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Τροπολογία 130
Rebecca Taylor

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) διασφαλίζουν την απουσία 
περιορισμού ή απαγόρευσης της 
ανταλλαγής δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές εντός της 
Ένωσης για λόγους που σχετίζονται με 
την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συμπερίληψη της επεξεργασίας δεδομένων σε εθνικό επίπεδο στην οδηγία δεν συμφωνεί με 
την αρχή της επικουρικότητας.

Τροπολογία 131
Rebecca Taylor

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στην, εν 
όλω ή εν μέρει, αυτοματοποιημένη 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, καθώς και στη μη 
αυτοματοποιημένη επεξεργασία τέτοιων 
δεδομένων τα οποία περιλαμβάνονται ή 
πρόκειται να περιληφθούν σε σύστημα 
αρχειοθέτησης.

2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στην, εν 
όλω ή εν μέρει, αυτοματοποιημένη 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, καθώς και στη μη 
αυτοματοποιημένη επεξεργασία τέτοιων 
δεδομένων τα οποία περιλαμβάνονται ή 
πρόκειται να περιληφθούν σε σύστημα 
αρχειοθέτησης. Η παρούσα οδηγία διέπει 
εξίσου τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που αποθηκεύονται 
ηλεκτρονικά και εντύπως.
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Or. en

Τροπολογία 132
Eva Lichtenberger
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Evelyn Regner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(α) στο πλαίσιο δραστηριότητας η οποία 
δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του 
δικαίου της Ένωσης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο όρος «εθνική ασφάλεια» γίνεται αντιληπτός με διαφορετικό τρόπο σε διάφορα κράτη μέλη. 
Για λόγους σαφήνειας, θα πρέπει απλώς να γίνεται μνεία στο ότι «δεν εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης» ούτως ώστε να μην δημιουργείται κατάσταση στην οποία 
τα κράτη μέλη θα μπορούν να προβάλουν το επιχείρημα ότι δικαιούνται εξαίρεση για λόγους 
εθνικής ασφάλειας για επεξεργασία δεδομένων που θα πρέπει να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής 
της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 133
Françoise Castex

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) «πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα»: φυσικό πρόσωπο του οποίου η 
ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να 
εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, με μέσα τα 
οποία είναι εύλογα πιθανό να 
χρησιμοποιηθούν από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας ή από οποιοδήποτε άλλο 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδίως βάσει 
αριθμού ταυτότητας, δεδομένων θέσης, 

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

αναγνωριστικού, δεδομένων θέσης, 
επιγραμμικού αναγνωριστικού ή βάσει 
ενός ή περισσοτέρων παραμέτρων που 
χαρακτηρίζουν το φύλο, την υπόσταση του 
συγκεκριμένου προσώπου από σωματική, 
βιολογική, γενετική, ψυχική, οικονομική, 
πολιτιστική ή κοινωνική άποψη ή τον 
γενετήσιο προσανατολισμό του·

Or. en

Τροπολογία 134
Eva Lichtenberger
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Evelyn Regner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(1) «πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα»: φυσικό πρόσωπο του οποίου η 
ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να 
εντοπισθεί ή 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 ή άλλου ενιαίου 
αναγνωριστικού, δεδομένων θέσης, 
επιγραμμικού αναγνωριστικού ή βάσει 
ενός ή περισσοτέρων παραμέτρων που 
χαρακτηρίζουν το φύλο, την υπόσταση του 
συγκεκριμένου προσώπου από σωματική, 
βιολογική, γενετική, ψυχική, οικονομική, 
πολιτιστική ή κοινωνική άποψη ή τον 
γενετήσιο προσανατολισμό του·

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να παρέχεται κατάλληλη προστασία, είναι σημαντικό να μην διατυπώνονται 
υπερβολικά στενοί ορισμοί για τα «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» και το «πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα». Ο κανονισμός θα πρέπει να διέπει σαφώς τα δεδομένα που 
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επιτρέπουν την «εξακρίβωση» ταυτότητας και θα πρέπει να είναι σαφές ότι τα επιγραμμικά 
αναγνωριστικά θα πρέπει στις περισσότερες περιπτώσεις να θεωρούνται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα. Η σταθερή πρόοδος της τεχνολογίας θα οδηγήσει σε πιο εξελιγμένες επιθέσεις 
άρσης της ανωνυμίας. Οι ευρύτεροι ορισμοί των «δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» και του 
«προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα» είναι σημαντικοί για να εξασφαλιστεί 
προστασία που θα παρέχεται και μελλοντικά.

