασία, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να 
παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

Or. es

Τροπολογία 188
Tadeusz Zwiefka

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·

δ) το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή, 
όταν αυτό είναι αδύνατο, τα κριτήρια που 
καθορίζουν το εν λόγω διάστημα·

Or. pl

Τροπολογία 189
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Τροπολογία 190
Sajjad Karim
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η α) όπου συντρέχει περίπτωση, όταν 
πρόκειται για δεδομένα που συλλέγονται 
και υποβάλλονται σε επεξεργασία σε 
αντάλλαγμα για την παροχή δωρεάν 
υπηρεσιών, την εκτίμηση του υπευθύνου 
επεξεργασίας όσον αφορά την αξία των 
επεξεργασμένων δεδομένων του 
προσώπου.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 191
Eva Lichtenberger
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η α) σε περίπτωση μέτρων που 
βασίζονται σε κατάρτιση προφίλ, 
ουσιώδεις πληροφορίες σχετικά με τη 
συλλογιστική που χρησιμοποιείται κατά 
την κατάρτιση προφίλ.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η διασφάλιση των δικαιωμάτων των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα είναι 
απαραίτητη ώστε να μπορούν τα ίδια τα πρόσωπα να προστατεύουν τα δεδομένα τους και να 
επιβάλλουν τα δικαιώματά τους έναντι των υπευθύνων επεξεργασίας. Τα δικαιώματα αυτά 
αποτελούν έναν από τους βασικούς τρόπους εξασφάλισης της λογοδοσίας των υπευθύνων 
επεξεργασίας. Για αυτόν τον λόγο, τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης και 
διαγραφής καθώς και το δικαίωμα φορητότητας δεδομένων θα πρέπει να ενισχυθούν ώστε οι 
χρήστες να μπορούν να κατανοούν τις διαδικασίες στις οποίες υποβάλλονται τα δεδομένα τους 
και να μπορούν να τις ελέγχουν. Οι εξαιρέσεις και οι απαλλαγές θα πρέπει να είναι πολύ 
περιορισμένες.

Τροπολογία 192
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Αυτή η παράγραφος είναι περιττή, εφόσον η γνωστοποίηση των δεδομένων στην οποία 
αναφέρεται καλύπτεται ήδη από το προηγούμενο σημείο, και το δεύτερο εδάφιό της αναφέρεται 
και πάλι σε θέματα τεχνολογικής ουδετερότητας τα οποία έρχονται σε αντίθεση με τη δική μας 
άποψη όπως έχουμε ήδη εξηγήσει στο παρελθόν. 

Τροπολογία 193
Françoise Castex
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 194
Sajjad Karim

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παράγραφος 1 δεν ισχύει για τα 
ψευδώνυμα δεδομένα.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 195
Sajjad Karim

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δικαίωμα των φυσικών προσώπων «να 
λησμονηθούν» και δικαίωμα διαγραφής

Δικαίωμα διαγραφής των φυσικών 
προσώπων

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 196
Sajjad Karim

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 197
Sajjad Karim

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 198
Sajjad Karim

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 199
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) δεν υπάρχουν άλλες νομικές βάσεις, 
εκτός από την συγκατάθεση του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα, για την επεξεργασία 
δεδομένων.

Or. pl

Τροπολογία 200
Sajjad Karim

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η νέα πρόταση ορίζει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για τον περιορισμό του δικαιώματος 
διαγραφής του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα όσον αφορά τις απαιτήσεις για 
την επίτευξη επιχειρηματικών και κανονιστικών σκοπών.
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Τροπολογία 201
Arlene McCarthy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα πιστωτικά ιδρύματα που τηρούν 
δεδομένα για τους ακόλουθους λόγους 
απαλλάσσονται από τις απαιτήσεις του 
παρόντος άρθρου:
- σκοπούς διαχείρισης κινδύνου·
- τήρηση απαιτήσεων εποπτείας και
συμμόρφωσης σε επίπεδο ΕΕ ή σε 
διεθνές επίπεδο·
- σκοπούς κατάχρησης της αγοράς.

Or. en

Τροπολογία 202
Klaus-Heiner Lehne

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένης της φύσης του διαδικτύου και των δυνατοτήτων ανάρτησης πληροφοριών σε 
διάφορους ιστότοπους παγκοσμίως, η παρούσα διάταξη δεν είναι εφαρμόσιμη.

Τροπολογία 203
Eva Lichtenberger
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η διασφάλιση των δικαιωμάτων των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα είναι 
απαραίτητη ώστε να μπορούν τα ίδια τα πρόσωπα να προστατεύουν τα δεδομένα τους και να 
επιβάλλουν τα δικαιώματά τους έναντι των υπευθύνων επεξεργασίας. Τα δικαιώματα αυτά 
αποτελούν έναν από τους βασικούς τρόπους εξασφάλισης της λογοδοσίας των υπευθύνων 
επεξεργασίας. Για αυτόν τον λόγο, τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης και 
διαγραφής καθώς και το δικαίωμα φορητότητας δεδομένων θα πρέπει να ενισχυθούν ώστε οι 
χρήστες να μπορούν να κατανοούν τις διαδικασίες στις οποίες υποβάλλονται τα δεδομένα τους 
και να μπορούν να τις ελέγχουν. Οι εξαιρέσεις και οι απαλλαγές θα πρέπει να είναι πολύ 
περιορισμένες.

Τροπολογία 204
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Εάν ο υπεύθυνος που επέτρεψε την 
πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα έχει εξαφανιστεί, δεν υπάρχει 
πια ή το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται 
τα δεδομένα δεν μπορεί να έρθει σε 
επαφή μαζί του για άλλους λόγους, το εν 
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λόγω πρόσωπο έχει το δικαίωμα να 
εξασφαλίσει από άλλους υπεύθυνους 
επεξεργασιών τη διαγραφή τυχόν 
συνδέσμων, ή αντίγραφων ή 
αναπαραγωγών των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η ευθύνη ή όχι του μεταβιβάζοντος τα δεδομένα λόγω ενεργειών του προς ον η μεταβίβαση, 
πρέπει να καθορίζεται κατά περίπτωση βάσει των εκάστοτε γεγονότων και περιστάσεων, 
πράγμα που διαφέρει ουσιαστικά από την επιβολή μιας μοίρας αντικειμενικής ευθύνης λόγω του 
δικαιώματος να λησμονηθεί το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα.

Τροπολογία 205
Rebecca Taylor

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) για την άσκηση του δικαιώματος 
ελευθερίας της έκφρασης σύμφωνα με το 
άρθρο 80·

α) για την άσκηση του δικαιώματος 
ελευθερίας της έκφρασης σύμφωνα με το 
άρθρο 80 ή κατά την παροχή υπηρεσίας 
της κοινωνίας της πληροφορίας με σκοπό 
τη διευκόλυνση της άσκησης του εν λόγω 
δικαιώματος·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάταξη που προτείνεται από την Επιτροπή δεν παρέχει στα μέσα ενημέρωσης επαρκείς 
τρόπους για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους στην ψηφιακή εποχή.

Τροπολογία 206
Rebecca Taylor

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – στοιχείο β



PE500.695v01-00 98/247 AM\920534EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τήρηση πλήρους αρχείου της κατάστασης υγείας του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα είναι προς το συμφέρον του ώστε να λαμβάνει την καλύτερη δυνατή περίθαλψη και 
θεραπεία καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του. Το δικαίωμα των φυσικών προσώπων «να 
λησμονηθούν» δεν πρέπει να ισχύει σε περίπτωση που τα δεδομένα επεξεργάζονται για σκοπούς 
υγειονομικής περίθαλψης, σύμφωνα με το άρθρο 81 στοιχείο α).

Τροπολογία 207
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Τροπολογία 208
Antonio López-Istúriz White
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 4.

ε) στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 4.

Στα σενάρια τα οποία προβλέπονται στα 
στοιχεία α) έως δ), το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα δύναται να 
ασκήσει δικαίωμα αντίταξης κατά της 
δημιουργίας συνδέσμων, αντιγράφων ή 
αναπαραγωγών των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. 
Η δυνατότητα άσκησης αυτού του 
δικαιώματος αποφασίζεται με την 
εξέταση όλων των περιστάσεων που 
χαρακτηρίζουν την κάθε περίπτωση, 
προσπαθώντας να μην θιγεί λόγω αυτού 
του δικαιώματος ο συγκεκριμένος λόγος 
διατήρησης των δεδομένων. 

Or. es

Τροπολογία 209
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

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

Or. es

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, δεν μπορούμε να δεχτούμε την παράγραφο 9 του 
παρόντος άρθρου, καθώς προβλέπει τη ρύθμιση θεμάτων τα οποία είναι ουσιώδη για την ορθή 
κατανόηση του κανόνα. Εάν θεωρηθεί ότι τα εν λόγω θέματα πρέπει να καλυφθούν 
αναγκαστικά, αυτά πρέπει να αναπτυχθούν εντός του ίδιου του κανονισμού.

Τροπολογία 210
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Εάν ο μορφότυπος που έχει ζητήσει το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δεν συμπίπτει με τον 
μορφότυπο της επεξεργασίας, ο 
υπεύθυνος μπορεί να επιβάλει τέλος για 
τη μετατροπή το οποίο δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το κόστος της παρασχεθείσας 
υπηρεσίας βάσει των τρεχουσών τιμών 
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της αγοράς.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι δικαιολογημένη, επειδή η αίτηση για συγκεκριμένο μορφότυπο, ο οποίος δεν 
συμπίπτει με τον μορφότυπο της επεξεργασίας, δημιουργεί νέα υπηρεσία η οποία δεν μπορεί να 
παρέχεται χωρίς αμοιβή. Από την άλλη, εάν παρέχεται η διευκόλυνση να μπορεί κάποιος να 
λαμβάνει τα δεδομένα σε συγκεκριμένο μορφότυπο, είναι λογικό το κόστος της μετατροπής να 
μην βαρύνει τον υπεύθυνο επεξεργασίας. Φαίνεται λογική η θέσπιση δυνατότητας επιβολής 
τέλους για τη μετατροπή των δεδομένων σε ορισμένους από τους ζητούμενους μορφότυπους.

Τροπολογία 211
Eva Lichtenberger
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Justification

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
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exemptions should be very limited as the right to data portability is a corollary to the right of 
access. When replying to access requests, controllers must not provide data in formats which 
limits further use by the data subject. The right to data portability may contribute to a more 
competitive environment, especially for social networks and other online services, by allowing 
people to change service providers without difficulty.

Τροπολογία 212
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας από τον οποίο 
παρέχονται τα δεδομένα προβαίνει στη 
διαγραφή τους, εκτός εάν η συνέχιση της 
επεξεργασίας τους δεσμεύεται από άλλον 
τίτλο νομικά έγκυρο. Το δίκαιο της 
Ένωσης και η νομοθεσία των κρατών 
μελών δύνανται να διέπουν τις 
περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει νομική 
υποχρέωση διατήρησης των δεδομένων 
βάσει σκοπών δημόσιου συμφέροντος 
ανάλογων προς τον σκοπό που 
επιδιώκεται και με σεβασμό προς την 
ουσία του δικαιώματος προστασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Or. es

Αιτιολόγηση

Επί της αρχής η φορητότητα, όσον αφορά τη διάστασή της ως προς τη λήψη αντιγράφου των 
δεδομένων, δεν συνεπάγεται αναγκαστικά τη διαγραφή τους. Ωστόσο, όταν μιλάμε για 
φορητότητα με τη στενή έννοια, δηλαδή για μεταβίβαση από έναν υπεύθυνο σε άλλον, τότε 
όντως πρέπει να τεθεί το θέμα της διαγραφής. Τούτων λεχθέντων, εδώ θα ήταν αναγκαίες 
ορισμένες εγγυήσεις για τις περιπτώσεις στις οποίες είναι αναγκαία η διατήρηση των 
δεδομένων.

Τροπολογία 213
Sajjad Karim
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 214
Klaus-Heiner Lehne

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται, στις περιπτώσεις 
του άρθρου 6 παράγραφος1 στοιχεία δ), 
ε) και στ), να αντιτάσσεται ανά πάσα 
στιγμή στην επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν
βάσει επιτακτικών λόγων εξασφάλισης 
προστασίας που σχετίζονται με την 
ιδιαίτερη κατάστασή του. Σε περίπτωση 
αιτιολογημένης αντίταξης, δεν μπορούν 
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υπερισχύουν των συμφερόντων ή των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα.

πλέον να χρησιμοποιούνται τα δεδομένα 
αυτά από τον υπεύθυνο κατά την 
επεξεργασία.

Or. en

Τροπολογία 215
Francesco Enrico Speroni

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it

Τροπολογία 216
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Εάν η αντίταξη γίνει δεκτή δυνάμει της 
παραγράφου 1, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
πρέπει να γνωστοποιήσει στο πρόσωπο 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα τους 
επιτακτικούς και νόμιμους λόγους που 
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συντρέχουν, με τους όρους που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, ή σε 
αντίθετη περίπτωση, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας δεν χρησιμοποιεί πλέον 
ούτε επεξεργάζεται άλλως πως τα σχετικά 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εάν η 
αντίταξη διατυπώνεται σε σχέση με την 
παράγραφο 2, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
δεν χρησιμοποιεί πλέον ούτε 
επεξεργάζεται άλλως πως τα σχετικά 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Or. es

Αιτιολόγηση

Πράγματι, εάν έναντι του δικαιώματος αντίταξης υπάρχει η δυνατότητα ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας να καταδεικνύει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους, δεν υπάρχει λόγος η απλή 
διατύπωση της αντίταξης να οδηγεί αναγκαστικά στο επιθυμητό αποτέλεσμα της 
προαναφερθείσας τρίτης παραγράφου.

Τροπολογία 217
Sajjad Karim

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 218
Sajjad Karim

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέτρα βασισμένα σε κατάρτιση προφίλ Μέτρα βασισμένα σε αυτοματοποιημένη 
επεξεργασία

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 219
Sajjad Karim

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 220
Rebecca Taylor

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη ότι ορισμένες δραστηριότητες κατάρτισης προφίλ 
συνεπάγονται σημαντικά οφέλη για τους καταναλωτές και μπορούν να χρησιμεύσουν ως βάση 
για την καλή εξυπηρέτησή τους. Ο ευρύς ορισμός της κατάρτισης προφίλ δεν διαφοροποιεί τις 
συνήθεις δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων που είναι εκ φύσεως θετικές από την 
κατάρτιση προφίλ που έχει αρνητικές επιπτώσεις. Η κατάρτιση προφίλ που έχει θετικές 
επιπτώσεις χρησιμοποιείται συχνά για την προσαρμογή των υπηρεσιών μέσω της καταγραφής 
των αναγκών και των προτιμήσεων των καταναλωτών.

Τροπολογία 221
Eva Lichtenberger
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Justification

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

Τροπολογία 222
Sajjad Karim

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Διαγραφή λόγω της τροπολογίας που προτείνεται στην παράγραφο 1.

Τροπολογία 223
Eva Lichtenberger
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Justification

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

Τροπολογία 224
Eva Lichtenberger
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Justification

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

Τροπολογία 225
Eva Lichtenberger
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Justification

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

Τροπολογία 226
Marielle Gallo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 227
Klaus-Heiner Lehne

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) βασίζεται στη συγκατάθεση του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα, με την επιφύλαξη των 
προϋποθέσεων που προβλέπονται στο

γ) είναι σύννομη σύμφωνα με το άρθρο 6
παράγραφος 1 στοιχεία α) έως στ) του 
παρόντος κανονισμού.
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άρθρο 7 και κατάλληλων εγγυήσεων.

Or. en

Τροπολογία 228
Eva Lichtenberger
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Justification

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

Τροπολογία 229
Marielle Gallo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

γ) βασίζεται σε μία από τις καταστάσεις 
που προβλέπονται στο άρθρο 6, 
παράγραφος 1, στοιχεία α) έως στ).

Or. fr

Τροπολογία 230
Sajjad Karim

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Διαγραφή λόγω της τροπολογίας που προτείνεται στην παράγραφο 1.
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Τροπολογία 231
Eva Lichtenberger
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Justification

Profiling can entail serious risks for data subjects. It is prone to reinforcing discriminations, 
making decisions less transparent and carries an unavoidable risk of wrong decisions. For 
these reasons, it should be tightly regulated: its use should be clearly limited, and in those 
cases where it can be used, there should be safeguards against discrimination and data 
subjects should be able to receive clear and meaningful information on the logic of the 
profiling and its consequences. While some circles see profiling as a panacea for many 
problems, it should be noted that there is a significant body of research addressing its 
limitations. Notably, profiling tends to be useless for very rare characteristics, due to the risk 
of false positives. Also, profiles can be hard or impossible to verify. Profiles are based on 
complex and dynamic algorithms that evolve constantly and that are hard to explain to data 
subjects. Often, these algorithms qualify as commercial secrets and will not be easily 
provided to data subjects. However, when natural persons are subject to profiling, they 
should be entitled to information about the logic used in the measure, as well as an 
explanation of the final decision if human intervention has been obtained. This helps to 
reduce intransparency, which could undermine trust in data processing and may lead to loss 
or trust in especially online services. There is also a serious risk of unreliable and (in effect) 
discriminatory profiles being widely used, in matters of real importance to individuals and 
groups, which is the motivation behind several suggested changes in this Article that aim to 
improve the protection of data subjects against discrimination. In relation to this, the use of 
sensitive data in generating profiles should also be restricted.
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Τροπολογία 232
Eva Lichtenberger
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Justification

Profiling can entail serious risks for data subjects. It is prone to reinforcing discriminations, 
making decisions less transparent and carries an unavoidable risk of wrong decisions. For 
these reasons, it should be tightly regulated: its use should be clearly limited, and in those 
cases where it can be used, there should be safeguards against discrimination and data 
subjects should be able to receive clear and meaningful information on the logic of the 
profiling and its consequences. While some circles see profiling as a panacea for many 
problems, it should be noted that there is a significant body of research addressing its 
limitations. Notably, profiling tends to be useless for very rare characteristics, due to the risk 
of false positives. Also, profiles can be hard or impossible to verify. Profiles are based on 
complex and dynamic algorithms that evolve constantly and that are hard to explain to data 
subjects. Often, these algorithms qualify as commercial secrets and will not be easily 
provided to data subjects. However, when natural persons are subject to profiling, they 
should be entitled to information about the logic used in the measure, as well as an 
explanation of the final decision if human intervention has been obtained. This helps to 
reduce intransparency, which could undermine trust in data processing and may lead to loss 
or trust in especially online services. There is also a serious risk of unreliable and (in effect) 
discriminatory profiles being widely used, in matters of real importance to individuals and 
groups, which is the motivation behind several suggested changes in this Article that aim to 
improve the protection of data subjects against discrimination. In relation to this, the use of 
sensitive data in generating profiles should also be restricted.
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Τροπολογία 233
Eva Lichtenberger
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Justification

Profiling can entail serious risks for data subjects. It is prone to reinforcing discriminations, 
making decisions less transparent and carries an unavoidable risk of wrong decisions. For 
these reasons, it should be tightly regulated: its use should be clearly limited, and in those 
cases where it can be used, there should be safeguards against discrimination and data 
subjects should be able to receive clear and meaningful information on the logic of the 
profiling and its consequences. While some circles see profiling as a panacea for many 
problems, it should be noted that there is a significant body of research addressing its 
limitations. Notably, profiling tends to be useless for very rare characteristics, due to the risk 
of false positives. Also, profiles can be hard or impossible to verify. Profiles are based on 
complex and dynamic algorithms that evolve constantly and that are hard to explain to data 
subjects. Often, these algorithms qualify as commercial secrets and will not be easily 
provided to data subjects. However, when natural persons are subject to profiling, they 
should be entitled to information about the logic used in the measure, as well as an 
explanation of the final decision if human intervention has been obtained. This helps to 
reduce intransparency, which could undermine trust in data processing and may lead to loss 
or trust in especially online services. There is also a serious risk of unreliable and (in effect) 
discriminatory profiles being widely used, in matters of real importance to individuals and 
groups, which is the motivation behind several suggested changes in this Article that aim to 
improve the protection of data subjects against discrimination. In relation to this, the use of 
sensitive data in generating profiles should also be restricted.
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Τροπολογία 234
Sajjad Karim

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Διαγραφή λόγω της τροπολογίας που προτείνεται στην παράγραφο 1.