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

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4 α) «κατάρτιση προφίλ»: οποιαδήποτε 
μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας 
δεδομένων που αποσκοπεί στην 
αξιολόγηση ή την παραγωγή δεδομένων 
σχετικά με παραμέτρους που αφορούν 
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

Αιτιολόγηση

Profiling can entail serious risks for data subjects. It is prone to reinforcing discriminations, 
making decisions less transparent and carries an unavoidable risk of wrong decisions. For 
these reasons, it should be tightly regulated: its use should be clearly limited, and in those 
cases where it can be used, there should be safeguards against discrimination and data 
subjects should be able to receive clear and meaningful information on the logic of the 
profiling and its consequences. While some circles see profiling as a panacea for many 
problems, it should be noted that there is a significant body of research addressing its 
limitations. Notably, profiling tends to be useless for very rare characteristics, due to the risk 
of false positives. Also, profiles can be hard or impossible to verify. Profiles are based on 
complex and dynamic algorithms that evolve constantly and that are hard to explain to data 
subjects. Often, these algorithms qualify as commercial secrets and will not be easily 
provided to data subjects. However, when natural persons are subject to profiling, they 
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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 136
Eva Lichtenberger
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Evelyn Regner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – 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 τυχαία ή παράνομη καταστροφή, 
απώλεια, μεταβολή, άνευ αδείας 
κοινολόγηση ή προσπέλαση προσωπικών 
δεδομένων που διαβιβάσθηκαν, 
αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο 
τρόπο σε επεξεργασία·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κοινοποιήσεις παραβιάσεων δεδομένων συνιστούν σημαντικό εργαλείο για τη διασφάλιση 
της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των υπευθύνων επεξεργασίας σε ό,τι αφορά την ασφάλεια 
των δεδομένων. Παρέχουν επίσης τη δυνατότητα στα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα να λαμβάνουν μέτρα για την προστασία τους έναντι των συνεπειών των παραβάσεων. 
Στόχος αυτής της δέσμης τροπολογιών είναι η βελτίωση των διατάξεων για τις παραβιάσεις 
δεδομένων προβλέποντας πιο διαχειρίσιμες για τους υπευθύνους επεξεργασίας προθεσμίες 
κοινοποίησης, αποτρέποντας την κόπωση των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα 
λόγω μεγάλου αριθμού παραβάσεων και δημιουργώντας ένα δημόσιο μητρώο παραβιάσεων.

Τροπολογία 137
Françoise Castex
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) να υποβάλλονται σε θεμιτή και 
σύννομη επεξεργασία·

(α) να υποβάλλονται σε θεμιτή και 
σύννομη επεξεργασία με διαφανή τρόπο 
σε σχέση με το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα·

Or. en

Τροπολογία 138
Piotr Borys

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) να υποβάλλονται σε θεμιτή και 
σύννομη επεξεργασία·

(α) να υποβάλλονται σε θεμιτή και 
σύννομη επεξεργασία με διαφανή τρόπο 
σε σχέση με το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα·

Or. en

Τροπολογία 139
Eva Lichtenberger
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Evelyn Regner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) να υποβάλλονται σε θεμιτή και 
σύννομη επεξεργασία·

(α) να υποβάλλονται σε θεμιτή και 
σύννομη επεξεργασία με διαφανή τρόπο 
σε σχέση με το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα·

Or. en
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Τροπολογία 140
Eva Lichtenberger
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Evelyn Regner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) να είναι κατάλληλα, συναφή και όχι 
υπερβολικά σε σχέση με τους σκοπούς για 
τους οποίους υποβάλλονται σε 
επεξεργασία·

(γ) να είναι κατάλληλα και συναφή καθώς 
και να περιορίζονται στα ελάχιστα 
αναγκαία σε σχέση με τους σκοπούς για 
τους οποίους υποβάλλονται σε 
επεξεργασία· να υποβάλλονται σε 
επεξεργασία μόνον εάν και εφόσον οι 
σκοποί δεν μπορούν να επιτευχθούν μέσω 
επεξεργασίας πληροφοριών οι οποίες δεν 
περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα· να παρέχεται πρόσβαση σε 
δεδομένα που κατέχουν ιδιώτες μόνον για 
τη διερεύνηση ή δίωξη ποινικών 
αδικημάτων σύμφωνα με απαιτήσεις 
αναγκαιότητας και αναλογικότητας που 
θα καθορίζει κάθε κράτος μέλος στο 
εθνικό του δίκαιο, με την επιφύλαξη των 
σχετικών διατάξεων του δικαίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του δημόσιου 
διεθνούς δικαίου, και ιδίως της ΕΣΑΔ 
όπως έχει ερμηνευθεί από το Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Or. en

Τροπολογία 141
Françoise Castex

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) να είναι κατάλληλα, συναφή και όχι 
υπερβολικά σε σχέση με τους σκοπούς για 

(γ) να είναι κατάλληλα και συναφή καθώς 
και να περιορίζονται στα ελάχιστα 



PE504.239v01-00 10/56 AM\925747EL.doc

EL

τους οποίους υποβάλλονται σε 
επεξεργασία·

αναγκαία σε σχέση με τους σκοπούς για 
τους οποίους υποβάλλονται σε 
επεξεργασία· να υποβάλλονται σε 
επεξεργασία μόνον εάν και εφόσον οι 
σκοποί δεν μπορούν να επιτευχθούν μέσω 
επεξεργασίας πληροφοριών οι οποίες δεν 
περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα·

Or. en

Τροπολογία 142
Piotr Borys

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) να είναι κατάλληλα, συναφή και όχι 
υπερβολικά σε σχέση με τους σκοπούς για 
τους οποίους υποβάλλονται σε 
επεξεργασία·

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

Or. en

Τροπολογία 143
Françoise Castex

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) να είναι ακριβή και, όταν απαιτείται,
να επικαιροποιούνται· πρέπει να 
λαμβάνονται όλα τα εύλογα μέτρα ώστε 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία 

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

ανακριβή, σε σχέση με τους σκοπούς για 
τους οποίους υποβάλλονται σε 
επεξεργασία, να διαγράφονται ή να 
διορθώνονται χωρίς καθυστέρηση·

Or. en

Τροπολογία 144
Eva Lichtenberger
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Evelyn Regner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) να είναι ακριβή και, όταν απαιτείται,
να επικαιροποιούνται· 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 να 
επικαιροποιούνται· 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. en

Τροπολογία 145
Piotr Borys

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – 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 τη 
συμμόρφωση προς τις διατάξεις που 
θεσπίζονται δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας.

(στ) να υποβάλλονται σε επεξεργασία υπό 
την ευθύνη και την υποχρέωση 
αποζημίωσης του υπευθύνου 
επεξεργασίας, ο οποίος διασφαλίζει και 
αποδεικνύει τη συμμόρφωση προς τις 
διατάξεις που θεσπίζονται δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας.
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Or. en

Τροπολογία 146
Eva Lichtenberger
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Evelyn Regner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι, στον 
βαθμό του εφικτού, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας διακρίνει σαφώς μεταξύ 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
διαφορετικών κατηγοριών υποκειμένων, 
π.χ.:

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας διακρίνει σαφώς 
μεταξύ δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
διαφορετικών κατηγοριών υποκειμένων, 
π.χ.:

Or. en

Τροπολογία 147
Eva Lichtenberger
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Evelyn Regner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ειδικούς 
κανόνες σχετικά με τις συνέπειες αυτής 
της κατηγοριοποίησης, λαμβάνοντας 
υπόψη τους διαφορετικούς σκοπούς για 
τους οποίους συγκεντρώνονται δεδομένα. 
Οι ειδικοί αυτοί κανόνες περιλαμβάνουν 
τους όρους συλλογής των δεδομένων, τις 
προθεσμίες για διατήρηση των 
δεδομένων, πιθανούς περιορισμούς σε 
δικαιώματα πρόσβασης και ενημέρωσης 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα και τις λεπτομέρειες 
πρόσβασης αρμόδιων αρχών σε 
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δεδομένα.

Or. en

Αιτιολόγηση

The obligation to distinguish between the different categories of data subjects should be 
absolute. Given that law enforcement authorities need a specified purpose when collecting 
data, they should always be able to give a prima facie opinion in which category they belong. 
If there are doubts, the “other” category can be used (and adjusted over time). It should also 
be considered to add a category of specifically “non-suspected persons”, see EDPS opinion, 
pts. 349 to 354. Additionally, point (d) could be split into several points – it makes a 
difference whether one is a witness of a crime or an associate of a (suspected) criminal. This 
would mirror wording in the Europol Decision, Article 14. As the EDPS stated, the 
consequences of these categorisations should also be spelled out, especially as regards data 
subject rights – restrictions on the right of access for suspects can be justified more easily 
than for witnesses, for example.

Τροπολογία 148
Eva Lichtenberger
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Evelyn Regner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, στον 
βαθμό του εφικτού, οι διαφορετικές 
κατηγορίες δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία διακρίνονται ανάλογα με τον 
βαθμό ακρίβειας και αξιοπιστίας τους.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι
πραγματικά ακριβή, πλήρη και, εάν 
απαιτείται, επικαιροποιημένα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση να διακρίνονται οι κατηγορίες δεδομένων σύμφωνα με το βαθμό αξιοπιστίας και 
ακρίβειάς τους πρέπει να επιβάλλεται άνευ όρων. Τούτο είναι πολύ σημαντικό στο πλαίσιο της 
ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ φορέων επιβολής του νόμου – οι πληροφορίες ενδέχεται να 
χρησιμοποιούνται σε μεγάλη απόσταση από την πηγή τους, με αποτέλεσμα να καθορίζεται ότι ο 
βαθμός αξιοπιστίας είναι σημαντικός για την αποφυγή περιστάσεων στις οποίες αναλαμβάνεται 
δράση λόγω παρανόησης της αξιοπιστίας μιας πληροφορίας. Βλέπε γνωμοδότηση του ΕΕΠΔ 
σημεία 355-358.
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Τροπολογία 149
Eva Lichtenberger
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Evelyn Regner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν, στον 
βαθμό του εφικτού, ότι τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα τα οποία 
βασίζονται σε πραγματικά περιστατικά 
διακρίνονται από τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα τα οποία βασίζονται σε 
προσωπικές εκτιμήσεις.