Τροπολογία 235
Eva Lichtenberger
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Justification

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

Τροπολογία 236
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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Or. es

Τροπολογία 237
Sajjad Karim

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Διαγραφή λόγω της τροπολογίας που προτείνεται στην παράγραφο 1.

Τροπολογία 238
Eva Lichtenberger
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Justification

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

Τροπολογία 239
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Τροπολογία 240
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Τα μέτρα που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1 περιλαμβάνουν στις 
περιπτώσεις και σύμφωνα με τους 
κανόνες που περιέχονται στο παρόν 
κεφάλαιο τα ακόλουθα:

Or. es

Τροπολογία 241
Rebecca Taylor

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Κρίνεται περισσότερο σκόπιμη η προώθηση των εν λόγω μέτρων ως θεμιτής πρακτικής, 
δεδομένου ότι διαφορετικά θα προέκυπτε μια μη ρεαλιστική από ρυθμιστική άποψη υποχρέωση.

Τροπολογία 242
Antonio López-Istúriz White
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ε) ορισμό υπευθύνου επεξεργασίας 
δεδομένων δυνάμει του άρθρου 35 
παράγραφος 1 ή την υποχρέωση και τη 
διατήρηση πιστοποίησης σύμφωνα με τις 
πολιτικές πιστοποίησης που έχουν οριστεί 
από την Επιτροπή.

Or. es

Τροπολογία 243
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 244
Antonio López-Istúriz White
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Τροπολογία 245
Sajjad Karim

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 246
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. pl
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Τροπολογία 247
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Τροπολογία 248
Sajjad Karim

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Μέχρις ότου ληφθούν υποχρεωτικά 
μέτρα σύμφωνα με την παράγραφο 1, τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι δεν 
επιβάλλεται υποχρεωτικός σχεδιασμός 
ούτε προκαθορισμένες απαιτήσεις σε 
αγαθά και υπηρεσίες σχετικά με την 
προστασία ατόμων όσον αφορά την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
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ελάχιστου απαραίτητου ορίου για τους 
σκοπούς αυτούς, από την άποψη τόσο 
της ποσότητας των δεδομένων όσο και 
του χρόνου της αποθήκευσής τους. 
Ειδικότερα, οι εν λόγω μηχανισμοί 
διασφαλίζουν ότι, εξ ορισμού, δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα δεν καθίστανται 
προσπελάσιμα σε αόριστο αριθμό 
φυσικών προσώπων.

χαρακτήρα, που θα μπορούσαν να 
εμποδίσουν την τοποθέτηση εξοπλισμού 
στην αγορά και την ελεύθερη κυκλοφορία 
των εν λόγω αγαθών και υπηρεσιών τόσο 
εντός όσο και μεταξύ των κρατών μελών.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 249
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. es
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Αιτιολόγηση

Η έννοια αυτή δεν είναι αναγκαία. Στηρίζουμε τη γενική προσέγγιση που βασίζεται στην αρχή 
της λογοδοσίας την οποία υπερασπιζόμαστε και στην παρούσα θέση μας και η οποία πρέπει να 
κάνει τις αρχές να εστιάζουν κυρίως στους στόχους και τα αποτελέσματα και όχι τόσο στα μέσα. 
Τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία αναφοράς δύνανται να επιτευχθούν μέσω της εκπόνησης 
καταλόγων ορθών πρακτικών που μπορούν να τεθούν στη διάθεση των ενδιαφερομένων, χωρίς 
να υπάρχει ανάγκη για κανονιστική, με τη στενή έννοια, προσέγγιση.

Τροπολογία 250
Sajjad Karim

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 251
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Αιτιολόγηση

Παραπέμπουμε στην αιτιολόγηση της προηγούμενης παραγράφου.

Τροπολογία 252
Sajjad Karim

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 253
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

προσωπικού χαρακτήρα από κοινού με 
άλλους, οι από κοινού υπεύθυνοι 
επεξεργασίας καθορίζουν τις αντίστοιχες 
αρμοδιότητές τους για τη συμμόρφωση 
προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από 
τον παρόντα κανονισμό, ιδίως όσον αφορά 
τις διαδικασίες και τους μηχανισμούς για 
την άσκηση των δικαιωμάτων του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα, μέσω μεταξύ τους συμφωνίας. 
Προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα 
αντίταξης της εν λόγω συμφωνίας στα 
πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα είναι αναγκαίο να έχει 
τεκμηριωθεί και να έχει γνωστοποιηθεί εκ 
των προτέρων στα εν λόγω πρόσωπα· σε 
αντίθετη περίπτωση τα αναφερθέντα 
δικαιώματα μπορούν να ασκούνται 
πλήρως έναντι κάθε υπευθύνου, 
καταλείποντας σε αυτόν το βάρος της 
επακριβούς συμμόρφωσης με τις νομίμως 
θεσπισθέντες παροχές.

Or. es

Τροπολογία 254
Marielle Gallo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 255
Francesco Enrico Speroni

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 256
Francesco Enrico Speroni

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερα 
από 250 άτομα·

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 257
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερα β) επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερα 
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από 250 άτομα· ή από 250 άτομα, εκτός εάν οι επεξεργασίες 
που φέρει εις πέρας η εν λόγω επιχείρηση 
θεωρούνται από τις εποπτικές αρχές 
υψηλού κινδύνου και οι εν λόγω αρχές 
επιβλέπουν τα χαρακτηριστικά τους, το 
είδος των δεδομένων ή τον αριθμό των 
εμπλεκομένων· ή

Or. es

Τροπολογία 258
Francesco Enrico Speroni

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) υπεύθυνο επεξεργασίας ο οποίος 
προσφέρει μόνον περιστασιακά αγαθά ή 
υπηρεσίες σε πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα τα οποία 
διαμένουν στην Ένωση.

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 259
Sajjad Karim

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εάν μια πράξη επεξεργασίας πρόκειται 
να εκτελεσθεί για λογαριασμό υπευθύνου 
επεξεργασίας, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
επιλέγει έναν εκτελούντα την επεξεργασία 
ο οποίος παρέχει επαρκείς εγγυήσεις για 
την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και 
οργανωτικών μέτρων και διαδικασιών, 
κατά τρόπο ώστε η επεξεργασία να πληροί 
τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού 
και να διασφαλίζεται η προστασία των 

1. Εάν μια πράξη επεξεργασίας πρόκειται 
να εκτελεσθεί για λογαριασμό υπευθύνου 
επεξεργασίας και περιλαμβάνει την 
επεξεργασία δεδομένων που επιτρέπουν 
στον εκτελούντα την επεξεργασία να 
αναγνωρίσει με λογικό τρόπο το πρόσωπο 
στο αναφέρονται τα δεδομένα, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας επιλέγει έναν 
εκτελούντα την επεξεργασία ο οποίος 
παρέχει επαρκείς εγγυήσεις για την 
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δικαιωμάτων του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα σε σχέση με τα 
τεχνικά μέτρα ασφάλειας και τα 
οργανωτικά μέτρα τα οποία διέπουν την 
επεξεργασία που πρόκειται να εκτελεσθεί, 
και διασφαλίζει τη συμμόρφωση προς τα 
εν λόγω μέτρα.

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 260
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Η εκτέλεση της επεξεργασίας από 
εκτελούντα την επεξεργασία διέπεται από 
σύμβαση ή άλλη δικαιοπραξία η οποία 
συνδέει τον εκτελούντα την επεξεργασία 
με τον υπεύθυνο επεξεργασίας, γεγονός το 
οποίο τεκμηριώνεται σε υπόθεμα το 
οποίο αφήνει ίχνη, προβλέπει δε 
ειδικότερα ότι ο εκτελών την επεξεργασία:
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Or. es

Τροπολογία 261
Sajjad Karim

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 262
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Το γεγονός ότι πρέπει να συγκεντρώνονται όλες οι εντολές γραπτώς μπορεί να συνιστά 
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δυσανάλογο άχθος, ιδιαιτέρως εάν εδώ περιληφθούν και οι διαδοχικές εντολές μετά τη σύναψη 
της σύμβασης και στο πλαίσιο αυτής. Κανονικά οι επιχειρησιακές εντολές αποστέλλονται 
ηλεκτρονικά και αφήνουν απόλυτα ικανοποιητικά ίχνη. Φαίνεται λογικό η συμβατική σχέση 
μεταξύ υπευθύνου και εκτελούντα να τεκμηριώνεται σε οποιοδήποτε υπόθεμα που αφήνει ίχνη, 
διατύπωση που μας φαίνεται πιο κατάλληλη από τη γραπτή μορφή με τη στενή έννοια η οποία 
είναι πιο περιορισμένη.

Τροπολογία 263
Sajjad Karim

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 264
Antonio López-Istúriz White
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Εάν ο εκτελών την επεξεργασία 
επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα πέραν των οδηγιών του 
υπευθύνου επεξεργασίας, ο εκτελών την 
επεξεργασία θεωρείται υπεύθυνος 
επεξεργασίας σε σχέση με τη 
συγκεκριμένη επεξεργασία και υπάγεται 
στους κανόνες για τους από κοινού 
υπευθύνους επεξεργασίας που 
προβλέπονται στο άρθρο 24, όλα τα 
ανωτέρω με την επιφύλαξη της ευθύνης 
που ενδέχεται να ενέχει ο υπεύθυνος της 
επεξεργασίας ως προς τη συμμόρφωση με 
τις υποχρεώσεις που τον βαρύνουν.

Or. es

Αιτιολόγηση

Μας φαίνεται ότι σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να υπάρχει ανταγωνισμός ευθυνών, ο 
οποίος πρέπει να αναφερθεί. Πράγματι, με την επιφύλαξη του ενδεχόμενου οι υπερβάσεις του 
εκτελούντα να τον καθιστούν προσωπικά υπόχρεο και υπεύθυνο για μία επεξεργασία (ultra 
vires), δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανή ύπαρξη culpa in vigilando του επικεφαλής.

Τροπολογία 265
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
απαιτήσεων σχετικά με τις αρμοδιότητες, 
τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα που 
αφορούν τον εκτελούντα την επεξεργασία 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, και των 

διαγράφεται
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προϋποθέσεων που επιτρέπουν τη 
διευκόλυνση της επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στο εσωτερικό 
ομίλου επιχειρήσεων, ιδίως για τους 
σκοπούς του ελέγχου και της υποβολής 
εκθέσεων.

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι αρμοδιότητες που αποδίδονται στην Επιτροπή σε αυτόν τον κανόνα μας φαίνονται 
υπερβολικές. Το περιεχόμενό τους, εάν κρίνεται αναγκαίο, θα πρέπει να αναπτύσσεται εντός του 
κειμένου του κανονισμού.

Τροπολογία 266
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Κάθε υπεύθυνος επεξεργασίας και κάθε 
εκτελών την επεξεργασία και, εφόσον 
συντρέχει περίπτωση, ο εκπρόσωπος του 
υπευθύνου επεξεργασίας είναι 
διατεθειμένος να ενημερώνει πλήρως τις 
αρχές που το επιθυμούν για όλες τις 
πράξεις επεξεργασίας για τις οποίες είναι 
υπεύθυνος.

Or. es

Τροπολογία 267
Sajjad Karim

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε υπεύθυνος επεξεργασίας και κάθε 
εκτελών την επεξεργασία και, εφόσον 

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

συντρέχει περίπτωση, ο εκπρόσωπος του 
υπευθύνου επεξεργασίας διατηρεί 
τεκμηρίωση των βασικών κατηγοριών
επεξεργασίας για τις οποίες είναι 
υπεύθυνος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την αποτελεσματική προστασία των δεδομένων οι οργανισμοί υποχρεούνται να έχουν μια 
επαρκώς τεκμηριωμένη κατανόηση των δραστηριοτήτων επεξεργασίας δεδομένων που 
καλούνται να πραγματοποιήσουν. Ωστόσο, η διατήρηση τεκμηρίωσης για όλες τις πράξεις 
επεξεργασίας δεδομένων συνεπάγεται δυσανάλογη επιβάρυνση. Αντί να ικανοποιεί 
γραφειοκρατικές ανάγκες, η διατήρηση τεκμηρίωσης πρέπει να διευκολύνει τους υπεύθυνους 
επεξεργασίας και τους εκτελούντες την επεξεργασία να τηρούν τις υποχρεώσεις τους.

Τροπολογία 268
Rebecca Taylor

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η υποχρέωση που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1 δεν ισχύει για τις ΜΜΕ για 
τις οποίες η επεξεργασία δεδομένων 
αποτελεί επικουρική δραστηριότητα στην 
πώληση αγαθών και υπηρεσιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να εφαρμοστεί η αρχή της «προτεραιότητας στις μικρές 
επιχειρήσεις» και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ΜΜΕ για τις οποίες η εν λόγω υποχρέωση 
θα συνεπαγόταν μεγάλο φόρτο. Οι δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων των ΜΜΕ που δεν 
αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του 50% του κύκλου εργασιών της εταιρείας 
θεωρούνται επικουρικές.

Τροπολογία 269
Antonio López-Istúriz White
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η τεκμηρίωση περιέχει τουλάχιστον τις 
ακόλουθες πληροφορίες:

2. Οι επιχειρήσεις ή οργανισμοί που δεν 
διαθέτουν υπεύθυνο προστασίας 
δεδομένων ή επαρκή πιστοποίηση εν 
ισχύ, πρέπει να διαθέτουν υπόδειγμα 
τεκμηρίωσης νόμιμα θεσπισθέν για όλες 
τις πράξεις επεξεργασίας για τις οποίες 
ευθύνονται. Η εν λόγω τεκμηρίωση 
περιέχει τουλάχιστον τις ακόλουθες 
πληροφορίες:

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι οργανισμοί εκείνοι που δεν διαθέτουν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων ή επαρκή 
πιστοποίηση, κρίνεται αναγκαίο να θεσπίσουν αυστηρότερα κριτήρια για τη λογοδοσία τους, 
πράγμα που θα συνεπαγόταν την ανάγκη θέσπισης ενός συγκεκριμένου υποδείγματος και την 
πρόβλεψη ελάχιστης τεκμηρίωσης με τη νομικά απαιτούμενη μορφή. 

Τροπολογία 270
Sajjad Karim

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η τεκμηρίωση περιέχει τουλάχιστον τις 
ακόλουθες πληροφορίες:

2. Η βασική τεκμηρίωση περιέχει 
τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 271
Antonio López-Istúriz White
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας 
του υπευθύνου προστασίας των 
δεδομένων, εφόσον συντρέχει περίπτωση·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 272
Sajjad Karim

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

γ) τους γενικούς σκοπούς της 
επεξεργασίας·

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 273
Sajjad Karim

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) όπου συντρέχει περίπτωση, τις 
διαβιβάσεις δεδομένων σε τρίτη χώρα ή 
διεθνή οργανισμό, συμπεριλαμβανομένων 

στ) όπου συντρέχει περίπτωση, τις 
διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή 



PE500.695v01-00 142/247 AM\920534EL.doc

EL

του προσδιορισμού της εν λόγω τρίτης 
χώρας ή του διεθνούς οργανισμού και, σε 
περίπτωση διαβιβάσεων που αναφέρονται 
στο άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο η), 
της τεκμηρίωσης για τις κατάλληλες
εγγυήσεις·

οργανισμό και, σε περίπτωση διαβιβάσεων 
που αναφέρονται στο άρθρο 44 
παράγραφος 1 στοιχείο η), μια παραπομπή 
στις εγγυήσεις που χρησιμοποιήθηκαν·

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 274
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ζ) γενική αναφορά στις προθεσμίες για τη 
διαγραφή των διαφόρων κατηγοριών 
δεδομένων, όταν είναι εφικτό·

Or. es

Αιτιολόγηση

Εισερχόμενοι στις ιδιαίτερες γραφειοκρατικές απαιτήσεις στις οποίες αναφέρεται η νομοθεσία, 
βλέπουμε ότι με τρόπο συνεπή προς τα αναφερθέντα ήδη σε άλλα πεδία της παρούσας θέσης, η 
αναφορά των ορισθέντων προθεσμιών για τη διαγραφή των δεδομένων η οποία προβλέπεται 
στο στοιχείο ζ) της παραγράφου 2, πρέπει να λειτουργεί με ορισμένη ευελιξία, καθώς υπάρχουν 
πολλές επεξεργασίες για τις οποίες δεν μπορεί να δοθεί αυτή η πληροφορία ή μπορεί να δοθεί 
με πολύ γενικό τρόπο.

Τροπολογία 275
Francesco Enrico Speroni

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

α) ένα φυσικό πρόσωπο το οποίο 
επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα χωρίς εμπορικό συμφέρον· ή
β) μια επιχείρηση ή έναν οργανισμό που 
απασχολεί λιγότερα από 250 άτομα και 
επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα μόνον ως δραστηριότητα 
παρεπόμενη στις κύριες δραστηριότητές 
της.

Or. it

Τροπολογία 276
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 δεν εφαρμόζονται στους 
ακόλουθους υπευθύνους επεξεργασίας και 
εκτελούντες την επεξεργασία:

Or. es

Αιτιολόγηση

Για αυτού του είδους τις καταστάσεις, στην παράγραφο 4 αυτού του κανόνα αποκλείεται η 
απαίτηση της τεκμηρίωσης που προβλέπεται στη δεύτερη παράγραφο, με μόνη εξαίρεση τις 
επιχειρήσεις ή οργανισμούς που ασχολούνται αποκλειστικά με τη δραστηριότητα της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι εν λόγω επιχειρήσεις και οργανισμοί θα 
έχουν στη διάθεσή τους τις τρεις επιλογές που εξετάστηκαν προηγουμένως: υπεύθυνο 
προστασίας, πιστοποίηση ή νομικά προβλεπόμενη τεκμηρίωση.
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Τροπολογία 277
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Τροπολογία 278
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Τροπολογία 279
Antonio López-Istúriz White
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Αιτιολόγηση

Θα ήταν σκόπιμο να αλλάξει ελαφρώς η πρώτη παράγραφος υπό την έννοια ότι ο εκτελών θα 
δίνει απαντήσεις στις ενδεδειγμένες περιπτώσεις και όχι γενικώς, όπως συμβαίνει με τον 
υπεύθυνο.

Τροπολογία 280
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ως απόκριση στην άσκηση των 
εξουσιών της αρχής ελέγχου βάσει του 
άρθρου 53 παράγραφος 2, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας και ο εκτελών την 
επεξεργασία απαντούν στην αρχή ελέγχου 
εντός εύλογης προθεσμίας, η οποία 
προσδιορίζεται από αυτήν. Η απάντηση 
περιλαμβάνει περιγραφή των ληφθέντων 
μέτρων και των επιτευχθέντων 
αποτελεσμάτων, ως απόκριση στις 
παρατηρήσεις της αρχής ελέγχου.

2. Ως απόκριση στην άσκηση των 
εξουσιών της αρχής ελέγχου βάσει του 
άρθρου 53 παράγραφος 2, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας, για λογαριασμό του ή μέσω 
του εκπροσώπου του, και ο εκτελών την 
επεξεργασία απαντούν στην αρχή ελέγχου 
εντός εύλογης προθεσμίας, η οποία 
προσδιορίζεται από αυτήν. Η απάντηση 
περιλαμβάνει περιγραφή των ληφθέντων 
μέτρων και των επιτευχθέντων 
αποτελεσμάτων, ως απόκριση στις 
παρατηρήσεις της αρχής ελέγχου.
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Or. es

Αιτιολόγηση

Στη δεύτερη παράγραφο λείπει μια αναφορά στον εκπρόσωπο όσον αφορά τις περιπτώσεις 
εκείνες όπου οι υπεύθυνοι βρίσκονται εκτός ΕΕ.