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
είναι ανακριβή, ελλιπή ή παρωχημένα, 
και, στον βαθμό του εφικτού, 
διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα τα οποία βασίζονται σε 
πραγματικά περιστατικά διακρίνονται από 
τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα 
οποία βασίζονται σε προσωπικές 
εκτιμήσεις. Προς το σκοπό αυτό, οι 
αρμόδιες αρχές ελέγχουν την ποιότητα 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
πριν από τη διαβίβαση ή τη διάθεση των 
δεδομένων αυτών. Σε κάθε διαβίβαση 
δεδομένων επισυνάπτονται στο μέτρο του 
δυνατού διαθέσιμες πληροφορίες που 
επιτρέπουν στο κράτος μέλος που 
παραλαμβάνει τα δεδομένα να 
αξιολογήσει την ακρίβεια, την πληρότητα, 
τον επίκαιρο χαρακτήρα και την 
αξιοπιστία των δεδομένων. Τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα δεν 
διαβιβάζονται αν δεν ζητηθεί από 
αρμόδια αρχή, πράγμα που ισχύει ιδίως 
για δεδομένα που ήταν αρχικά στην 
κατοχή ιδιωτών.
3. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι 
έχουν διαβιβασθεί ανακριβή δεδομένα, ή 
ότι τα δεδομένα διαβιβάσθηκαν 
παρανόμως, ο αποδέκτης τους οφείλει να 
ενημερωθεί πάραυτα, ιδίως σε 
περιπτώσεις στις οποίες τα δεδομένα 
ήταν αρχικά στην κατοχή ιδιωτών. Ο 
αποδέκτης υποχρεούται να διορθώσει 
αμελλητί τα δεδομένα σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 και το άρθρο 15 ή να τα 
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διαγράψει σύμφωνα με το άρθρο 16.
4. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
που συγκεντρώνουν αρχικά ιδιώτες 
μπορούν να υπόκεινται σε επεξεργασία εκ 
μέρους αρμόδιας αρχής εφόσον 
τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 4, α), 
γ), δ), ε) και στ).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση να διακρίνονται οι κατηγορίες δεδομένων σύμφωνα με το βαθμό αξιοπιστίας και 
ακρίβειάς τους πρέπει να επιβάλλεται άνευ όρων. Τούτο είναι πολύ σημαντικό στο πλαίσιο της 
ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ φορέων επιβολής του νόμου – οι πληροφορίες ενδέχεται να 
χρησιμοποιούνται σε μεγάλη απόσταση από την πηγή τους, με αποτέλεσμα να καθορίζεται ότι ο 
βαθμός αξιοπιστίας είναι σημαντικός για την αποφυγή περιστάσεων στις οποίες αναλαμβάνεται 
δράση λόγω παρανόησης της αξιοπιστίας μιας πληροφορίας. Βλέπε γνωμοδότηση του ΕΕΠΔ 
σημεία 355-358.

Τροπολογία 150
Eva Lichtenberger
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι η 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα είναι σύννομη μόνον εάν και 
στο μέτρο που είναι απαραίτητη:

Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι η 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα είναι σύννομη μόνον εάν και 
στο μέτρο που είναι απαραίτητη για την 
εκτέλεση καθήκοντος που ασκείται από 
αρμόδια αρχή, βάσει νόμου για τους 
σκοπούς που καθορίζονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 1 και ότι τα δεδομένα δεν 
υπόκεινται σε περαιτέρω επεξεργασία με 
τρόπο που δεν συμφωνεί με τους σκοπούς 
αυτούς.

(α) για την εκτέλεση καθήκοντος που 
ασκείται από αρμόδια αρχή βάσει νόμου 
για τους σκοπούς που καθορίζονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 1· ή
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(β) για τη συμμόρφωση προς υποχρέωση 
την οποία ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
υπέχει εκ του νόμου· ή
(γ) για την προστασία των ζωτικών 
συμφερόντων του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα ή άλλου 
προσώπου· ή
(δ) για την πρόληψη άμεσης και σοβαρής 
απειλής κατά της δημόσιας ασφάλειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

In the logic of the Directive, grounds for lawfulness (b) to (d) in this Article should be 
exceptions, contained in a self-standing provision (the new Article 7a). The reason is that 
points (b) to (d) can also refer to situations in which data are processed for incompatible 
purposes, while this Article lays out the conditions for lawfulness of the initial processing. 
The proposed wording with its reference to incompatibility of purposes is based on Article 4 
point (b) of this Directive and the equivalent provision in the proposed General Data 
Protection Regulation (Articles 5 and 7), while the notion of compatibility is further explained 
in our proposed recital 20a. See also pts. 330 to 339 of the EDPS opinion.