Τροπολογία 281
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
προϋποθέσεων σχετικά με τα τεχνικά και 
οργανωτικά μέτρα που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2, 
συμπεριλαμβανομένου του ορισμού της 
κατάστασης της τεχνολογίας, για 
συγκεκριμένους τομείς και σε 
συγκεκριμένες καταστάσεις επεξεργασίας 
δεδομένων, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις 
εξελίξεις στην τεχνολογία και τις λύσεις 
για την προστασία της ιδιωτικής ζωής 
ήδη από τον σχεδιασμό και την 
προστασία των δεδομένων εξ ορισμού, 
εκτός εάν τυγχάνει εφαρμογής η 
παράγραφος 4.

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Για θέματα ασφάλειας αρκεί να οριστούν σαφώς οι στόχοι, και μετά, κατά περίπτωση, 
επιθεωρούνται τα αποτελέσματα και εγκρίνονται τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα. Ως εκ τούτου, 
χρειάζεται να υπάρξει ευελιξία ώστε οι φορείς να μπορέσουν να θεσπίσουν τα δικά τους μέτρα 
ασφάλειας, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του κάθε τομέα και υποτομέα, χωρίς να 
χρειάζεται διεξοδικότερη ρύθμιση μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
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Τροπολογία 282
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

α) την αποφυγή κάθε μη 
εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα·
β) την αποφυγή κάθε μη 
εξουσιοδοτημένης κοινοποίησης, 
ανάγνωσης, αντιγραφής, τροποποίησης, 
διαγραφής ή αφαίρεσης δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα·
γ) τη διασφάλιση του ελέγχου της 
νομιμότητας των πράξεων επεξεργασίας.

Or. es

Αιτιολόγηση

Παραπέμπουμε στην προηγούμενη αιτιολόγηση.

Τροπολογία 283
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, η οποία λόγω 
των χαρακτηριστικών της ενέχει σοβαρό 
κίνδυνο για την ιδιωτική ζωή των 
προσώπων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας την 
κοινοποιεί στην αρχή ελέγχου χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
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κοινοποίηση στην αρχή ελέγχου 
συνοδεύεται από αιτιολογία στις 
περιπτώσεις στις οποίες δεν 
πραγματοποιείται εντός 24 ωρών.

Or. es

Αιτιολόγηση

Δεν φαίνεται λογική η επιβολή κοινοποίησης και τεκμηρίωσης για κάθε περιστατικό ασφαλείας, 
παρά μόνο για τα περιστατικά τα οποία λόγω των χαρακτηριστικών τους ενέχουν σοβαρό 
κίνδυνο για την ιδιωτική ζωή των προσώπων. Υπερβολή κοινοποιήσεων, μεταξύ των οποίων 
θα περιλαμβάνονταν απλά σφάλματα χωρίς μεταγενέστερες συνέπειες, θα μπορούσε να 
καταλήξει σε απώλεια της ικανότητας ελέγχου και συγκέντρωσης των εποπτικών αρχών. Η 
προθεσμία των 24 ωρών που έχει θεσπιστεί μπορεί να είναι σε πολλές περιπτώσεις ανέφικτη. 
Αυτό που είναι κρίσιμης σημασίας είναι να υπάρχει ένα κριτήριο εύλογης και σύντομης 
προθεσμίας.

Τροπολογία 284
Sajjad Karim

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 285
Eva Lichtenberger
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κοινοποίηση της παραβίασης δεδομένων αποτελεί σημαντικό εργαλείο ώστε να διασφαλίζεται 
ότι οι υπεύθυνοι επεξεργασίας τηρούν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την ασφάλεια των 
δεδομένων. Επίσης, παρέχει τη δυνατότητα στα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα 
να προστατεύονται τα ίδια από τις συνέπειες των παραβιάσεων. Στόχος του εν λόγω συνόλου 
τροπολογιών είναι η βελτίωση των διατάξεων για τις παραβιάσεις δεδομένων καθιστώντας τις 
προθεσμίες κοινοποίησης πιο διαχειρίσιμες για τους υπευθύνους επεξεργασίας, αποτρέποντας 
το ενδεχόμενο τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα να «κουραστούν» να 
αναφέρουν την παραβίαση των δεδομένων τους και δημιουργώντας ένα δημόσιο αρχείο 
παραβιάσεων.

Τροπολογία 286
Françoise Castex

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 287
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σημαντική παραβίαση θεωρείται ότι 
συνιστούν οι περιπτώσεις στις οποίες 
ενδεχόμενη παραβίαση της προστασίας 
των δεδομένων μπορεί να επηρεάσει 
αρνητικά την ιδιωτική ζωή του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα.

Or. pl

Τροπολογία 288
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

στοιχείο στ), ο εκτελών την επεξεργασία 
ειδοποιεί και ενημερώνει τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας αμέσως μετά τη διαπίστωση 
παραβίασης δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από αυτές που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1.

Or. es

Τροπολογία 289
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κοινοποίηση σχετικά με την παραβίαση 
της προστασίας των δεδομένων δεν 
απαιτείται εάν ο υπεύθυνος της 
επεξεργασίας έχει εφαρμόσει τα 
κατάλληλα μέτρα ασφαλείας και τα μέτρα 
αυτά έχουν εφαρμοστεί στα δεδομένα που 
αφορούν την παραβίαση της προστασίας 
των δεδομένων. Τα εν λόγω τεχνολογικά 
μέτρα προστασίας καθιστούν τα 
δεδομένα ακατανόητα σε οποιοδήποτε 
πρόσωπο δεν διαθέτει εξουσία 
πρόσβασης σε αυτά.

Or. pl

Τροπολογία 290
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Η κοινοποίηση πρέπει να περιλαμβάνει 
τα αναγκαία σημεία ώστε η αρχή ελέγχου 
να μπορεί να αξιολογήσει τα γεγονότα που 
προέκυψαν και τις συνέπειές τους, και 
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ενδεχομένως να συστήσει την έγκριση 
μέτρων:

Or. es

Αιτιολόγηση

Δεν είναι αναγκαίο να ρυθμιστεί λεπτομερώς το περιεχόμενο των κοινοποιήσεων, δεδομένης 
της πλούσιας περιπτωσιολογίας που ενδέχεται να προκύψει στην πράξη και δεδομένων των 
ιδιαιτεροτήτων των διαφόρων τομέων. Μάλλον αρκεί η κοινοποίηση στην εποπτική αρχή, η 
οποία είναι πραγματικά αναγκαία για την ορθή αξιολόγηση του περιστατικού και των 
συνεπειών του. Έτσι, τα κρίσιμα στοιχεία της πράξης κοινοποίησης θα πρέπει να είναι: τα 
γεγονότα, οι διαπιστωθείσες και εκτιμώμενες συνέπειες, τα ληφθέντα μέτρα και/ή τα μέτρα που 
πρόκειται να ληφθούν.

Τροπολογία 291
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας τεκμηριώνει 
κάθε παραβίαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα η οποία περιλαμβάνεται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, 
αναφέροντας τα πραγματικά περιστατικά 
που αφορούν την παραβίαση, τις συνέπειες 
και τα ληφθέντα διορθωτικά μέτρα. Με 
την επιφύλαξη των ανωτέρω, 
παραδίδεται από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας, ή κατά περίπτωση τον 
εκτελούντα την επεξεργασία, μητρώο 
σφαλμάτων και συμβάντων, τα οποία δεν 
περιλαμβάνονται στην παράγραφο 1 αλλά 
αφορούν την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, στη διάθεση 
των εποπτικών αρχών, οι οποίες μπορεί 
να ενδιαφέρονται για την περιοδική 
διαβίβαση αντιγράφων του εν λόγω 
μητρώου.

Or. es
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Αιτιολόγηση

Βεβαίως, μπορούν να προκύψουν συμβάντα ήσσονος σημασίας που αφορούν την ασφάλεια τα 
οποία μολονότι δεν ενέχουν καθαυτά σοβαρό κίνδυνο για την ιδιωτική ζωή, είναι σκόπιμο να 
εντοπίζονται και να τεκμηριώνονται με σκοπό την ανάληψη δράσης για προληπτικούς λόγους. 
Για τον σκοπό αυτόν, θεωρείται σκόπιμο να τηρείται μητρώο συμβάντων ήσσονος σημασίας 
που σχετίζονται με την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στο οποίο πρέπει να 
έχουν πρόσβαση οι εποπτικές αρχές.

Τροπολογία 292
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αρχή ελέγχου τηρεί το δημόσιο μητρώο 
των δηλωμένων/κοινοποιημένων 
παραβάσεων.

Or. pl

Τροπολογία 293
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
απαιτήσεων σχετικά με τη διαπίστωση 
της παραβίασης των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρεται 
στις παραγράφους 1 και 2 και τις ειδικές 
συνθήκες υπό τις οποίες ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας και ο εκτελών την 
επεξεργασία υποχρεούνται να 
κοινοποιήσουν την παραβίαση των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

διαγράφεται
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Or. es

Αιτιολόγηση

Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις της Επιτροπής θα πρέπει να περιορίζονται εδώ στη θέσπιση 
ενιαίου μορφότυπου για την κοινοποίηση των συμβάντων και για τη συλλογή σφαλμάτων και 
συμβάντων για το μητρώο.

Τροπολογία 294
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

6. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει τον 
τυποποιημένο μορφότυπο για τις 
γνωστοποιήσεις στην αρχή ελέγχου βάσει 
των όρων της παραγράφου 3, καθώς 
επίσης και τον μορφότυπο του μητρώου 
σφαλμάτων και συμβάντων. Αυτές οι
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 
στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

Or. es

Τροπολογία 295
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δεν θα πραγματοποιείται η κοινοποίηση 
στο πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα στις περιπτώσεις εκείνες όπου 
η κοινοποίηση μπορεί σαφώς να 
παρεμποδίσει τις τρέχουσες έρευνες ή να 
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δυσχεραίνει ή να καθυστερήσει την 
επίλυση του ελλείμματος ασφαλείας. Το 
δίκαιο της Ένωσης και η νομοθεσία των 
κρατών μελών μπορούν να αναπτύξουν 
αυτές τις περιπτώσεις, ενώ πρέπει σε 
κάθε περίπτωση να επιδιώκεται ένας 
στόχος δημόσιου συμφέροντος και να 
γίνεται σεβαστό το ουσιαστικό 
περιεχόμενο του δικαιώματος 
προστασίας των δεδομένων.

Or. es

Αιτιολόγηση

Θεωρούμε ότι είναι αναγκαίο να προβλεφθεί κάποιο είδος εγγύησης για τις περιπτώσεις εκείνες 
στις οποίες η κοινοποίηση στο πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, ή σε ορισμένα 
από τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα, ενδέχεται να βλάψει την έρευνα και/ή 
την επίλυση του ελλείμματος ασφαλείας. Για τον λόγο αυτόν, προτείνουμε να συμπεριληφθεί νέα 
παράγραφος, μετά την τέταρτη, με στόχο τη θέσπιση εξαιρέσεων αυτού του είδους.

Τροπολογία 296
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Η παρούσα παράγραφος 5 πρέπει να καταργηθεί, δεδομένου ότι οι δυνατότητες που ανατίθενται 
στην Επιτροπή με αυτήν υπερβαίνουν, κατά την άποψή μας, τις δυνατότητες των κατ’ 
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εξουσιοδότηση πράξεων, ενώ δεν είναι αναγκαία, από την άλλη, μια περαιτέρω εξειδίκευση των 
περιπτώσεων του πρώην άρθρου 32, του οποίου η σωστή ερμηνεία θα πρέπει να καθοριστεί 
προοδευτικά από το σύστημα εποπτείας και, ως ύστατη λύση, από τα δικαστήρια.

Τροπολογία 297
Antonio López-Istúriz White

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, εάν δεν 
έχουν εντάξει στον οργανισμό τους 
υπεύθυνο προστασίας δεδομένων ή δεν 
έχουν λάβει επαρκή πιστοποίηση εν ισχύ 
για επεξεργασίες δεδομένων υψηλού 
κινδύνου, διενεργούν εκτίμηση των 
επιπτώσεων των προβλεπόμενων πράξεων 
επεξεργασίας σχετικά με την προστασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Or. es

Τροπολογία 298
Sajjad Karim

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 

1. Εάν οι πράξεις επεξεργασίας ενέχουν 
συγκεκριμένους κινδύνους για τα 
δικαιώματα και τις ελευθερίες των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
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δεδομένα λόγω της φύσης, της έκτασης ή 
των σκοπών τους, 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.

δεδομένα λόγω της φύσης, της έκτασης ή 
των σκοπών τους, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία, ενεργώντας για λογαριασμό 
του υπευθύνου επεξεργασίας, διενεργούν 
εκτίμηση των επιπτώσεων των 
προβλεπόμενων πράξεων επεξεργασίας 
σχετικά με την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, εκτός εάν οι εν 
λόγω δραστηριότητες δεν ενέχουν 
κίνδυνο για την ιδιωτική ζωή του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 299
Sajjad Karim

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 σε 
περίπτωση που 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 
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παράγραφοι 1 έως 4 δεν εφαρμόζονται, 
εκτός εάν τα κράτη μέλη θεωρούν 
απαραίτητη τη διενέργεια της εν λόγω 
εκτίμησης πριν από τις δραστηριότητες 
επεξεργασίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 300
Antonio López-Istúriz White

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. es
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Αιτιολόγηση

Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις δεν δικαιολογούνται εδώ, επειδή θα χρησίμευαν για την 
ανάπτυξη ουσιαστικών πτυχών της νομοθεσίας. Κατά την άποψή μας σε αυτήν την περίπτωση 
θα ήταν σκόπιμο να οριοθετηθεί ορθά το πεδίο τους, εντός του κανονισμού.

Τροπολογία 301
Antonio López-Istúriz White

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, εάν δεν έχουν εντάξει στον 
οργανισμό τους υπεύθυνο προστασίας 
δεδομένων ή δεν έχουν λάβει επαρκή και 
εν ισχύ πιστοποίηση, 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.

Or. es

Αιτιολόγηση

Το πρόβλημα θα πρέπει να εξεταστεί σε σχέση με τις διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων, εφόσον 
δεν είναι σε θέση όλες οι επιχειρήσεις να εντάσσουν στο προσωπικό τους υπεύθυνο προστασίας 
δεδομένων, και θα πρέπει να αναζητήσουμε εναλλακτικές λύσεις ώστε να αποφευχθεί το 
ενδεχόμενο να πέσει το βάρος της γραφειοκρατικής υπερφόρτωσης στους οργανισμούς εκείνους 



PE500.695v01-00 160/247 AM\920534EL.doc

EL

που διαθέτουν λιγότερους πόρους. 

Τροπολογία 302
Antonio López-Istúriz White

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, 
εάν δεν έχουν εντάξει στον οργανισμό 
τους υπεύθυνο προστασίας δεδομένων ή 
δεν έχουν λάβει επαρκή και εν ισχύ 
πιστοποίηση, 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:

Or. es

Αιτιολόγηση

Παραπέμπουμε στην προηγούμενη παράγραφο.

Τροπολογία 303
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Τα κράτη μέλη ζητούν τη γνώμη της 
αρχής ελέγχου κατά την επεξεργασία 
νομοθετικού μέτρου το οποίο πρόκειται 
να θεσπισθεί από το εθνικό κοινοβούλιο ή 
μέτρου βασισμένου σε ένα τέτοιο 

διαγράφεται
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νομοθετικό μέτρο, το οποίο ορίζει τη 
φύση της διαδικασίας, προκειμένου να 
διασφαλίζεται συμμόρφωση της 
σχεδιαζόμενης επεξεργασίας προς τον 
κανονισμό και, ιδίως, να μετριάζονται οι 
σχετικοί κίνδυνοι για τα πρόσωπα στα 
οποία αναφέρονται τα δεδομένα.

Or. es

Αιτιολόγηση

Μολονότι θεωρούμε θετικό το γεγονός ότι κατά τις νομοθετικές διεργασίες πραγματοποιούνται 
διαβουλεύσεις υπέρ της καταλληλότητας και της ποιότητας των προβαλλόμενων κανόνων, δεν 
πιστεύουμε ότι ένας κανονισμός της Ένωσης είναι το ιδανικό μέσο για να προβλέψουμε 
κανόνες αυτού του είδους, οι οποίοι επηρεάζουν τη νομοθετική διαδικασία στα κράτη μέλη.

Τροπολογία 304
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Τροπολογία 305
Sajjad Karim

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 306
Evelyn Regner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο 
εκτελών την επεξεργασία ορίζουν, κατόπιν 
συμφωνίας των εκπροσώπων των 
εργαζομένων, υπεύθυνο προστασίας 
δεδομένων σε κάθε περίπτωση στην οποία:

Or. de

Τροπολογία 307
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η επεξεργασία διενεργείται από 
δημόσια αρχή ή φορέα· ή

διαγράφεται

Or. es
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Αιτιολόγηση

Η θέση του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων δεν πρέπει να είναι υποχρεωτική αλλά 
προαιρετική και πρέπει να δημιουργούνται κίνητρα για αυτήν βάσει της παραχώρησης 
ορισμένων πλεονεκτημάτων σχετικά κυρίως με την ελάφρυνση του γραφειοκρατικού φόρτου και 
την πιο ευέλικτη διεξαγωγή των διεργασιών και των λειτουργιών. Μαζί με αυτά τα 
πλεονεκτήματα θεωρούμε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων τους, να έχουν τη δυνατότητα να αναπτύσσουν ή να προβλέπουν στις δημόσιες 
πολιτικές τους άλλου είδους κίνητρα.

Τροπολογία 308
Rebecca Taylor

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 309
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 310
Francesco Enrico Speroni
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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 απασχολεί τουλάχιστον 
50 άτομα· ή

Or. it

Τροπολογία 311
Evelyn Regner

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 προβαίνει σε 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα περισσοτέρων των 20 
ατόμων· ή

Or. de

Τροπολογία 312
Antonio López-Istúriz White

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.

διαγράφεται
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Or. es

Τροπολογία 313
Rebecca Taylor

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας και οι 
εκτελούντες την επεξεργασία στις ΜΜΕ 
ορίζουν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων 
μόνο εφόσον οι βασικές δραστηριότητες 
των ΜΜΕ περιλαμβάνουν πράξεις 
επεξεργασίας δεδομένων οι οποίες, λόγω 
της φύσης τους, του πεδίου εφαρμογής 
τους ή/και των σκοπών τους, απαιτούν 
την τακτική και συστηματική 
παρακολούθηση των προσώπων στα 
οποία αναφέρονται τα δεδομένα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός υπευθύνου προστασίας δεδομένων δεν θα πρέπει να συνδέεται με τον αριθμό των 
εργαζομένων αλλά θα πρέπει να ακολουθείται μια προσέγγιση βάσει κινδύνου που θα εστιάζει 
στις δραστηριότητες επεξεργασίας καθώς και στον αριθμό των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα και των οποίων τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον 
οργανισμό.

Τροπολογία 314
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Ένας όμιλος επιχειρήσεων μπορεί να 
διορίσει έναν μοναδικό υπεύθυνο 
προστασίας δεδομένων.
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δεδομένων.

Or. es

Τροπολογία 315
Evelyn Regner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν οι επιχειρήσεις του εν λόγω ομίλου 
βρίσκονται σε περισσότερα από ένα 
κράτη μέλη, τότε πρέπει να διορίζεται 
υπεύθυνος προστασίας δεδομένων σε 
καθένα από τα εν λόγω κράτη μέλη όπου 
ισχύουν οι όροι της παραγράφου 1 
στοιχεία β) ή γ).

Or. de

Τροπολογία 316
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Σε άλλες περιπτώσεις εκτός από τις 
αναφερόμενες στην παράγραφο 1, ο
υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία ή ενώσεις και άλλοι φορείς 
που εκπροσωπούν κατηγορίες υπευθύνων 
επεξεργασίας ή εκτελούντων την 
επεξεργασία μπορούν να ορίζουν υπεύθυνο 
προστασίας δεδομένων.

4. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία ή ενώσεις και άλλοι 
φορείς που εκπροσωπούν κατηγορίες 
υπευθύνων επεξεργασίας ή εκτελούντων 
την επεξεργασία μπορούν να ορίζουν 
υπεύθυνο προστασίας δεδομένων.

Or. es
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Τροπολογία 317
Antonio López-Istúriz White

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 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, βάσει 
κριτηρίων αυστηρού επαγγελματισμού. 
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. es

Αιτιολόγηση

Επίσης, μολονότι αληθεύει ότι ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων πρέπει να εκτελεί τα 
καθήκοντά του με όρους αυστηρού επαγγελματισμού (τροπολογία παραγράφου 5), ένας από 
τους λόγους για τους οποίους πρέπει να μπορεί να απομακρυνθεί από τη θέση είναι η σοβαρή 
έλλειψη προσοχής σε αυτούς τους όρους (βλέπε τροπολογία παραγράφου 7).

Τροπολογία 318
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

7. 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 
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προστασίας δεδομένων μπορεί να 
διορισθεί εκ νέου για περαιτέρω θητείες.
Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο 
υπεύθυνος προστασίας δεδομένων μπορεί 
να απομακρυνθεί από τη θέση του μόνον 
εάν δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις που 
απαιτούνται για την άσκηση των 
καθηκόντων του.

απαιτούνται για την άσκηση των 
καθηκόντων του, ή λόγω σοβαρών 
παραβάσεων σχετικών με αυτές.

Or. es

Αιτιολόγηση

Αυτή η εγγύηση, κατά τη γνώμη μας, μπορεί να έρχεται σε σύγκρουση με την ελευθερία σύναψης 
σύμβασης παροχής υπηρεσιών και να επηρεάσει αρνητικά τον ανταγωνισμό στην αγορά. Ο 
ίδιος ο χρονικός περιορισμός θίγει θέματα εργατικού δικαίου ή καταστατικού καθεστώτος των 
δημοσίων υπαλλήλων και μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα. Έτσι, τα εχέγγυα και οι 
εγγυήσεις για τη θέση του υπευθύνου προστασίας δεδομένων μπορούν να αναζητηθούν από 
άλλες οδούς, και όχι μέσω της επιβολής ελάχιστου διαστήματος παραμονής.

Τροπολογία 319
Antonio López-Istúriz White

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. es
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Τροπολογία 320
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία διασφαλίζουν ότι ο 
υπεύθυνος προστασίας δεδομένων ασκεί 
τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά του 
προσαρμοζόμενος στα προβλεπόμενα 
στον παρόντα κανονισμό και χωρίς να 
δύναται να λαμβάνει εντολές που 
επηρεάζουν τα ιδιαίτερα καθήκοντα που 
προκύπτουν από τη θέση του. Ο 
υπεύθυνος προστασίας δεδομένων 
λογοδοτεί απευθείας στη διοίκηση του 
υπευθύνου επεξεργασίας ή του 
εκτελούντος την επεξεργασία.

Or. es

Αιτιολόγηση

Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων υπακούει αφενός στη θεσμική πειθαρχεία, αλλά αφετέρου 
κατέχει νομική εντολή που απαιτεί από αυτόν να ενεργεί με αντικειμενικότητα και σύμφωνα με 
τα θεσπισθέντα στον κανονισμό, φροντίζοντας έτσι για τη σωστή εφαρμογή του. Αυτό όμως δεν 
σημαίνει ότι οι ενέργειές του μπορεί να φτάσουν στο σημείο να αποδεσμευτούν τελείως από τον 
οργανισμό ή ακόμα και να ενεργήσουν ενάντια στους σκοπούς και στόχους του οργανισμού.

Τροπολογία 321
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 3

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 

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

για την άσκηση των αρμοδιοτήτων και των 
καθηκόντων που αναφέρονται στο άρθρο 
37.

Or. es

Αιτιολόγηση

Το παρόν άρθρο μας φαίνεται ότι συντάχθηκε έχοντας κυρίως κατά νου τους υπεύθυνους 
προστασίας δεδομένων που συνδέονται με εργασιακή ή υπαλληλική σχέση με την επιχείρηση ή 
το όργανο, αλλά η διατύπωσή του τελικά δεν ταιριάζει στις περιπτώσεις εξωτερικής ανάθεσης 
αυτής της θέσης μέσω συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

Τροπολογία 322
Antonio López-Istúriz White

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 ενημερώνει και να πληροφορεί τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα 
την επεξεργασία για τις υποχρεώσεις τους 
που απορρέουν από τον παρόντα 
κανονισμό·

Or. es

Τροπολογία 323
Antonio López-Istúriz White

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·

διαγράφεται

Or. es
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Τροπολογία 324
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) να παρακολουθεί τη διενέργεια της 
εκτίμησης επιπτώσεων σχετικά με την 
προστασία των δεδομένων από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα 
την επεξεργασία και την αίτηση περί 
προηγούμενης έγκρισης ή προηγούμενης 
διαβούλευσης, εφόσον απαιτείται δυνάμει 
των άρθρων 33 και 34·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 325
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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 την πιστοποίηση 
και το καθεστώς του υπευθύνου 
προστασίας δεδομένων. 

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι εργασίες της Επιτροπής θα πρέπει να επικεντρώνονται εδώ στην πιστοποίηση και το 
καθεστώς του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων με σκοπό αυτή η θέση, όπου υπάρχει, να 
αναλαμβάνεται από άτομα που διαθέτουν τις αναγκαίες ικανότητες και καλύπτονται από τις 
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κατάλληλες εγγυήσεις.

Τροπολογία 326
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη, οι αρχές ελέγχου και η 
Επιτροπή παροτρύνουν την εκπόνηση 
κωδίκων δεοντολογίας που αποσκοπούν να 
συμβάλουν στην ορθή εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού, λαμβάνοντας 
υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά των 
διάφορων τομέων επεξεργασίας 
δεδομένων, ιδίως όσον αφορά:

1. Τα κράτη μέλη, οι αρχές ελέγχου και η 
Επιτροπή παροτρύνουν τη συμμετοχική 
εκπόνηση κωδίκων δεοντολογίας που 
αποσκοπούν να συμβάλουν στην ορθή 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, 
λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά 
χαρακτηριστικά των διάφορων τομέων 
επεξεργασίας δεδομένων, ιδίως όσον 
αφορά:

Or. es

Τροπολογία 327
Francesco Enrico Speroni

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) τον σεβασμό των δικαιωμάτων του 
καταναλωτή·

Or. it

Τροπολογία 328
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις με τις οποίες 
αποφασίζει ότι οι κώδικες δεοντολογίας 
και οι τροποποιήσεις ή οι επεκτάσεις 
υφιστάμενων κωδίκων δεοντολογίας της 
Ένωσης που της υποβλήθηκαν δυνάμει 
της παραγράφου 3 έχουν γενική ισχύ 
εντός της Ένωσης. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 329
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή διασφαλίζει κατάλληλη 
δημοσιότητα για τους κώδικες για τους 
οποίους αποφάσισε ότι έχουν γενική ισχύ 
σύμφωνα με την παράγραφο 4.

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 330
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1

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 

1. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
παροτρύνουν, ιδίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
τη θέσπιση πολιτικών πιστοποίησης 
προστασίας δεδομένων, σφραγίδων και 
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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.

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 πολιτικές πιστοποίησης 
προστασίας δεδομένων συμβάλλουν στην 
ορθή εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, 
καθώς και στην υλοποίηση των ενεργειών 
και των ωφελειών που προβλέπονται από 
αυτόν, λαμβάνοντας υπόψη τα 
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των 
διάφορων τομέων και πράξεων 
επεξεργασίας.

Οι πολιτικές πιστοποίησης σε επίπεδο 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σχεδιάζονται μέσω 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Προστασίας Δεδομένων με τη συμμετοχή 
άλλων σχετικών παραγόντων και 
λαμβάνουν την επίσημη έγκριση της 
Επιτροπής. Οι εν λόγω πολιτικές 
εστιάζουν όχι μόνο στα θεσμικά όργανα 
αλλά κυρίως στους αρμόδιους φορείς.
Οι πολιτικές πιστοποίησης 
ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες 
των παραγόντων των διαφορετικών 
τομέων δραστηριότητας, λαμβάνοντας 
ιδίως υπόψη τις ανάγκες των πολύ 
μικρών, των μικρών και των μεσαίων 
επιχειρήσεων, καθώς επίσης και τον 
αναγκαίο περιορισμό του κόστους των 
ιδίων έτσι ώστε να εξελιχθούν σε ένα 
αποτελεσματικό όργανο. Η απόκτηση, η 
ανανέωση και η απώλεια των 
πιστοποιήσεων συνοδεύονται από τις 
συνέπειες που προβλέπονται από τον 
παρόντα κανονισμό.

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι πιστοποιήσεις θα πρέπει να οργανωθούν μέσω μιας αυστηρής διαδικασίας για την ενίσχυση 
των δυνατοτήτων, η οποία θα πρέπει να διαθέτει αυθυπαρξία και δυνατότητα ενημέρωσης. 
Συνεπώς, οι πιστοποιήσεις θα πρέπει, σε ορισμένες περιπτώσεις, να ανανεώνονται και να 
ενημερώνονται. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ακύρωσής τους όταν σημειώνονται σοβαρές 
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παραβάσεις, που αντίκεινται στη διατήρησή τους. Κάτι τέτοιο θα πρέπει να συνεπάγεται άμεσα 
την απώλεια των ωφελειών που μπορούν να παρέχουν.

Τροπολογία 331
Antonio López-Istúriz White

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 
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.

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

Or. es

Αιτιολόγηση

Η πρώτη παράγραφος του παρόντος κανονισμού, χρησιμοποιώντας την έκφραση «καμία 
περαιτέρω έγκριση», φαίνεται να υποδηλώνει ότι παρά το γεγονός ότι υφίσταται μια απόφαση 
περί επαρκείας απαιτείται μια αρχική έγκριση για τη διαβίβαση. Δεν το πιστεύουμε. Αυτό που 
καθιστούν εφικτό οι αποφάσεις περί επαρκείας είναι η δυνατότητα διεξαγωγής διαβιβάσεων 
χωρίς να προηγείται ειδική έγκριση. Συνεπώς, προτείνεται η τροποποίηση της διατύπωσης 
αντικαθιστώντας την έκφραση «καμία περαιτέρω έγκριση» με την έκφραση «ειδική έγκριση».

Τροπολογία 332
Antonio López-Istúriz White

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 

α) το επίπεδο διείσδυσης και εδραίωσης 
του κράτους δικαίου, τη σχετική ισχύουσα 
νομοθεσία, τόσο γενική όσο και τομεακή, 
μεταξύ άλλων όσον αφορά τη δημόσια 
ασφάλεια, την άμυνα, την εθνική ασφάλεια 
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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·

και το ποινικό δίκαιο, τους 
επαγγελματικούς κανόνες και τα μέτρα 
ασφάλειας για την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα 
οποία τηρούνται στη συγκεκριμένη χώρα ή 
από τον συγκεκριμένο διεθνή οργανισμό, 
την πρόσβαση στη Δικαιοσύνη και το 
βαθμό αναγκαιότητας και 
αποτελεσματικότητας των δικαιωμάτων 
τα οποία μπορούν να τύχουν δικαστικής 
προστασίας, συμπεριλαμβανομένης του 
δικαιώματος δράσης και προσφυγής τόσο 
στον διοικητικό όσο και στον δικαστικό 
τομέα, ιδίως για εκείνα τα πρόσωπα που 
διαμένουν στην Ένωση των οποίων τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
διαβιβάζονται·

Or. es

Τροπολογία 333
Antonio López-Istúriz White

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 
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.

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 
τομέα επεξεργασίας στην εν λόγω τρίτη 
χώρα, ή στον διεθνή οργανισμό υπόκειται 
σε περιορισμούς, σύμφωνα με τους όρους
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.

Or. es
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Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να καταργηθεί η χρήση του όρου «απαγορεύεται» και θα πρέπει να αντικατασταθεί 
από την έκφραση «υπόκειται σε περιορισμούς».

Τροπολογία 334
Sajjad Karim

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 όπου 
συντρέχει περίπτωση κατόπιν διενέργειας 
εκτίμησης επιπτώσεων, εφόσον ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία έχει διασφαλίσει ότι ο 
αποδέκτης των δεδομένων στην τρίτη 
χώρα τηρεί υψηλά πρότυπα προστασίας 
δεδομένων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εναρμόνιση με τις τροπολογίες της ομάδας ECR που αποσκοπούν στην παροχή κινήτρων στους 
υπευθύνους επεξεργασίας για την τήρηση υψηλών προτύπων προστασίας δεδομένων 
ενθαρρύνοντάς τους να διενεργούν εκτίμηση επιπτώσεων σε προαιρετική βάση.

Τροπολογία 335
Sajjad Karim

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) της ενθάρρυνσης των υπευθύνων 
επεξεργασίας να διενεργούν εκτίμηση 
επιπτώσεων σε προαιρετική βάση·

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 336
Antonio López-Istúriz White

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, σύμφωνα με την 
παράγραφο 4.

Or. es

Τροπολογία 337
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν η διαβίβαση βασίζεται σε 4. Εάν η διαβίβαση βασίζεται σε 
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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.

συμβατικές ρήτρες, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο δ) του παρόντος 
άρθρου, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο 
εκτελών την επεξεργασία, εάν δεν 
προβλέπουν χορήγηση εξουσιοδότησης 
για την προστασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα ή δεν διαθέτουν 
επαρκή ή ισχύουσα επίσημη πιστοποίηση,
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.

Or. es

Αιτιολόγηση

Κατανοούμε, ωστόσο, ότι οι προηγούμενες εξουσιοδοτήσεις που προβλέπονται στις 
παραγράφους 4 και 5, μπορούν να αντικατασταθούν από την παρέμβαση του υπευθύνου 
προστασίας δεδομένων εφόσον υπάρχει επαρκής και ισχύουσα πιστοποίηση, η οποία εκδίδεται 
στο πλαίσιο της πολιτικής πιστοποιήσεων, πρώην άρθρο 39.

Τροπολογία 338
Antonio López-Istúriz White

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 

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 
εάν δεν προβλέπουν χορήγηση 
εξουσιοδότησης για την προστασία 



PE500.695v01-00 180/247 AM\920534EL.doc

EL

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 
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.

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή δεν 
διαθέτουν επαρκή ή ισχύουσα επίσημη 
πιστοποίηση, 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 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. es

Αιτιολόγηση

Παραπομπή στην προηγούμενη αιτιολόγηση.

Τροπολογία 339
Evelyn Regner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) καταρτίστηκαν από τον όμιλο 
επιχειρήσεων κατόπιν συμφωνίας των 
εκπροσώπων των εργαζομένων και του 
υπευθύνου προστασίας δεδομένων στον 
εν λόγω τόπο εγκατάστασης·
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Or. de

Τροπολογία 340
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή μπορεί να προσδιορίσει τον 
μορφότυπο και τις διαδικασίες για την 
ανταλλαγή πληροφοριών με ηλεκτρονικά 
μέσα μεταξύ υπευθύνων επεξεργασίας, 
εκτελούντων την επεξεργασία και αρχών 
ελέγχου για τους δεσμευτικούς εταιρικούς 
κανόνες κατά την έννοια του παρόντος 
άρθρου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 87 
παράγραφος 2.

4. Η Επιτροπή μπορεί να προσδιορίσει τον 
μορφότυπο και τις διαδικασίες για την 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ 
υπευθύνων επεξεργασίας, εκτελούντων την 
επεξεργασία και αρχών ελέγχου για τους 
δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες κατά την 
έννοια του παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 
στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η έκφραση «με ηλεκτρονικά μέσα», θα πρέπει να καταργηθεί βάσει της αρχής της τεχνολογικής 
ουδετερότητας, η οποία θα πρέπει, κατά τη γνώμη μας, να διέπει τον κανονισμό.

Τροπολογία 341
Arlene McCarthy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) η διαβίβαση είναι απαραίτητη για 
σημαντικούς λόγους δημόσιου 
συμφέροντος· ή

δ) η διαβίβαση είναι απαραίτητη για 
σημαντικούς λόγους δημόσιου 
συμφέροντος, για παράδειγμα σε 
περιπτώσεις διεθνών διαβιβάσεων 
δεδομένων μεταξύ αρχών ανταγωνισμού, 
φορολογικών ή τελωνειακών διοικήσεων, 
αρχών χρηματοοικονομικής εποπτείας, 
μεταξύ υπηρεσιών αρμόδιων για θέματα 
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κοινωνικής ασφάλισης, ή σε αρχές 
αρμόδιες για την πρόληψη, την έρευνα, 
τον εντοπισμό και τη δίωξη για ποινικά 
αδικήματα· ή

Or. en

Τροπολογία 342
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) η διαβίβαση είναι απαραίτητη για την 
απόδειξη, την άσκηση ή την υπεράσπιση 
νομικών απαιτήσεων· ή

ε) η διαβίβαση είναι απαραίτητη για την 
απόδειξη, την άσκηση ή την υπεράσπιση 
νομικών ή διοικητικών απαιτήσεων· ή

Or. es

Αιτιολόγηση

Κρίνεται σκόπιμο να συμπεριληφθούν επίσης οι διοικητικές διαδικασίες, καθώς, σε πολλές 
περιπτώσεις, αποτελούν το αρχικό στάδιο για την εκτέλεση για την υπεράσπιση των 
δικαιωμάτων.

Τροπολογία 343
Antonio López-Istúriz White

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.

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 
ανάλογα με την περίπτωση σύμφωνα με 
τον παρόντα κανονισμό, και ενημερώνουν 
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την αρχή ελέγχου για τη διαβίβαση.

Or. es

Αιτιολόγηση

Στην παράγραφο 6, σύμφωνα με τη θέση μας, αντιλαμβανόμαστε ότι οι υποχρεώσεις 
τεκμηρίωσης με τον τρόπο που προβλέπεται από το άρθρο 28, αντιστοιχούν σε αυτές που 
προβλέπονται από την τροπολογία που έχουμε προτείνει για την τελευταία διάταξη, δηλαδή, σε 
περίπτωση που δεν υπάρχει υπεύθυνος προστασίας δικαιωμάτων ή επαρκής ισχύουσα 
πιστοποίηση. Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις, ισχύει η γενική αρχή της υποχρέωσης λογοδοσίας, 
πρώην άρθρο 28.1.

Τροπολογία 344
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των «σημαντικών λόγων 
δημόσιου συμφέροντος» κατά την έννοια 
της παραγράφου 1 στοιχείο δ) καθώς και 
των κριτηρίων και των απαιτήσεων 
σχετικά με τις κατάλληλες εγγυήσεις οι 
οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 1 
στοιχείο η).

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που προβλέπονται στην παράγραφο 7 κρίνονται υπερβολικές, 
καθώς αναφέρονται σε βασικές πτυχές του κανονισμού και όχι μόνο στην ανάπτυξη. Εάν 
κρίνεται απαραίτητο να συμπληρωθούν οι βασικές πτυχές των κανονισμών που περιέχονται στο 
παρόν άρθρο, αυτό θα πρέπει να γίνει στην εν λόγω διάταξη.