Τροπολογία 151
Françoise Castex

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι η 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα είναι σύννομη μόνον εάν και 
στο μέτρο που είναι απαραίτητη:

Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι η 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα είναι σύννομη μόνον εάν και 
στο μέτρο που είναι απαραίτητη για την 
εκτέλεση καθήκοντος που ασκείται από 
αρμόδια αρχή, βάσει νόμου για τους 
σκοπούς που καθορίζονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 1 και ότι τα δεδομένα δεν 
υπόκεινται σε περαιτέρω επεξεργασία με 
τρόπο που δεν συμφωνεί με τους σκοπούς 
αυτούς.

(α) για την εκτέλεση καθήκοντος που 
ασκείται από αρμόδια αρχή βάσει νόμου 
για τους σκοπούς που καθορίζονται στο 
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άρθρο 1 παράγραφος 1· ή
(β) για τη συμμόρφωση προς υποχρέωση 
την οποία ο υπεύθυνος επεξεργασίας
υπέχει εκ του νόμου· ή
(γ) για την προστασία των ζωτικών 
συμφερόντων του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα ή άλλου 
προσώπου· ή
(δ) για την πρόληψη άμεσης και σοβαρής 
απειλής κατά της δημόσιας ασφάλειας.

Or. en

Τροπολογία 152
Eva Lichtenberger
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7α
Νομιμότητα της περαιτέρω επεξεργασίας
1. Η περαιτέρω επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα είναι σύννομη 
μόνο εφόσον είναι απολύτως αναγκαία 
και εφόσον εκτελείται σύμφωνα με τις 
αρχές που προβλέπονται στο παρόν 
άρθρο.
2. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
επιτρέπεται να συλλέγονται από τις 
αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο των 
καθηκόντων τους για συγκεκριμένους, 
σαφείς και νόμιμους σκοπούς. Η 
συγκέντρωση δεδομένων εξυπηρετεί 
θεμιτούς σκοπούς εάν προορίζεται
(α) για την εκτέλεση καθήκοντος που 
ασκείται από αρμόδια αρχή βάσει νόμου 
για τους σκοπούς που καθορίζονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 1· ή
(β) για τη συμμόρφωση προς υποχρέωση 
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την οποία ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
υπέχει εκ του νόμου· ή
(γ) για την προστασία των ζωτικών 
συμφερόντων του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα· ή
(δ) για την προστασία των εννόμων 
συμφερόντων ενός άλλου προσώπου, 
εκτός εάν το άξιο προστασίας συμφέρον 
του υποκειμένου των δεδομένων στην μη 
επεξεργασία είναι προφανώς υπέρτερο·
(ε) για την πρόληψη άμεσης και σοβαρής 
απειλής κατά της δημόσιας ασφάλειας.
3. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα πρέπει να ανταποκρίνεται 
στους σκοπούς για τους οποίους αυτά 
συλλέγονται. Η περαιτέρω επεξεργασία 
για άλλον σκοπό επιτρέπεται εφόσον αυτή
(α) είναι σύννομη (παράγραφος 2)·
(β) είναι αναγκαία για την επίτευξη του 
άλλου αυτού σκοπού·
(γ) δεν είναι ασύμβατη με τους σκοπούς 
για τους οποίους συλλέγονται τα 
δεδομένα.
4. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
μπορούν να υπόκεινται σε περαιτέρω 
επεξεργασία για ιστορικούς, στατιστικούς 
ή επιστημονικούς σκοπούς, κατά 
παρέκκλιση της παραγράφου 3, εφόσον 
τα κράτη μέλη προβλέπουν κατάλληλες 
εγγυήσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη λογική της οδηγίας, το άρθρο 7 θα πρέπει μόνο να διέπει κριτήρια νομιμότητας 
για τον αρχικό σκοπό διαδικασίας επεξεργασίας, ενώ τα στοιχεία (β) έως (δ) της πρότασης της 
Επιτροπής θα πρέπει να μεταφερθούν σε αυτόνομη διάταξη, δηλαδή στο νέο προτεινόμενο 
άρθρο 7α. Το πεδίο εφαρμογής του διευκρινίζεται περαιτέρω στην αιτιολογική σκέψη 20α.