Τροπολογία 345
Eva Lichtenberger
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Evelyn Regner, Françoise Castex

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 44α
Γνωστοποιήσεις που δεν επιτρέπονται 

από το δίκαιο της Ένωσης
1. Δεν αναγνωρίζεται ούτε εκτελείται, σε 
καμία περίπτωση, απόφαση δικαστηρίου 
ή διαιτητικής αρχής τρίτης χώρας βάσει 
της οποίας απαιτείται από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την 
επεξεργασία να γνωστοποιήσει δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα, με την 
επιφύλαξη ισχύουσας συμφωνίας 
αμοιβαίας συνδρομής ή διεθνούς 
συμφωνίας μεταξύ της τρίτης χώρας που 
υποβάλλει το αίτημα και της Ένωσης ή 
κράτους μέλους.
2. Σε περίπτωση που βάσει απόφασης 
δικαστηρίου ή διαιτητικής αρχής τρίτης 
χώρας ζητείται από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την 
επεξεργασία να γνωστοποιήσει δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία και, εφόσον συντρέχει 
περίπτωση, ο εκπρόσωπος του υπευθύνου 
επεξεργασίας, κοινοποιεί αμελλητί στην 
αρχή ελέγχου το αίτημα και οφείλει να 
λαμβάνει προηγούμενη έγκριση από την 
αρχή ελέγχου για τη διαβίβαση σύμφωνα 
με το άρθρο 34 παράγραφος 1 στοιχείο δ).
3. Η αρχή ελέγχου αξιολογεί τη 
συμμόρφωση της αιτούμενης 
γνωστοποίησης με τον κανονισμό και 
συγκεκριμένα ελέγχει αν η γνωστοποίηση 
είναι αναγκαία και εάν απαιτείται από τον 
νόμο σύμφωνα με το άρθρο 44 
παράγραφοι 1 και 5 στοιχεία δ) και ε).
4. Η αρχή ελέγχου ενημερώνει την 
αρμόδια εθνική αρχή για το αίτημα. Ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
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επεξεργασία ενημερώνει επίσης το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα για το αίτημα και για την 
έγκριση που έχει εξασφαλίσει από την 
αρχή ελέγχου.
5. Η Επιτροπή μπορεί να ορίσει 
τυποποιημένο μορφότυπο για τις 
κοινοποιήσεις στην αρχή ελέγχου που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 και για 
τις πληροφορίες που παρέχονται στο 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 4 καθώς και τις εφαρμοστέες 
διαδικασίες για την κοινοποίηση και τις 
πληροφορίες. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 87 παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κείμενο της παρούσας τροπολογίας προέρχεται από σχέδιο εγγράφου διυπηρεσιακής 
διαβούλευσης το οποίο διέρρευσε. Βάσει αυτού εξασφαλίζεται προστασία έναντι τρίτων χωρών 
που επιδιώκουν την εφαρμογή του δικαίου τους πέραν της επικράτειάς τους. Η εν λόγω 
προστασία είναι απαραίτητη διότι σε ορισμένες τρίτες χώρες το δίκαιο υποχρεώνει τους 
υπευθύνους επεξεργασίας να γνωστοποιούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χωρίς τις 
κατάλληλες εγγυήσεις. Οι αρχές των τρίτων χωρών μπορούν να έχουν πρόσβαση μόνο στα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τηρούνται από ευρωπαίους υπευθύνους επεξεργασίας 
μέσω των διαδικασιών αμοιβαίας νομικής συνδρομής.

Τροπολογία 346
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύμφωνα με τον στόχο που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1, στοιχεία α και β, οι 
αρχές ελέγχου μπορούν να ανταλλάσσουν 
πληροφορίες και να συνεργάζονται σε 
δραστηριότητες που σχετίζονται με την 
άσκηση των εξουσιών τους και την 
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εποπτεία των δικαιωμάτων που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

Or. es

Αιτιολόγηση

Το κείμενο που προτείνεται στο παρόν έχει ως στόχο να θεσπίσει τις προϋποθέσεις σύμφωνα με 
τις οποίες μπορούν να υλοποιηθούν οι συμφωνίες και οι δραστηριότητες αυτού του είδους. Το 
μοντέλο που προτείνεται βασίζεται σε όσα έχουν κατοχυρωθεί με σκοπό τη συνεργασία των 
αρμόδιων για τον έλεγχο αρχών στην οδηγία 2006/43/ΕΚ, της 17ης Μαΐου 2006 σχετικά με 
τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την 
τροποποίηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου .

Τροπολογία 347
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η συνεργασία μπορεί να υλοποιηθεί 
εφόσον:
α) οι αρμόδιες αρχές των τρίτων χωρών 
έχουν κατανείμει αρμοδιότητες για την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και στο πλαίσιο ζητημάτων 
των οποίων η γνώση τις αφορά σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία·
β) οι ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές 
έχουν συνάψει συμφωνίες συνεργασίας 
μεταξύ τους βασιζόμενες στην 
αμοιβαιότητα·
γ) η διαβίβαση των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα 
θα διεξάγεται σύμφωνα με το κεφάλαιο V 
του παρόντος κανονισμού.

Or. es

Αιτιολόγηση

Το κείμενο που προτείνεται στο παρόν έχει ως στόχο να θεσπίσει τις προϋποθέσεις σύμφωνα με 
τις οποίες μπορούν να υλοποιηθούν οι συμφωνίες και οι δραστηριότητες αυτού του είδους. Το 
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μοντέλο που προτείνεται βασίζεται σε όσα έχουν κατοχυρωθεί με σκοπό τη συνεργασία των 
αρμόδιων για τον έλεγχο αρχών στην οδηγία 2006/43/ΕΚ, της 17ης Μαΐου 2006 σχετικά με 
τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την 
τροποποίηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

Τροπολογία 348
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Οι συμφωνίες συνεργασίας που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2α, 
στοιχείο β), εξασφαλίζουν ότι:
α) οι αρμόδιες αρχές παρέχουν 
αιτιολόγηση σχετικά με το αντικείμενο 
του αιτήματος συνεργασίας
β) τα πρόσωπα που απασχολούνται ή 
απασχολήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές 
της τρίτης χώρας που έλαβε τις 
πληροφορίες υπόκεινται σε υποχρέωση 
επαγγελματικού απορρήτου
γ) οι αρμόδιες αρχές της τρίτης χώρας 
μπορούν να αξιοποιήσουν τα 
αποτελέσματα της συνεργασίας 
αποκλειστικά για τη διεξαγωγή 
λειτουργιών που σχετίζονται με την 
προστασία των δικαιωμάτων
προσωπικού χαρακτήρα
δ) σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή της 
τρίτης χώρας προτίθεται να αποκαλύψει 
σε ένα τρίτο μέρος πληροφορίες που έχει 
λάβει στο πλαίσιο της συνεργασίας, θα 
πρέπει να λάβει εκ των προτέρων 
συγκατάθεση, ειδική και γραπτή από την 
αρχή που παραχώρησε την πληροφορία, 
εκτός και αν η μεταβίβαση κρίνεται 
αναγκαία με βάση την εθνική νομοθεσία 
ή έχει διαταχθεί από ένα δικαστικό 
όργανο και αποτελεί απαραίτητο μέσο για 
τη διασφάλιση των σχετικών δημόσιων 
συμφερόντων που αφορούν:
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την πρόληψη, τη διερεύνηση ή τη δίωξη 
ποινικών αδικημάτων
την επίβλεψη, τον έλεγχο και την 
κανονιστική λειτουργία που συνδέονται, 
έστω περιστασιακά, με την άσκηση της 
επίσημης εξουσίας στο πλαίσιο της 
συμφωνίας
στην περίπτωση αυτή, λαμβάνει γνώση εκ 
των προτέρων η αρχή που παραχώρησε 
την πληροφορία.
ε) υιοθετούνται κατάλληλα τεχνικά και 
οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από καταστροφή, τυχαία ή 
παράνομη, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, μη 
εξουσιοδοτημένη διάδοση ή πρόσβαση ή 
από οποιαδήποτε άλλη παράνομη 
μεταχείριση των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα
στ) το αίτημα συνεργασίας της αρμόδιας 
αρχής της τρίτης χώρας θα πρέπει να 
απορριφθεί σε περίπτωση που:
έχει αρνητικές επιπτώσεις στην 
κυριαρχία, την ασφάλεια ή τη δημόσια 
τάξη της Κοινότητας ή του κράτους 
μέλους ή
εάν έχει ήδη κινηθεί δικαστική 
διαδικασία για τα ίδια πραγματικά 
περιστατικά και κατά των ιδίων 
προσώπων ενώπιον των αρχών του 
κράτους μέλους αποδέκτη της αίτησης·

Or. es

Αιτιολόγηση

Το κείμενο που προτείνεται στο παρόν έχει ως στόχο να θεσπίσει τις προϋποθέσεις σύμφωνα με 
τις οποίες μπορούν να υλοποιηθούν οι συμφωνίες και οι δραστηριότητες αυτού του είδους. Το 
μοντέλο που προτείνεται βασίζεται σε όσα έχουν κατοχυρωθεί με σκοπό τη συνεργασία των 
αρμόδιων για τον έλεγχο αρχών στην οδηγία 2006/43/ΕΚ, της 17ης Μαΐου 2006 σχετικά με 
τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την 
τροποποίηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
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Τροπολογία 349
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2γ. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην 
Επιτροπή τις συμφωνίες συνεργασίας που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2α) και 
2β).

Or. es

Αιτιολόγηση

Το κείμενο που προτείνεται στο παρόν έχει ως στόχο να θεσπίσει τις προϋποθέσεις σύμφωνα με 
τις οποίες μπορούν να υλοποιηθούν οι συμφωνίες και οι δραστηριότητες αυτού του είδους. Το 
μοντέλο που προτείνεται βασίζεται σε όσα έχουν κατοχυρωθεί με σκοπό τη συνεργασία των 
αρμόδιων για τον έλεγχο αρχών στην οδηγία 2006/43/ΕΚ, της 17ης Μαΐου 2006 σχετικά με 
τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την 
τροποποίηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

Τροπολογία 350
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η αρχή ελέγχου ασκεί τα καθήκοντα 
και τις εξουσίες που της ανατίθενται με 
πλήρη ανεξαρτησία.

1. Οι αρχές ελέγχου ασκούν τα καθήκοντα 
και τις εξουσίες που τους ανατίθενται με 
πλήρη ανεξαρτησία.

Or. es

Τροπολογία 351
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά την άσκηση των καθηκόντων 
τους, τα μέλη της αρχής ελέγχου δεν 
ζητούν ούτε λαμβάνουν οδηγίες από 
οποιονδήποτε.

2. Κατά την άσκηση των καθηκόντων 
τους, τα μέλη των αρχών ελέγχου δεν 
ζητούν ούτε λαμβάνουν οδηγίες από 
οποιονδήποτε.

Or. es

Τροπολογία 352
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι η 
αρχή ελέγχου διαθέτει επαρκείς 
ανθρώπινους, τεχνικούς και οικονομικούς 
πόρους, τις αναγκαίες εγκαταστάσεις και 
υποδομές για την ουσιαστική άσκηση των 
καθηκόντων και των εξουσιών της, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
ασκούνται στο πλαίσιο της αμοιβαίας 
συνδρομής, της συνεργασίας και της 
συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων.

5. Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει, 
σύμφωνα με την κατανομή αρμοδιοτήτων 
στο εσωτερικό του, ότι οι αρχές ελέγχου 
διαθέτουν επαρκείς ανθρώπινους, 
τεχνικούς και οικονομικούς πόρους, τις 
αναγκαίες εγκαταστάσεις και υποδομές για 
την ουσιαστική άσκηση των καθηκόντων 
και των εξουσιών τους, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
ασκούνται στο πλαίσιο της αμοιβαίας 
συνδρομής, της συνεργασίας και της 
συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων.

Or. es

Τροπολογία 353
Antonio López-Istúriz White

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 

6. Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει, 
σύμφωνα με την κατανομή αρμοδιοτήτων 
στο εσωτερικό του, ότι οι αρχές ελέγχου 
διαθέτουν δικούς τους υπαλλήλους οι 
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αρχής ελέγχου. οποίοι διορίζονται και διοικούνται από τον 
προϊστάμενο της αρχής ελέγχου.

Or. es

Τροπολογία 354
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η αρχή
ελέγχου υπόκειται σε οικονομικό έλεγχο ο 
οποίος δεν επηρεάζει την ανεξαρτησία της. 
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η αρχή
ελέγχου διαθέτει χωριστούς ετήσιους 
προϋπολογισμούς. Οι προϋπολογισμοί 
δημοσιοποιούνται.

7. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν, σύμφωνα 
με την κατανομή αρμοδιοτήτων στο 
εσωτερικό τους, ότι οι αρχές ελέγχου 
υπόκεινται σε οικονομικό έλεγχο ο οποίος 
δεν επηρεάζει την ανεξαρτησία τους. Τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν, σύμφωνα με 
την κατανομή αρμοδιοτήτων στο 
εσωτερικό τους, ότι οι αρχές ελέγχου 
διαθέτουν χωριστούς ετήσιους 
προϋπολογισμούς. Οι προϋπολογισμοί 
δημοσιοποιούνται.

Or. es

Τροπολογία 355
Antonio López-Istúriz White

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 ή των αρχών ελέγχου 
διορίζονται από τα κοινοβούλια ή από τα 
όργανα της κυβέρνησης του οικείου 
κράτους μέλους.

Or. es
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Τροπολογία 356
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα καθήκοντα κάθε μέλους παύουν σε 
περίπτωση λήξης της θητείας, παραίτησης 
ή υποχρεωτικής συνταξιοδότησης
σύμφωνα με την παράγραφο 5.

3. Τα καθήκοντα κάθε μέλους παύουν σε 
περίπτωση λήξης της θητείας, αιφνίδιας 
αδυναμίας άσκησης καθηκόντων, 
ασυμβίβαστου, παραίτησης, απόλυσης, 
οριστικής καταδίκης για κακούργημα ή 
υποχρεωτικής συνταξιοδότησης.

Or. es

Τροπολογία 357
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ένα μέλος μπορεί να απομακρυνθεί ή να 
στερηθεί το δικαίωμα στη σύνταξη ή 
άλλες υποκατάστατες παροχές από 
αρμόδιο εθνικό δικαστήριο, εάν το μέλος 
δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις που 
απαιτούνται για την άσκηση των 
καθηκόντων του ή κριθεί ένοχο για 
σοβαρό παράπτωμα.

4. Ένα μέλος μπορεί να απαλλαγεί των 
καθηκόντων του ή να απομακρυνθεί από 
το όργανο που το διόρισε, εάν το μέλος 
δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις που 
απαιτούνται για την άσκηση των 
καθηκόντων του ή κριθεί ένοχο για 
σοβαρή αθέτηση των υποχρεώσεων που 
σχετίζονται με τη θέση του.

Or. es

Τροπολογία 358
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τη σύσταση και το καθεστώς της αρχής
ελέγχου·

α) τη σύσταση και το καθεστώς των 
αρχών ελέγχου·

Or. es

Τροπολογία 359
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τα προσόντα, την πείρα και τις 
δεξιότητες που απαιτούνται για την 
άσκηση των καθηκόντων των μελών της 
αρχής ελέγχου·

β) τα προσόντα, την πείρα και τις 
δεξιότητες που απαιτούνται για την 
άσκηση των καθηκόντων των μελών των 
αρχών ελέγχου·

Or. es

Τροπολογία 360
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τους κανόνες και τις διαδικασίες για τον 
διορισμό των μελών της αρχής ελέγχου, 
καθώς και τους κανόνες σχετικά με 
πράξεις ή επαγγέλματα που δεν 
συμβιβάζονται με τα καθήκοντα της θέσης·

γ) τους κανόνες και τις διαδικασίες για τον 
διορισμό των μελών των αρχών ελέγχου, 
καθώς και τους κανόνες σχετικά με 
πράξεις ή επαγγέλματα που δεν 
συμβιβάζονται με τα καθήκοντα της θέσης·

Or. es

Τροπολογία 361
Antonio López-Istúriz White
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τη διάρκεια της θητείας των μελών της 
αρχής ελέγχου, η οποία δεν είναι 
μικρότερη των τεσσάρων ετών, με 
εξαίρεση τον πρώτο διορισμό μετά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, 
μέρος του οποίου μπορεί να αφορά 
συντομότερο διάστημα εάν αυτό είναι 
απαραίτητο για την προστασία της 
ανεξαρτησίας της αρχής ελέγχου μέσω 
διαδικασίας τμηματικών διορισμών·

δ) τη διάρκεια της θητείας των μελών των 
αρχών ελέγχου, η οποία δεν είναι 
μικρότερη των τεσσάρων ετών, με 
εξαίρεση τον πρώτο διορισμό μετά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, 
μέρος του οποίου μπορεί να αφορά 
συντομότερο διάστημα εάν αυτό είναι 
απαραίτητο για την προστασία της 
ανεξαρτησίας των αρχών ελέγχου μέσω 
διαδικασίας τμηματικών διορισμών·

Or. es

Τροπολογία 362
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) κατά πόσον τα μέρη της αρχής ελέγχου 
είναι επιλέξιμα για επαναδιορισμό·

ε) κατά πόσον τα μέρη των αρχών ελέγχου 
είναι επιλέξιμα για επαναδιορισμό·

Or. es

Τροπολογία 363
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) τους κανονισμούς και τις κοινές 
προϋποθέσεις που ρυθμίζουν τα 
καθήκοντα των μελών και των υπαλλήλων 
της αρχής ελέγχου·

στ) τους κανονισμούς και τις κοινές 
προϋποθέσεις που ρυθμίζουν τα 
καθήκοντα των μελών και των υπαλλήλων 
των αρχών ελέγχου·
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Or. es

Τροπολογία 364
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) τους κανόνες και τις διαδικασίες για την 
παύση των καθηκόντων των μελών της 
αρχής ελέγχου, μεταξύ άλλων στην 
περίπτωση που δεν πληρούν πλέον τις 
προϋποθέσεις που απαιτούνται για την 
άσκηση των καθηκόντων τους ή εάν 
κριθούν ένοχοι για σοβαρό παράπτωμα.

ζ) τους κανόνες και τις διαδικασίες για την 
παύση των καθηκόντων των μελών των 
αρχών ελέγχου, μεταξύ άλλων στην 
περίπτωση που δεν πληρούν πλέον τις 
προϋποθέσεις που απαιτούνται για την 
άσκηση των καθηκόντων τους ή εάν 
κριθούν ένοχοι για σοβαρό παράπτωμα.

Or. es

Τροπολογία 365
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα μέλη και οι υπάλληλοι της αρχής
ελέγχου δεσμεύονται, τόσο κατά τη 
διάρκεια όσο και μετά τη λήξη της θητείας 
τους, από το επαγγελματικό απόρρητο 
όσον αφορά τυχόν εμπιστευτικές 
πληροφορίες οι οποίες περιήλθαν σε 
γνώση τους κατά την άσκηση των 
επίσημων καθηκόντων τους.

Τα μέλη και οι υπάλληλοι των αρχών
ελέγχου δεσμεύονται, τόσο κατά τη 
διάρκεια όσο και μετά τη λήξη της θητείας 
τους, από το επαγγελματικό απόρρητο 
όσον αφορά τυχόν εμπιστευτικές 
πληροφορίες οι οποίες περιήλθαν σε 
γνώση τους κατά την άσκηση των 
επίσημων καθηκόντων τους.

Or. es

Τροπολογία 366
Françoise Castex
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε αρχή είναι αρμόδια στην επικράτειά 
της για τις πράξεις επεξεργασίας που 
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων της εγκατάστασης του 
υπευθύνου επεξεργασίας ή του 
εκτελούντος την επεξεργασία ή που έχουν 
επιπτώσεις στους κατοίκους της.

Or. fr

Τροπολογία 367
Antonio López-Istúriz White

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 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 εξαίρεση τις περιπτώσεις 
που αφορούν τις αποφάσεις σε απάντηση 
καταγγελιών στις οποίες αναφέρεται το 
άρθρο 73, όπου συντονίζεται η δράση των 
επηρεαζόμενων αρχών ελέγχου, με την 
επιφύλαξη των διατάξεων του κεφαλαίου
VII του παρόντος κανονισμού.
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Or. es

Αιτιολόγηση

Η πρόταση συνίσταται ουσιαστικά στην προσθήκη μιας φράσης στο άρθρο 51.2 σύμφωνα με την 
οποία αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής του οι ενέργειες στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 
73 (καταγγελίες των ενδιαφερόμενων μερών). Ταυτόχρονα και προκειμένου να διατηρηθεί η 
συνοχή στο σύνολο του κειμένου, προτείνονται διάφορες αλλαγές για την κατάργηση των 
διατάξεων που αποτελούσαν συνέπεια της καθολικής επέκτασης του συστήματος της «ενιαίας 
αρχής».

Τροπολογία 368
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) διενεργεί έρευνες ιδία πρωτοβουλία ή 
βάσει καταγγελίας ή κατόπιν αιτήματος 
άλλης αρχής ελέγχου και ενημερώνει το 
ενδιαφερόμενο πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, εφόσον το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα υπέβαλε καταγγελία στη 
συγκεκριμένη αρχή ελέγχου, για την 
έκβαση των διερευνήσεων εντός εύλογου 
χρονικού διαστήματος·

δ) διενεργεί έρευνες ιδία πρωτοβουλία ή 
βάσει καταγγελίας ή κατόπιν αιτήματος 
άλλης αρχής ελέγχου ή πολιτικής 
καταγγελίας και ενημερώνει το 
ενδιαφερόμενο πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, εφόσον το εν 
λόγω πρόσωπο έχει υποβάλει καταγγελία, 
για την έκβαση των ερευνών εντός 
εύλογου χρονικού διαστήματος·

Or. es

Αιτιολόγηση

Αντιλαμβανόμαστε ότι θα πρέπει να προβλεφθεί η παρέμβαση των πολιτικών αρχών μέσω 
καταγγελίας ως πιθανής αιτίας έναρξης ερευνών, όταν στη ρίζα των δραστηριοτήτων που 
διενεργούνται από αυτές, ανακύπτουν σχετικά γεγονότα που ενδέχεται να αποτελούν προσβολή 
της ιδιωτικής ζωής των ατόμων.

Τροπολογία 369
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι α) συντονίζει τις πολιτικές πιστοποίησης 
στην αντίστοιχη περιοχή, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 39.

Or. es

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη το κριτήριο που έχουμε ορίσει στη θέση μας αναφορικά με την ενίσχυση 
των πολιτικών πιστοποίησης, πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να γίνει αναφορά στις εξουσίες 
των αρχών επίβλεψης και ελέγχου σε σχέση με αυτές.

Τροπολογία 370
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι β) πραγματοποιεί ελέγχους ή σχέδια 
ελέγχου σχετικά με την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Or. es

Τροπολογία 371
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε αρχή ελέγχου οφείλει να εκπονεί 
ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητές της. 
Η έκθεση υποβάλλεται στο εθνικό 
κοινοβούλιο και καθίσταται διαθέσιμη στο 
κοινό, στην Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων.

Κάθε αρχή ελέγχου οφείλει να εκπονεί 
ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητές της. 
Η έκθεση υποβάλλεται στο αντίστοιχο 
κοινοβούλιο και/ή στις υπόλοιπες αρχές 
που ορίζονται από την εθνική νομοθεσία 
και καθίσταται διαθέσιμη στο κοινό, στην 
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Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων.

Or. es

Αιτιολόγηση

Κρίνεται σκόπιμο να εισαχθεί μια τροπολογία της οποίας η διατύπωση να συνάδει με αυτές τις 
χώρες που διαθέτουν περισσότερες από μία αρχές ελέγχου ή επίβλεψης στην επικράτειά τους.

Τροπολογία 372
Antonio López-Istúriz White

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 δεκαπέντε ημέρες 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.

Or. es

Αιτιολόγηση

Θεωρούμε ότι το χρονικό διάστημα ενός μήνα ενδέχεται να είναι υπερβολικό και, με σκοπό την 
επιτάχυνση και την αξιοπιστία του συστήματος, προτείνουμε ένα διάστημα 15 ημερών.

Τροπολογία 373
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 8



PE500.695v01-00 200/247 AM\920534EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Εάν η αρχή ελέγχου δεν ενεργήσει εντός 
προθεσμίας ενός μηνός στο αίτημα άλλης 
αρχής ελέγχου, η αρχή ελέγχου που 
υπέβαλε το αίτημα είναι αρμόδια να λάβει 
προσωρινά μέτρα στο έδαφος του κράτους 
μέλους στο οποίο υπάγεται σύμφωνα με το 
άρθρο 51 παράγραφος 1, και υποβάλλει το 
θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων σύμφωνα με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 57.

8. Εάν η αρχή ελέγχου δεν ενεργήσει εντός 
προθεσμίας δεκαπέντε ημερών στο αίτημα 
άλλης αρχής ελέγχου, η αρχή ελέγχου που 
υπέβαλε το αίτημα είναι αρμόδια να λάβει 
προσωρινά μέτρα στο έδαφος του κράτους 
μέλους στο οποίο υπάγεται σύμφωνα με το 
άρθρο 51 παράγραφος 1, και υποβάλλει το 
θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων σύμφωνα με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 57.

Or. es

Αιτιολόγηση

Θεωρούμε ότι το χρονικό διάστημα ενός μήνα ενδέχεται να είναι υπερβολικό και, με σκοπό την 
επιτάχυνση και την αξιοπιστία του συστήματος προτείνουμε ένα διάστημα 15 ημερών.

Τροπολογία 374
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εάν μια αρχή ελέγχου δεν 
συμμορφώνεται εντός προθεσμίας ενός 
μηνός προς την υποχρέωση που 
προβλέπεται στην παράγραφο 2, οι λοιπές 
αρχές ελέγχου είναι αρμόδιες να θεσπίσουν 
προσωρινό μέτρο στο έδαφος του κράτους 
μέλους στο οποίο υπάγεται σύμφωνα με το 
άρθρο 51 παράγραφος 1.

5. Εάν μια αρχή ελέγχου δεν 
συμμορφώνεται εντός προθεσμίας 
δεκαπέντε ημερών προς την υποχρέωση 
που προβλέπεται στην παράγραφο 2, οι 
λοιπές αρχές ελέγχου είναι αρμόδιες να 
θεσπίσουν προσωρινό μέτρο στο έδαφος 
του κράτους μέλους στο οποίο υπάγεται 
σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 1.

Or. es

Αιτιολόγηση

Θεωρούμε ότι το χρονικό διάστημα ενός μήνα ενδέχεται να είναι υπερβολικό και, με σκοπό την 
επιτάχυνση και την αξιοπιστία του συστήματος προτείνουμε ένα διάστημα 15 ημερών.
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Τροπολογία 375
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – παράγραφος 7

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 η Επιτροπή ζητήσει 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.

Or. es

Αιτιολόγηση

Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι μπορεί να περιοριστεί η υποχρέωση που αναλαμβάνει το 
Συμβούλιο σχετικά με τα ζητήματα για τα οποία έχει λάβει κοινοποίηση. Από αυτήν την άποψη, 
μπορεί να υποστηριχθεί η διάταξη του άρθρου 58.7, ακόμη και με κάποιες επιφυλάξεις.

Τροπολογία 376
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 59 διαγράφεται
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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 
παράγραφο 1 παρέχοντας αιτιολόγηση. 
Στην περίπτωση αυτή, το σχέδιο μέτρου 
δεν εγκρίνεται για έναν ακόμη μήνα.

Or. es

Αιτιολόγηση

Καταργούνται τα άρθρα που αναθέτουν στην Επιτροπή αρμοδιότητες επίβλεψης της 
δραστηριότητας των αρχών ελέγχου. Οι επιβλέπουσες αρχές θα πρέπει να είναι ανεξάρτητες 
ατομικά και συλλογικά και δεν μπορούν να δεσμεύονται ή να εξαρτώνται από τις δράσεις των 
διοικητικών και/ή των πολιτικών οργάνων. Οι εξουσίες της Επιτροπής σε σχέση με την 
επίβλεψη της εφαρμογής του ευρωπαϊκού δικαίου θα πρέπει να ασκούνται αποκλειστικά και 
μόνο στο πλαίσιο των διαδικασιών που προβλέπονται από τις Συνθήκες.
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Τροπολογία 377
Antonio López-Istúriz White

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 
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· o
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. es
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Αιτιολόγηση

Καταργούνται τα άρθρα που αναθέτουν στην Επιτροπή αρμοδιότητες επίβλεψης της 
δραστηριότητας των αρχών ελέγχου. Οι επιβλέπουσες αρχές θα πρέπει να είναι ανεξάρτητες 
ατομικά και συλλογικά και δεν μπορούν να δεσμεύονται ή να εξαρτώνται από τις δράσεις των 
διοικητικών ή/και των πολιτικών οργάνων. Οι εξουσίες της Επιτροπής σε σχέση με την 
επίβλεψη της εφαρμογής του ευρωπαϊκού δικαίου θα πρέπει να ασκούνται αποκλειστικά και 
μόνο στο πλαίσιο των διαδικασιών που προβλέπονται από τις Συνθήκες.

Τροπολογία 378
Antonio López-Istúriz White

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

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Καταργούνται τα άρθρα που αναθέτουν στην Επιτροπή αρμοδιότητες επίβλεψης της 
δραστηριότητας των αρχών ελέγχου. Οι επιβλέπουσες αρχές θα πρέπει να είναι ανεξάρτητες 
ατομικά και συλλογικά και δεν μπορούν να δεσμεύονται ή να εξαρτώνται από τις δράσεις των 
διοικητικών ή/και των πολιτικών οργάνων. Οι εξουσίες της Επιτροπής σε σχέση με την 
επίβλεψη της εφαρμογής του ευρωπαϊκού δικαίου θα πρέπει να ασκούνται αποκλειστικά και 
μόνο στο πλαίσιο των διαδικασιών που προβλέπονται από τις Συνθήκες.

Τροπολογία 379
Antonio López-Istúriz White
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να αποφασίζει, εντός της προθεσμίας 
που αναφέρεται στο άρθρο 59 
παράγραφος 1, κατά πόσον αποδίδει 
γενική ισχύ σε σχέδια τυποποιημένων 
ρητρών προστασίας δεδομένων που 
αναφέρονται στο άρθρο 58 παράγραφος 2 
στοιχείο δ)·

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Καταργούνται τα άρθρα που αναθέτουν στην Επιτροπή αρμοδιότητες επίβλεψης της 
δραστηριότητας των αρχών ελέγχου. Οι επιβλέπουσες αρχές θα πρέπει να είναι ανεξάρτητες 
ατομικά και συλλογικά και δεν μπορούν να δεσμεύονται ή να εξαρτώνται από τις δράσεις των 
διοικητικών ή/και των πολιτικών οργάνων. Οι εξουσίες της Επιτροπής σε σχέση με την 
επίβλεψη της εφαρμογής του ευρωπαϊκού δικαίου θα πρέπει να ασκούνται αποκλειστικά και 
μόνο στο πλαίσιο των διαδικασιών που προβλέπονται από τις Συνθήκες.

Τροπολογία 380
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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Or. es

Αιτιολόγηση

Καταργούνται τα άρθρα που αναθέτουν στην Επιτροπή αρμοδιότητες επίβλεψης της 
δραστηριότητας των αρχών ελέγχου. Οι επιβλέπουσες αρχές θα πρέπει να είναι ανεξάρτητες 
ατομικά και συλλογικά και δεν μπορούν να δεσμεύονται ή να εξαρτώνται από τις δράσεις των 
διοικητικών ή/και των πολιτικών οργάνων. Οι εξουσίες της Επιτροπής σε σχέση με την 
επίβλεψη της εφαρμογής του ευρωπαϊκού δικαίου θα πρέπει να ασκούνται αποκλειστικά και 
μόνο στο πλαίσιο των διαδικασιών που προβλέπονται από τις Συνθήκες.

Τροπολογία 381
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) προτείνει τις βάσεις της ευρωπαϊκής 
πολιτικής πιστοποίησης και είναι 
αρμόδια για την παρακολούθηση και την 
αξιολόγησή τους, διαβιβάζοντας τα 
αποτελέσματά της στην Επιτροπή.

Or. es

Τροπολογία 382
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων εκλέγει έναν πρόεδρο και δύο 
αναπληρωτές προέδρους μεταξύ των 
μελών του. Ένας αναπληρωτής πρόεδρος 
είναι ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας 
Δεδομένων, εκτός εάν έχει εκλεγεί 
πρόεδρος.

1. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων εκλέγει έναν πρόεδρο και δύο 
αναπληρωτές προέδρους μεταξύ των 
μελών του.

Or. es
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Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει λόγος που να δικαιολογεί το γεγονός ότι ο Επόπτης διαθέτει περισσότερες 
αρμοδιότητες σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη αρχή για την οριστική άσκηση καθηκόντων 
αντιπροέδρου.

Τροπολογία 383
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 71 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων διαθέτει γραμματεία. Τη 
γραμματεία παρέχει ο Ευρωπαίος 
Επόπτης Προστασίας Δεδομένων.

1. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων διαθέτει γραμματεία. Εμπίπτει 
στις αρμοδιότητες της Επιτροπής να 
παραχωρήσει στο Συμβούλιο τα 
απαραίτητα μέσα για την άσκηση των 
καθηκόντων της γραμματείας του.

Or. es

Αιτιολόγηση

Ο Επόπτης είναι μέλος του Συμβουλίου με λόγο και δικαίωμα ψήφου. Δεν μπορεί να γίνει 
αποδεκτό να ασκεί παράλληλα καθήκοντα γραμματέα. Ο Επόπτης θα είναι σε θέση ως 
γραμματέας, να ελέγχει τη διεξαγωγή των εργασιών του Συμβουλίου και να κατευθύνει και να 
ασκεί επιρροή με τρόπο που δεν συνάδει με την ιδιότητά του ως ενεργού μέλους του 
Συμβουλίου, με προσωπικά και διαφορετικά συμφέροντα.

Τροπολογία 384
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που το αφορούν δεν είναι 
σύμφωνη προς τον παρόντα κανονισμό, ή 
ότι τα δικαιώματα που του 
αναγνωρίζονται δεν έχουν γίνει επαρκώς 
σεβαστά.

Or. es

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να γίνει διάκριση της ενεργητικής νομιμοποίησης του ενδιαφερόμενου έναντι των 
αρχών επίβλεψης ή ελέγχου για την άσκηση των δικαιωμάτων που του παραχωρεί ο 
κανονισμός, νομιμοποίηση η οποία μπορεί να ασκηθεί καθαυτή, υποβάλλοντας προσωπικά τις 
αντίστοιχες καταγγελίες, ή που μπορεί να ασκηθεί μέσω οργανισμών ή συλλόγων στους οποίους 
αναφέρεται η δεύτερη παράγραφος, μέσω της αντίστοιχης εξουσιοδότησης.

Τροπολογία 385
Francesco Enrico Speroni

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it

Τροπολογία 386
Rebecca Taylor

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Με την επιφύλαξη τυχόν άλλων 
διοικητικών ή δικαστικών προσφυγών, 
κάθε πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να υποβάλει 
καταγγελία στην αρχή ελέγχου του 
κράτους μέλους στο οποίο έχει τη συνήθη 
διαμονή του ή του κράτους μέλους στο 
οποίο βρίσκεται η κύρια εγκατάσταση 
του υπευθύνου επεξεργασίας, εάν θεωρεί 
ότι η επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν 
δεν είναι σύμφωνη προς τον παρόντα 
κανονισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση της Επιτροπής δημιουργεί σοβαρά πρακτικά προβλήματα και δυσκολίες 
υλικοτεχνικής φύσεως ενώ η προτεινόμενη αλλαγή παρέχει αυξημένη ασφάλεια δικαίου στο 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα καθώς και στην εθνική αρχή ελέγχου.

Τροπολογία 387
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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 μπορεί να υποβάλει 
καταγγελία σε αρχή ελέγχου του εν λόγω
κράτους μέλους για φερόμενες 
παραβιάσεις όσων προβλέπει ο παρών 
κανονισμός. Επιπλέον θα μπορεί επίσης 
να ασκήσει εξ ονόματος ή για λογαριασμό 
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από τον παρόντα κανονισμό 
παραβιάσθηκαν ως αποτέλεσμα της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.

ενός ή περισσότερων εκ των εν λόγω 
προσώπων που κατοικούν σε αυτό το 
κράτος μέλος τα δικαιώματα που τους 
παραχωρεί ο παρών κανονισμός, εφόσον 
διαθέτει επαρκή εξουσιοδότηση για κάτι 
τέτοιο.

Or. es

Αιτιολόγηση

Βλέπε ανωτέρω.

Τροπολογία 388
Antonio López-Istúriz White

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.

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 389
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 74 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει 
δικαίωμα δικαστικής ενέργειας κατά 
αποφάσεων αρχής ελέγχου που το 
αφορούν ή που το επηρεάζουν με 
οποιοδήποτε άλλο τρόπο.
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Or. es

Αιτιολόγηση

Το δικαίωμα δράσης κατά της αρχής ελέγχου θα πρέπει να αναγνωριστεί κατά του συνόλου των 
αποφάσεων που μπορεί να υιοθετήσει αυτό, κατά της αδράνειας ή της παράλειψης που 
ενδέχεται να θίξει τα δικαιώματα ενός φυσικού ή νομικού προσώπου και να καθοριστεί η 
χρονική στιγμή και οι συνθήκες κατά τις οποίες μπορεί να απορριφθεί μια αξίωση. Η 
ενεργητική νομιμοποίηση θα πρέπει να αναγνωριστεί στους άμεσα ενδιαφερόμενους από την 
ενέργεια ή την παράλειψή της και σε όλους εκείνους των οποίων τα δικαιώματα ενδέχεται να 
επηρεαστούν.

Τροπολογία 390
Francesco Enrico Speroni

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 74 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it

Τροπολογία 391
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 74 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα έχει δικαίωμα δικαστικής 
προσφυγής, υποχρεώνοντας την αρχή 
ελέγχου να ενεργήσει επί καταγγελίας, 
απουσία απόφασης απαραίτητης για την 
προστασία των δικαιωμάτων του ή εάν η 
αρχή ελέγχου δεν το ενημερώσει εντός 
τριών μηνών για την πρόοδο ή την 
έκβαση της καταγγελίας δυνάμει του 

2. Αφού παρέλθουν τρεις μήνες από την 
ημερομηνία υποβολής μιας καταγγελίας, 
εάν η αρχή ελέγχου δεν έχει ενημερώσει 
το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα σχετικά με την πρόοδό της, 
θεωρείται ότι η αξίωσή του έχει 
απορριφθεί. Ομοίως, θεωρείται ότι η 
αξίωση έχει απορριφθεί, σε περίπτωση 
που μετά την πάροδο έξι μηνών από την 
υποβολή της καταγγελίας, η εν λόγω 



PE500.695v01-00 212/247 AM\920534EL.doc

EL

άρθρου 52 παράγραφος 1 στοιχείο β). καταγγελία δεν έχει επιλυθεί οριστικά από 
την αρχή ελέγχου.

Or. es

Αιτιολόγηση

Για λόγους ασφάλειας δικαίου θα πρέπει να οριστεί μια μέγιστη προθεσμία έξι μηνών για τη 
λήψη αποφάσεων σχετικά με τις υποθέσεις που εξετάζονται. Θα μπορούσε να καθοριστεί μια 
μεγαλύτερη προθεσμία για εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε κάθε περίπτωση, κρίνεται ότι οι 
καταγγελίες θα πρέπει να ορίζουν επίσης μια προθεσμία ενημέρωσης του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα σχετικά με την πρόοδό της, η οποία, σε περίπτωση λήξης της, θα 
πρέπει να αντιστοιχεί εξίσου και για κάθε σκοπό με απόρριψη.

Τροπολογία 392
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 74 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 393
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 75 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη οποιασδήποτε 1. Με την επιφύλαξη οποιασδήποτε 
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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.

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.

Or. es

Αιτιολόγηση

Με σκοπό την ενθάρρυνση των ερμηνειών που θα μπορούσαν ακόμη και να περιορίσουν σε 
ορισμένο βαθμό το δικαίωμα δράσης που αναγνωρίζεται στο παρόν, προτείνεται η κατάργηση 
του τελευταίου μέρους από το σημείο «ως αποτέλεσμα της...» έως το τέλος.

Τροπολογία 394
Francesco Enrico Speroni

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 πρόσωπο έχει δικαίωμα δικαστικής 
προσφυγής, ατελώς, 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. it
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Τροπολογία 395
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 75 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν εκκρεμεί διαδικασία στο πλαίσιο 
του μηχανισμού συνεκτικότητας που 
αναφέρεται στο άρθρο 58, η οποία αφορά 
το ίδιο μέτρο, την ίδια απόφαση ή την ίδια 
πρακτική, το δικαστήριο μπορεί να 
αναστείλει τη διαδικασία που κινήθηκε 
ενώπιόν του, εκτός εάν ο επείγων 
χαρακτήρας της υπόθεσης για την 
προστασία των δικαιωμάτων του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δεν επιτρέπει την αναμονή της 
έκβασης της διαδικασίας στο πλαίσιο του 
μηχανισμού συνεκτικότητας.

3. Εάν εκκρεμεί διαδικασία στο πλαίσιο 
του μηχανισμού συνεκτικότητας που 
αναφέρεται στο άρθρο 58, η οποία αφορά 
το ίδιο μέτρο, την ίδια απόφαση ή την ίδια 
πρακτική, το δικαστήριο μπορεί να 
αναστείλει τη διαδικασία που κινήθηκε 
ενώπιόν του, κατόπιν αιτήσεως από την 
πλευρά κάποιου από τα μέλη και κατόπιν 
ακροάσεως από όλα τα υπόλοιπα, εκτός 
εάν ο επείγων χαρακτήρας της υπόθεσης 
για την προστασία των δικαιωμάτων του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δεν επιτρέπει την αναμονή της 
έκβασης της διαδικασίας στο πλαίσιο του 
μηχανισμού συνεκτικότητας.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η αναστολή της διαδικασίας θεωρούμε ότι θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί κατόπιν αιτήσεως 
ενός από τα μέρη ή κατόπιν ακροάσεως του αντίλογου, καθώς αυτή η λύση κρίνεται 
καταλληλότερη για τέτοιου είδους διαδικασίες.

Τροπολογία 396
Klaus-Heiner Lehne

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 

διαγράφεται
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αναφέρονται τα δεδομένα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει πραγματική ανάγκη για έναν τέτοιο μηχανισμό.

Τροπολογία 397
Antonio López-Istúriz White

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 στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα, κατόπιν ανάθεσης της 
κατάλληλης εξουσίας για αυτό.

Or. es

Αιτιολόγηση

Αναφορικά με την ενεργητική νομιμοποίηση που προβλέπεται σε αυτό το άρθρο για τους 
οργανισμούς ή τις οργανώσεις στις οποίες γίνεται αναφορά στο άρθρο 73.2, κρίνεται ότι η 
εκτέλεσή της για λογαριασμό των ενδιαφερόμενων μερών θα πρέπει να γίνεται πάντα μέσω 
επαρκούς εξουσιοδότησης και είναι ιδιαίτερα σημαντικό να εφαρμοστεί σαφώς κάτι τέτοιο στην 
πράξη.

Τροπολογία 398
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 76 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν αρμόδιο δικαστήριο σε ένα κράτος 
μέλος έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει 

διαγράφεται
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ότι διεξάγεται παράλληλη διαδικασία σε 
άλλο κράτος μέλος, επικοινωνεί με το 
αρμόδιο δικαστήριο του άλλου κράτους 
μέλους για να επιβεβαιώσει την ύπαρξη 
μιας τέτοιας παράλληλης διαδικασίας.

Or. es

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά τις παραγράφους 3 και 4, κρίνονται ασαφείς. Εάν αναφέρονται στην εκκρεμοδικία, 
κρίνεται ότι αυτό δεν αποτελεί το κατάλληλο μέσο για τον προσδιορισμό του νομικού 
καθεστώτος για καταστάσεις αυτού του είδους, καθώς το υφιστάμενο δίκαιο σχετικά με τη 
δικαστική αρμοδιότητα σε επίπεδο Ένωσης είναι επαρκές για την επίλυση των ζητημάτων που 
ενδεχομένως θα μπορούσαν να προκύψουν.

Τροπολογία 399
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 76 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν η εν λόγω παράλληλη διαδικασία 
σε άλλο κράτος μέλος αφορά το ίδιο 
μέτρο, την ίδια απόφαση ή την ίδια 
πρακτική, το δικαστήριο μπορεί να 
αναστείλει τη διαδικασία.

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Αναφορικά με τις παραγράφους τρία και τέσσερα, κρίνονται ασαφείς. Εάν αναφέρονται στην 
εκκρεμοδικία, κρίνεται ότι αυτό δεν αποτελεί το κατάλληλο μέσο για τη θέσπιση του νομικού 
καθεστώτος για καταστάσεις αυτού του είδους, καθώς το υφιστάμενο δίκαιο σχετικά με τη 
δικαστική αρμοδιότητα σε επίπεδο Ένωσης είναι επαρκές για την επίλυση των ζητημάτων που 
ενδεχομένως θα μπορούσαν να προκύψουν.

Τροπολογία 400
Françoise Castex, Arlene McCarthy, Evelyn Regner
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Κάθε πρόσωπο το οποίο υπέστη υλική ή 
μη ζημία ως αποτέλεσμα παράνομης 
πράξης επεξεργασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης 
μαύρης λίστας, ή πράξης ασυμβίβαστης 
προς τον παρόντα κανονισμό δικαιούται 
αποζημίωσης από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την 
επεξεργασία για τη ζημία που υπέστη 
καθώς και για οποιαδήποτε 
συναισθηματική ζημία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να διασφαλιστεί η καταβολή αποζημίωσης σε όλα τα πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα η επεξεργασία των οποίων έχει πραγματοποιηθεί με παράνομο τρόπο 
και χωρίς τη συγκατάθεσή τους, ιδίως εάν τα δεδομένα χρησιμοποιήθηκαν στη συνέχεια για τον 
αποκλεισμό τους από υφιστάμενες ή μελλοντικές θέσεις εργασίας.

Τροπολογία 401
Marielle Gallo

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. Σε περίπτωση αλληλέγγυας 
ευθύνης, ο τελών την επεξεργασία ο 
οποίος επανόρθωσε τη ζημία του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα, μπορεί να ασκήσει προσφυγή 
κατά του υπευθύνου επεξεργασίας για να 
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αξιώσει απόδοση των εξόδων του, 
εφόσον έχει ενεργήσει σύμφωνα με τη 
νομική πράξη που προβλέπεται στο 
άρθρο 26 παράγραφος 2.

Or. fr

Τροπολογία 402
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 78 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει 
ορίσει εκπρόσωπο, οι ενδεχόμενες ποινικές 
κυρώσεις εφαρμόζονται στον εκπρόσωπο, 
με την επιφύλαξη τυχόν κυρώσεων οι 
οποίες μπορεί να επιβληθούν κατά του 
υπευθύνου επεξεργασίας.

2. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει 
ορίσει εκπρόσωπο, οι ενδεχόμενες ποινικές 
κυρώσεις εφαρμόζονται στον εκπρόσωπο 
υπό την ιδιότητά του ως αντιπροσώπου 
και θα απαιτηθεί συμμόρφωση από την 
πλευρά του, με την επιφύλαξη τυχόν 
κυρώσεων οι οποίες μπορεί να επιβληθούν 
κατά του υπευθύνου επεξεργασίας.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση της δεύτερης παραγράφου φαίνεται ότι αναφέρεται σαφώς στην απαίτηση 
επιβολής ποινικών κυρώσεων στον αντιπρόσωπο για ενέργειες των ατόμων που 
αντιπροσωπεύει ή των υπευθύνων επεξεργασίας. Εφόσον ισχύει κάτι τέτοιο, κρίνεται σκόπιμο 
να διευκρινιστεί ότι θα επιβληθούν ποινικές κυρώσεις και εφιστάται η προσοχή ακριβώς στην 
ιδιότητά του ως αντιπροσώπου.

Τροπολογία 403
Françoise Castex, Arlene McCarthy, Evelyn Regner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 78 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός πρέπει να διευκρινίσει ότι η παραβίαση των κανόνων για την προστασία 
δεδομένων από εταιρείες δεν θα είναι ανεκτή και ότι η πρόσβασή τους σε χρηματοδότηση της 
ΕΕ θα παύει για όσο διάστημα εμπλέκονται σε τέτοιου είδους δραστηριότητες.

Τροπολογία 404
Sajjad Karim

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Βάσει της αρχής της «μονοαπευθυντικότητας», η παρούσα τροπολογία διασφαλίζει ότι, για την 
ίδια παραβίαση από επιχείρηση, δεν επιβάλλονται κυρώσεις από διάφορες αρχές προστασίας 
δεδομένων.
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Τροπολογία 405
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Η αρχή ελέγχου, αρμόδια σύμφωνα με 
το άρθρο 51, εξουσιοδοτείται να επιβάλει 
διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με το 
παρόν άρθρο.

Or. pl

Τροπολογία 406
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Η διοικητική κύρωση είναι σε κάθε 
μεμονωμένη περίπτωση αποτελεσματική, 
αναλογική και αποτρεπτική. Το ύψος του 
διοικητικού προστίμου καθορίζεται 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη φύση, τη 
βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης, 
τον δόλο ή τον τύπο της αμέλειας 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 και την πραγματική 
οικονομική κατάσταση του 
καταδικασθέντος.

Or. es

Τροπολογία 407
Sajjad Karim
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Η διοικητική κύρωση είναι σε κάθε 
μεμονωμένη περίπτωση αποτελεσματική, 
αναλογική και αποτρεπτική. Το ύψος του 
διοικητικού προστίμου καθορίζεται 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη φύση, τη 
βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης,
τον 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 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. Κατά περίπτωση, η αρχή 
προστασίας δεδομένων έχει δικαίωμα να 
απαιτεί τον διορισμό υπευθύνου 
προστασίας δεδομένων σε περίπτωση που 
ο φορέας, ο οργανισμός ή η οργάνωση 
έχει επιλέξει να πράξει το αντίθετο.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 408
Sajjad Karim
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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 μη διενέργεια εκτίμησης 
επιπτώσεων σχετικά με την προστασία 
των δεδομένων·
v) ο μη διορισμός υπευθύνου προστασίας 
δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 409
Sajjad Karim

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Μεταξύ των ελαφρυντικών 
παραγόντων που ενθαρρύνουν την 
επιβολή διοικητικών προστίμων βάσει 
των κατώτατων ορίων που προβλέπονται
στις παραγράφους 4 και 6 
περιλαμβάνονται συγκεκριμένα:
i) τα μέτρα που έχει λάβει το φυσικό ή το 
νομικό πρόσωπο ώστε να διασφαλίσει τη 
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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 
οποιωνδήποτε διαδικασιών επιβολής·
v) η διενέργεια εκτίμησης επιπτώσεων 
όσον αφορά την προστασία δεδομένων·
vi) ο διορισμός υπευθύνου προστασίας 
δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 410
Antonio López-Istúriz White

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 άνευ δόλου παράβασης 
του παρόντος κανονισμού, χωρίς 
προηγούμενο ιστορικό παραβάσεων με 
οριστική απόφαση ή ιστορικό 
παραβάσεων που έχουν ακυρωθεί, μπορεί 
να παρασχεθεί έγγραφη προειδοποίηση και 
σε αυτήν την περίπτωση, να μην 
επιβληθεί καμία κύρωση, αλλά μπορούν 
να επιβληθούν, εφόσον το απαιτούν οι 
περιστάσεις της υπόθεσης, μόνο 
εναλλακτικά διορθωτικά μέτρα, με τις 
προϋποθέσεις και τη μορφή που ορίζεται 
στη συνέχεια:

Or. es

Αιτιολόγηση

Θέσπιση ενός ευρύτερου μοντέλου εναλλακτικών ποινικών κυρώσεων. Από αυτήν την άποψη 
διευρύνονται ο εναλλακτικές ποινικές κυρώσεις της τρίτης παραγράφου, έτσι ώστε να μπορούν 
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να επωφελούνται από αυτές όχι μόνο τα άτομα ή τα θεσμικά όργανα που έχουν οριστεί αρχικά, 
αλλά να μπορούν επίσης να επωφεληθούν από αυτές οι φορείς δημόσιας διοίκησης και οι 
υπόλοιπες επιχειρήσεις και θεσμικά όργανα, σύμφωνα με μια σειρά από ειδικές προϋποθέσεις.

Τροπολογία 411
Francesco Enrico Speroni

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. it

Τροπολογία 412
Antonio López-Istúriz White

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.

β) μια επιχείρηση ή ένας οργανισμός που 
απασχολεί λιγότερα από 250 άτομα είναι 
διατεθειμένη να συνεργαστεί με την αρχή 
ελέγχου για τη θέσπιση διορθωτικών 
μέτρων που επιτρέπουν την αποφυγή 
παρόμοιων παραβάσεων στο μέλλον. Η 
συνεργασία στην οποία αναφέρεται αυτό 
το σημείο καθορίζεται βάσει δεσμεύσεων 
που αναλαμβάνονται ρητά με την αρχή 
ελέγχου. Η έλλειψη συνεργασίας με την 
αρχή ελέγχου που διαθέτει επαρκή 
εξουσιοδότηση, μετά την πάροδο έξι 
μηνών από την έναρξη της υπόθεσης, θα 
καθορίσει την επιβολή της ποινής που 
κρίνεται κατάλληλη στην περίπτωσή της.
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Or. es

Αιτιολόγηση

Η θέσπιση ενός ευρύτερου καταλόγου εναλλακτικών ποινικών κυρώσεων, με ιδιαίτερη έμφαση 
σε μια στρατηγική που βασίζεται στην αποφυγή των μελλοντικών παραβάσεων. Η πλειονότητα 
των προβλεπόμενων εναλλακτικών ποινικών κυρώσεων που αποσκοπούν στη δημιουργία 
δεσμεύσεων οι οποίες καθορίζουν τα μέσα που θα αποτρέψουν μελλοντικές παραβάσεις. Οι 
διορθωτικές δεσμεύσεις ορίζονται στις συμφωνίες που αναλαμβάνονται με την αρχή ελέγχου ή 
σε πράξεις ή αποφάσεις που έχουν ληφθεί από την εκάστοτε διοίκηση.

Τροπολογία 413
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) ένας φορέας δημόσιας διοίκησης 
συνεργάζεται με την αρχή ελέγχου για τη 
θέσπιση των μέσων που επιτρέπουν την 
αποφυγή παρόμοιων παραβάσεων στο 
μέλλον. Η συνεργασία στην οποία 
αναφέρεται αυτό το σημείο καθορίζεται 
με βάση τις συμφωνίες ή τις αποφάσεις 
που έχουν ληφθεί από την εκάστοτε 
διοίκηση, στις οποίες γίνεται αναφορά 
στην προέλευση των ληφθέντων μέτρων. 
Η έλλειψη συνεργασίας με την αρχή 
ελέγχου που διαθέτει επαρκή 
εξουσιοδότηση, μετά την πάροδο ενός 
έτους από την έναρξη της υπόθεσης, θα 
καθορίσει την επιβολή της ποινής που 
κρίνεται κατάλληλη στην περίπτωσή της.
Κατά την έννοια των διατάξεων αυτού 
του άρθρου το ιστορικό παραβάσεων με 
οριστική απόφαση για παραβάσεις λόγω 
αμέλειας ακυρώνεται σύμφωνα με τους 
παρακάτω όρους:
Μετά την πάροδο δύο ετών, εάν 
πρόκειται για παραβάσεις που 
συνοδεύονται από κάποια από τις 
ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται 
στην παράγραφο 4. Μετά την πάροδο 
τεσσάρων ετών, εάν πρόκειται για 
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παραβάσεις που συνοδεύονται από 
κάποια από τις ποινικές κυρώσεις που 
προβλέπονται στην παράγραφο 5. Μετά 
την πάροδο έξι ετών, εάν πρόκειται για 
παραβάσεις που συνοδεύονται από 
κάποια από τις ποινικές κυρώσεις που 
προβλέπονται στην παράγραφο 6.
Κατά την έννοια των διατάξεων αυτού 
του άρθρου το ιστορικό παραβάσεων με 
οριστική απόφαση για παραβάσεις λόγω
σοβαρής αμέλειας ή εκ προθέσεως
ακυρώνεται σύμφωνα με τους παρακάτω 
όρους:
Μετά την πάροδο πέντε ετών, εάν 
πρόκειται για παραβάσεις που 
συνοδεύονται από κάποια από τις 
ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται 
στην παράγραφο 4. Μετά την πάροδο 
δέκα ετών, εάν πρόκειται για παραβάσεις 
που συνοδεύονται από κάποια από τις 
ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται 
στην παράγραφο 5. Μετά την πάροδο 
δεκαπέντε ετών, εάν πρόκειται για 
παραβάσεις που συνοδεύονται από 
κάποια από τις ποινικές κυρώσεις που 
προβλέπονται στην παράγραφο 6.

Or. es

Αιτιολόγηση

Βλέπε την ανωτέρω αιτιολόγηση.

Τροπολογία 414
Francesco Enrico Speroni

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η αρχή ελέγχου επιβάλλει πρόστιμο 
ύψους έως 250 000 ευρώ, ή σε περίπτωση 
επιχείρησης, έως 0,5 % του ετήσιου 
παγκόσμιου κύκλου εργασιών της, σε 
οποιονδήποτε που από δόλο ή από 

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

Or. it

Τροπολογία 415
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 5 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Τροπολογία 416
Francesco Enrico Speroni

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 5 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it

Τροπολογία 417
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 5 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) δεν παρέχει ενημέρωση ή παρέχει 
ελλιπή ενημέρωση ή δεν παρέχει 
ενημέρωση με επαρκώς διαφανή τρόπο 
στο πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δυνάμει του άρθρου 11, του 
άρθρου 12 παράγραφος 3 και του άρθρου 
14·

α) δεν παρέχει ενημέρωση ή παρέχει 
σαφώς ελλιπή ενημέρωση δυνάμει του 
άρθρου 11, του άρθρου 12 παράγραφος 3 
και του άρθρου 14·

Or. es

Τροπολογία 418
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 5 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) δεν συμμορφώνεται προς το δικαίωμα 
των προσώπων στα οποία αναφέρονται 
τα δεδομένα να λησμονηθούν ή το 
δικαίωμα διαγραφής ή δεν θεσπίζει 
μηχανισμούς ώστε να διασφαλίζεται η 
τήρηση προθεσμιών ή δεν λαμβάνει όλα 
τα απαραίτητα μέτρα για να ενημερώσει 
τρίτους ότι το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα ζητεί να 
διαγραφεί κάθε σύνδεσμος, ή αντίγραφο ή 
αναπαραγωγή των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει του 
άρθρου 17·

γ) δεν προβλέπει, σύμφωνα με τους όρους 
που θεσπίζει ο παρών κανονισμός, 
επίκληση του δικαιώματος παραγραφής ή 
κατάργησης·

Or. es

Τροπολογία 419
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 5 – στοιχείο δ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) δεν παρέχει αντίγραφο των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα σε ηλεκτρονικό 
μορφότυπο ή εμποδίζει το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα να 
μεταφέρει τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα σε άλλη εφαρμογή κατά 
παράβαση του άρθρου 18·

δ) δεν παρέχει αντίγραφο των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα σε ηλεκτρονικό 
μορφότυπο ή εμποδίζει το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, χωρίς 
νόμιμη αιτία για κάτι τέτοιο, να μεταφέρει 
τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε 
άλλη εφαρμογή κατά παράβαση του 
άρθρου 18·

Or. es

Τροπολογία 420
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 5 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) δεν τηρεί ή δεν τηρεί επαρκώς την 
τεκμηρίωση δυνάμει του άρθρου 28, του 
άρθρου 31 παράγραφος 4 και του άρθρου 
44 παράγραφος 3·

στ) δεν είναι υπόλογο στην αρχή ελέγχου, 
στις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται ή 
και δυνάμει του τρόπου που ορίζεται από 
τον παρόντα κανονισμό, εκτός και αν το 
γεγονός συνιστά μια συμπεριφορά 
μεγαλύτερης βαρύτητας σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό ή με τους 
αναπτυξιακούς κανόνες των κρατών 
μελών·

Or. es

Τροπολογία 421
Francesco Enrico Speroni

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 6 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ύψους έως 1 500 000 ευρώ ή σε περίπτωση 
επιχείρησης, έως 3% του ετήσιου 
παγκόσμιου κύκλου εργασιών της, σε 
οποιονδήποτε που από δόλο ή αμέλεια:

Or. it

Τροπολογία 422
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 6 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

6. Η αρχή ελέγχου επιβάλλει πρόστιμο 
ύψους έως 1.000.000 ευρώ ή σε περίπτωση 
επιχείρησης, έως 2 % του ετήσιου 
παγκόσμιου μέσου κέρδους της, σε 
οποιονδήποτε που από δόλο ή αμέλεια:

Or. es

Τροπολογία 423
Françoise Castex, Arlene McCarthy, Evelyn Regner

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) χρησιμοποιεί τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα εργαζομένων ή 
εν δυνάμει εργαζομένων με σκοπό τη 
συμπερίληψή τους σε μαύρη λίστα ή τον 
αποκλεισμό τους από μελλοντικές θέσεις 
εργασίας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παράνομη πρόσβαση και η κακή χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (τα οποία συχνά 
σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με τη συμμετοχή τους σε συνδικαλιστικές οργανώσεις και τη 
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συνδικαλιστική τους δράση) εργαζομένων ή εν δυνάμει εργαζομένων με σκοπό τη συμπερίληψή 
τους σε μαύρη λίστα, τον αποκλεισμό τους από μελλοντικές θέσεις εργασίας, ή οποιοδήποτε 
άλλο μέτρο που δύναται να καταστεί εμπόδιο στην εργασία τους ή/και να επηρεάσει σημαντικά 
τη μελλοντική τους εργασία και σταδιοδρομία, συνιστά σοβαρή παραβίαση των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και 
επισύρει τη μέγιστη κύρωση.

Τροπολογία 424
Francesco Enrico Speroni

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) χρησιμοποιεί για εμπορικούς 
σκοπούς δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που έχουν συλλεχθεί για 
διαφορετικούς σκοπούς·

Or. it

Τροπολογία 425
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 6 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) δεν σέβεται το δικαίωμα αντίταξης ή τις 
απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 
19·

γ) δεν σέβεται το δικαίωμα αντίταξης ή τις 
απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 
19· με εξαίρεση την περίπτωση επίκλησης 
βάσιμων τίτλων ή πραγματικά 
υφιστάμενων νόμιμων κινήτρων 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό·

Or. es

Τροπολογία 426
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 6 – στοιχείο δ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) δεν συμμορφώνεται προς τις 
προϋποθέσεις που αφορούν τα μέτρα που 
βασίζονται σε κατάρτιση προφίλ δυνάμει 
του άρθρου 20·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 427
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 6 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) δεν θεσπίζει εσωτερικές πολιτικές ή 
δεν εφαρμόζει κατάλληλα μέτρα για τη 
διασφάλιση και την απόδειξη 
συμμόρφωσης δυνάμει των άρθρων 22, 
23 και 30·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 428
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 6 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) δεν ειδοποιεί ούτε ενημερώνει για 
παραβίαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα ή δεν ενημερώνει εμπρόθεσμα 
ή πλήρως για παραβίαση δεδομένων την 
αρχή ελέγχου ή το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα δυνάμει των 
άρθρων 31 και 32·

η) δεν ειδοποιεί ούτε ενημερώνει για 
παραβίαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα ή δεν ενημερώνει εμπρόθεσμα 
ή πλήρως για παραβίαση δεδομένων την 
αρχή ελέγχου ή το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, στις 
περιπτώσεις που προβλέπεται κάτι τέτοιο, 
δυνάμει των άρθρων 31 και 32·

Or. es



AM\920534EL.doc 233/247 PE500.695v01-00

EL

Τροπολογία 429
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 6 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) δεν διενεργεί εκτίμηση επιπτώσεων 
σχετικά με την προστασία των δεδομένων 
ή επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα χωρίς προηγούμενη έγκριση 
της αρχής ελέγχου ή προηγούμενη 
διαβούλευση με την αρχή ελέγχου δυνάμει 
των άρθρων 33 και 34·

θ) δεν διενεργεί εκτίμηση επιπτώσεων 
σχετικά με την προστασία των δεδομένων 
ή επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα χωρίς προηγούμενη έγκριση 
της αρχής ελέγχου ή προηγούμενη 
διαβούλευση με την αρχή ελέγχου, στις 
περιπτώσεις που προβλέπεται κάτι τέτοιο,
δυνάμει των άρθρων 33 και 34·

Or. es

Τροπολογία 430
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 6 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) δεν ορίζει υπεύθυνο προστασίας 
δεδομένων ούτε διασφαλίζει τις 
προϋποθέσεις για την άσκηση των 
καθηκόντων δυνάμει των άρθρων 35, 36 
και 37·

ι) δεν διασφαλίζει τις συνθήκες υπό τις 
οποίες ο Υπεύθυνος προστασίας 
δεδομένων θα είναι σε θέση να ασκεί
καθήκοντα δυνάμει των άρθρων 35, 36 και 
37·

Or. es

Τροπολογία 431
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 6 – στοιχείο ια
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια) κάνει κατάχρηση σφραγίδας ή σήματος
προστασίας δεδομένων κατά την έννοια 
του άρθρου 39·

ια) κάνει κατάχρηση σφραγίδας, σήματος 
και πιστοποίησης προστασίας δεδομένων 
κατά την έννοια του άρθρου 39·

Or. es

Τροπολογία 432
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. η Επιτροπή θα καταρτίσει ένα 
ηλεκτρονικό μητρώο ιστορικών 
παράβασης, στο οποίο θα έχουν 
πρόσβαση όλες οι εθνικές αρχές ελέγχου· 
η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86, με σκοπό τη ρύθμιση, 
σύμφωνα με τους όρους που προβλέπει το 
παρόν άρθρο, του ηλεκτρονικού μητρώου 
ιστορικού παραβάσεων.

Or. es

Τροπολογία 433
Cecilia Wikström

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 

1. Το κεφάλαιο ΙΙ (γενικές αρχές), το
κεφάλαιο ΙΙΙ (δικαιώματα του προσώπου 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα), το
κεφάλαιο IV (υπεύθυνος επεξεργασίας και 
εκτελών την επεξεργασία), το κεφάλαιο V
(διαβίβαση δεδομένων προσωπικού 
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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.

χαρακτήρα σε τρίτες χώρες και διεθνείς 
οργανισμούς), το κεφάλαιο VI
(ανεξάρτητες αρχές ελέγχου), το κεφάλαιο 
VII (συνεργασία και συνεκτικότητα), 
καθώς και τα άρθρα 73, 74, 76 και 79 του 
κεφαλαίου VIII (προσφυγές, ευθύνη και 
κυρώσεις) δεν ισχύουν για την
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα η οποία διενεργείται 
αποκλειστικά για δημοσιογραφικούς 
σκοπούς ή για σκοπούς καλλιτεχνικής ή 
λογοτεχνικής έκφρασης, για να 
συμβιβασθεί το δικαίωμα στην προστασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με 
τους κανόνες που διέπουν την ελευθερία 
έκφρασης.

Or. en

Justification

The new draft legislation on data protection takes the form of a regulation and thus is 
directlyapplicable. If data protection law applies directly, the freedom of the press exception 
mustalso be directly applicable. An implementation by Member States should not lower down 
thecurrent level of protection. Furthermore, the exemption should be extended to Articles 73, 
74,76 and 79 of Chapter VIII (on Remedies, Liabilities and Sanctions) because these 
Articlesinclude new elements which go far beyond what is foreseen in the current directive 
and arenot suitable for journalistic activities or pose a serious threat to press freedom.

Τροπολογία 434
Rebecca Taylor

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 

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 
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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.

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. en

Αιτιολόγηση

Η λέξη «αποκλειστικά» υπονομεύει την ασφάλεια δικαίου καθώς συνεπάγεται ένα ενδεχομένως 
σημαντικό κενό το οποίο θίγει την διάταξη του παρόντος άρθρου.

Τροπολογία 435
Klaus-Heiner Lehne

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 

1. Το κεφάλαιο ΙΙ (γενικές αρχές), το
κεφάλαιο ΙΙΙ (δικαιώματα του προσώπου 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα), το
κεφάλαιο IV (υπεύθυνος επεξεργασίας και 
εκτελών την επεξεργασία), το κεφάλαιο V
(διαβίβαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σε τρίτες χώρες και διεθνείς 
οργανισμούς), το κεφάλαιο VI
(ανεξάρτητες αρχές ελέγχου), το κεφάλαιο 
VII (συνεργασία και συνεκτικότητα), 
καθώς και τα άρθρα 73, 74, 76 και 79 του 
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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.

κεφαλαίου VIII (προσφυγές, ευθύνη και 
κυρώσεις) δεν ισχύουν για την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα η οποία διενεργείται 
αποκλειστικά για δημοσιογραφικούς 
σκοπούς ή για σκοπούς καλλιτεχνικής ή 
λογοτεχνικής έκφρασης, για να 
συμβιβασθεί το δικαίωμα στην προστασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με 
τους κανόνες που διέπουν την ελευθερία 
έκφρασης.

Or. en

Τροπολογία 436
Cecilia Wikström

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 80 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στην 
Επιτροπή τις διατάξεις που θεσπίζει στο 
δίκαιό του δυνάμει της παραγράφου 1, το 
αργότερο έως την ημερομηνία που 
καθορίζεται στο άρθρο 91 παράγραφος 2 
και, χωρίς καθυστέρηση, κάθε 
επακόλουθο τροποποιητικό νόμο ή 
τροποποίησή τους.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 437
Klaus-Heiner Lehne

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 80 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στην 
Επιτροπή τις διατάξεις που θεσπίζει στο 
δίκαιό του δυνάμει της παραγράφου 1, το 
αργότερο έως την ημερομηνία που 
καθορίζεται στο άρθρο 91 παράγραφος 2 
και, χωρίς καθυστέρηση, κάθε 
επακόλουθο τροποποιητικό νόμο ή 
τροποποίησή τους.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 438
Cecilia Wikström, Rebecca Taylor

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 80 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 80α
Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και η αρχή της πρόσβασης 

του κοινού σε επίσημα έγγραφα
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
περιέχονται σε έγγραφα τα οποία 
βρίσκονται στην κατοχή δημόσιας αρχής 
ή δημόσιου φορέα μπορούν να 
γνωστοποιούνται από την εν λόγω αρχή ή 
φορέα σύμφωνα με τη νομοθεσία του 
κράτους μέλους σχετικά με την πρόσβαση 
του κοινού σε επίσημα έγγραφα, η οποία 
συμβιβάζει το δικαίωμα της προστασίας 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
με την αρχή της πρόσβασης του κοινού 
σε επίσημα έγγραφα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κρίνεται σκόπιμο να εξασφαλιστεί ότι η δημόσια εποπτεία των δημόσιων υποθέσεων δεν 
παρακωλύεται αδικαιολόγητα από τους κανόνες για την προστασία των δεδομένων. Ως εκ 
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τούτου, σύμφωνα με τις γνωμοδοτήσεις του ΕΕΠΔ, της ομάδας εργασίας του άρθρου 29 και του 
Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA), πρέπει να 
εξασφαλίζεται η αρχή της πρόσβασης του κοινού σε επίσημα έγγραφα βάσει άρθρου και όχι 
απλώς βάσει μιας αιτιολογικής σκέψης.

Τροπολογία 439
Eva Lichtenberger
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 80 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 80α
Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και η αρχή της πρόσβασης 

του κοινού σε επίσημα έγγραφα
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
περιέχονται σε έγγραφα τα οποία 
βρίσκονται στην κατοχή δημόσιας αρχής 
ή δημόσιου φορέα μπορούν να 
γνωστοποιούνται από την εν λόγω αρχή ή 
φορέα σύμφωνα με τη νομοθεσία του 
κράτους μέλους σχετικά με την πρόσβαση 
του κοινού σε επίσημα έγγραφα, η οποία 
συμβιβάζει το δικαίωμα της προστασίας 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
με την αρχή της πρόσβασης του κοινού 
σε επίσημα έγγραφα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κρίνεται σκόπιμο να εξασφαλιστεί ότι η δημόσια εποπτεία των δημόσιων υποθέσεων δεν 
παρακωλύεται αδικαιολόγητα από τους κανόνες για την προστασία των δεδομένων. Ως εκ 
τούτου, σύμφωνα με τις γνωμοδοτήσεις του ΕΕΠΔ, της ομάδας εργασίας του άρθρου 29 και του 
Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA), πρέπει να 
εξασφαλίζεται η αρχή της πρόσβασης του κοινού σε επίσημα έγγραφα.

Τροπολογία 440
Antonio López-Istúriz White
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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. es

Αιτιολόγηση

Η μοναδική ένσταση που έχουμε προς το παρόν σε σχέση με αυτόν τον κανόνα αφορά την 
εξουσιοδότηση της Επιτροπής που περιέχεται στην παράγραφο 3. Κατά τη γνώμη μας 
υπερβαίνει τα αποδεκτά όρια της νόμιμης εξουσιοδότησης και, συνεπώς, τα ζητήματα στα οποία 
αναφέρεται θα πρέπει να αντιμετωπιστούν στο ίδιο όργανο, είτε στο παρόν είτε σε 
μεταγενέστερες μεταρρυθμίσεις που ενδέχεται να είναι απαραίτητες, με σκοπό την εγγύηση της 
μελλοντικής τους αποτελεσματικότητας.

Τροπολογία 441
Evelyn Regner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν 
κατάλληλους κανόνες και διεξάγουν 
ελέγχους που εμποδίζουν την επιχείρηση 
να συμπεριλάβει συγκεκριμένους 
εργαζόμενους σε μαύρες λίστες λόγω του 
πολιτικού τους προσανατολισμού, των 
πολιτικών τους πεποιθήσεων ή της 
συνδικαλιστικής τους δράσης, οι οποίες 
διαβιβάζονται σε άλλες επιχειρήσεις με 
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στόχο τη δυσμενή μεταχείριση των εν 
λόγω εργαζομένων· τα κράτη μέλη 
επιβάλλουν αποτελεσματικές κυρώσεις 
στις επιχειρήσεις που καταρτίζουν, 
διαβιβάζουν, λαμβάνουν ή ζητούν από 
άλλες επιχειρήσεις τέτοιου είδους μαύρες 
λίστες.

Or. de

Τροπολογία 442
Antonio López-Istúriz White

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. es

Αιτιολόγηση

Η εξουσιοδότηση που περιέχεται στην παράγραφο τρία υπέρ της Επιτροπής είναι υπερβολική 
και όσα υποδεικνύονται σε αυτή πρέπει να αναπτυχθούν στην κυρίως διάταξη.

Τροπολογία 443
Antonio López-Istúriz White

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 

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

επεξεργασία για ιστορικούς και 
στατιστικούς σκοπούς και για σκοπούς 
επιστημονικής έρευνας, καθώς και της 
επίσημης ή προκαταρτικής διοικητικής 
έρευνας για τον καθορισμό φυσικής 
συγγένειας, μόνο εάν:

Or. es

Αιτιολόγηση

Με σκοπό τη διευκόλυνση των ερευνών εξακρίβωσης φυσικής συγγένειας, σε περιπτώσεις 
αρπαγής ή απαγωγής βρεφών, προτείνεται στο σημείο αυτό η εισαγωγή ενός στοιχείου στην 
πρώτη παράγραφο με σκοπό τη σαφή νομιμοποίηση των ενεργειών για τέτοιου είδους έρευνες.

Τροπολογία 444
Rebecca Taylor

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) το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα παρέσχε τη συγκατάθεσή του, 
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 7·

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας 25

Τροπολογία 445
Rebecca Taylor

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τα δεδομένα που επιτρέπουν την β) τα δεδομένα έχουν επαρκώς 
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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 
αυτοί μπορούν να εκπληρωθούν κατ’ 
αυτόν τον τρόπο.

ανωνυμοποιηθεί.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας 25

Τροπολογία 446
Antonio López-Istúriz White

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 
αυτοί μπορούν να εκπληρωθούν κατ’ 
αυτόν τον τρόπο.

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 
αυτοί μπορούν να εκπληρωθούν κατ’ 
αυτόν τον τρόπο.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο 
επίσημης ή προκαταρκτικής διοικητικής 
έρευνας για τον καθορισμό φυσικής 
συγγένειας θα κοινοποιούνται μόνο στα 
πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα όταν κρίνεται απαραίτητο και 
με την επιφύλαξη υποβολής ποινικής 
καταγγελίας όταν κάτι τέτοιο 
προβλέπεται από τον νόμο.

Or. es

Αιτιολόγηση

Με σκοπό τη διευκόλυνση των ερευνών εξακρίβωσης φυσικής συγγένειας, σε περιπτώσεις 
αρπαγής ή απαγωγής βρεφών, εισάγεται στην τελευταία παράγραφο στο πρώτο στοιχείο, για τη 
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διασφάλιση των ειδικών εγγυήσεων για το απόρρητο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
τα οποία αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας στο πλαίσιο των προκαταρτικών δικαστικών ή 
διοικητικών ερευνών, έτσι ώστε τα εν λόγω δεδομένα να αποκαλύπτονται μόνο όταν 
προβλέπεται από τον νόμο.

Τροπολογία 447
Rebecca Taylor

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

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, συγκεντρωτική ή 
επιστημονική έρευνα μπορούν να 
δημοσιεύουν ή να δημοσιοποιούν άλλως 
πως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
μόνον εάν:

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας 25

Τροπολογία 448
Rebecca Taylor

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Εντός των ορίων του παρόντος 
κανονισμού, σε περίπτωση που δεν 
εκπληρώνονται οι σκοποί της ιστορικής, 
στατιστικής, συγκεντρωτικής ή 
επιστημονικής έρευνας μέσω της 
γνωστοποίησης των δεδομένων τα οποία 
έχουν επαρκώς ανωνυμοποιηθεί και δεν 
έχει εξασφαλιστεί η συγκατάθεση των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα για τη γνωστοποίηση, τότε η 
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έγκριση για τη γνωστοποίηση πρέπει να 
χορηγείται από ανεξάρτητο και αρμόδιο 
φορέα στον οποίο η εν λόγω αρμοδιότητα 
έχει εκχωρηθεί βάσει νομικής διάταξης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκύπτει ότι η παρούσα πρόταση για το άρθρο 83 επιτρέπει την επεξεργασία δεδομένων 
υγείας, σε μορφή που επιτρέπει την εξακρίβωση της ταυτότητας των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα, για ερευνητικούς σκοπούς χωρίς να γίνεται αναφορά σε υποχρέωση 
εξασφάλισης συγκατάθεσης. Οι μόνες εγγυήσεις που παρέχονται (ότι τα δεδομένα που 
επιτρέπουν την εξακρίβωση της ταυτότητας πρέπει να τηρούνται χωριστά και ότι οι ερευνητές 
μπορούν να χρησιμοποιούν δεδομένα που επιτρέπουν την εξακρίβωση της ταυτότητας μόνο 
εφόσον οι σκοποί της έρευνας δεν μπορούν να εκπληρωθούν με τη χρήση δεδομένων που δεν 
επιτρέπουν την εξακρίβωση της ταυτότητας) μειώνουν σημαντικά το επίπεδο προστασίας των 
δεδομένων υγείας. Υπάρχει κίνδυνος η παρούσα πρόταση να επιτρέψει στους ερευνητές να 
χρησιμοποιούν δεδομένα που επιτρέπουν την εξακρίβωση της ταυτότητας χωρίς να λαμβάνουν 
συγκατάθεση.

Τροπολογία 449
Antonio López-Istúriz White

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.

διαγράφεται

Or. es
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Τροπολογία 450
Antonio López-Istúriz White

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

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 
να συνεχίσουν να εφαρμόζονται, και αν 
κριθεί απαραίτητο μπορούν να 
τροποποιηθούν, εφόσον εναρμονισθούν με 
τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Or. es

Τροπολογία 451
Antonio López-Istúriz White

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 προβλέπουν την ίδρυση 
ανεξάρτητης αρχής ελέγχου σύμφωνα με 
το κεφάλαιο VI του παρόντος κανονισμού
ή λαμβάνουν επαρκή πιστοποίηση για την
επεξεργασία στην οποία πρόκειται να 
προχωρήσουν σύμφωνα με όσα προβλέπει 
το άρθρο 39.

Or. es
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Αιτιολόγηση

Η εν λόγω απαίτηση της αρχής ελέγχου μπορεί να συνυπάρχει με μια απαίτηση πιστοποίησης, 
κάτι που θα μπορούσε να κριθεί χρήσιμο ιδίως για τις εκκλησίες με περιορισμένους 
οικονομικού πόρους.