Τροπολογία 153
Françoise Castex
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7α
Περαιτέρω επεξεργασία για 

ασυμβίβαστους σκοπούς
1. Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν 
νομοθετικά μέτρα που επιτρέπουν την 
περαιτέρω επεξεργασία για 
ασυμβίβαστους σκοπούς εάν η εν λόγω 
επεξεργασία απαιτείται απολύτως:
(α) για τη συμμόρφωση προς υποχρέωση 
την οποία ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
υπέχει εκ του νόμου· ή
(β) για την προστασία των ζωτικών 
συμφερόντων του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα ή άλλου 
προσώπου· ή
(γ) για την πρόληψη άμεσης και σοβαρής 
απειλής κατά της δημόσιας ασφάλειας.
2. Τα νομοθετικά μέτρα που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 προβλέπουν:
(α) ατομική αξιολόγηση που λαμβάνει 
υπόψη όλες τις σχετικές περιστάσεις της 
υπόθεσης· και
(β) επαρκείς εγγυήσεις για τα δικαιώματα 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα.

Or. en

Τροπολογία 154
Eva Lichtenberger
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Evelyn Regner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) η επεξεργασία επιτρέπεται από νόμο, ο 
οποίος προβλέπει κατάλληλες εγγυήσεις· ή

(α) η επεξεργασία επιτρέπεται ειδικότερα 
από νόμο, ο οποίος προβλέπει κατάλληλες 
εγγυήσεις για τα θεμελιώδη δικαιώματα 
και τα νόμιμα συμφέροντα του προσώπου 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα· ή

Or. en

Τροπολογία 155
Françoise Castex

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η αυτοματοποιημένη επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με 
σκοπό την αξιολόγηση ορισμένων 
προσωπικών πτυχών που σχετίζονται με το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δεν μπορεί να βασίζεται
αποκλειστικά στις ειδικές κατηγορίες 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
αναφέρονται στο άρθρο 8.

2. Η αυτοματοποιημένη επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με 
σκοπό την αξιολόγηση ορισμένων 
προσωπικών πτυχών που σχετίζονται με το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δεν μπορεί να περιλαμβάνει ή να 
δημιουργεί ειδικές κατηγορίες δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρονται 
στο άρθρο 8.

Or. en

Τροπολογία 156
Eva Lichtenberger
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Evelyn Regner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η αυτοματοποιημένη επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με 
σκοπό την αξιολόγηση ορισμένων 

2. Η αυτοματοποιημένη επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με 
σκοπό την αξιολόγηση ορισμένων 



AM\925747EL.doc 21/56 PE504.239v01-00

EL

προσωπικών πτυχών που σχετίζονται με το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δεν μπορεί να βασίζεται 
αποκλειστικά στις ειδικές κατηγορίες 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
αναφέρονται στο άρθρο 8.

προσωπικών πτυχών που σχετίζονται με το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δεν μπορεί να περιλαμβάνει ή να 
δημιουργεί ειδικές κατηγορίες δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρονται 
στο άρθρο 8.

Or. en

Τροπολογία 157
Françoise Castex

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση η 
κατάρτιση προφίλ το οποίο (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, γενετήσιου 
προσανατολισμού, ή το οποίο (είτε εκ 
προθέσεως είτε όχι) οδηγεί σε μέτρα που 
επιφέρουν ανάλογο αποτέλεσμα.

Or. en

Τροπολογία 158
Eva Lichtenberger
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Evelyn Regner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Profiling can entail serious risks for data subjects. It is prone to reinforcing discriminations, 
making decisions less transparent and carries an unavoidable risk of wrong decisions. For 
these reasons, it should be tightly regulated: its use should be clearly limited, and in those 
cases where it can be used, there should be safeguards against discrimination and data 
subjects should be able to receive clear and meaningful information on the logic of the 
profiling and its consequences. While some circles see profiling as a panacea for many 
problems, it should be noted that there is a significant body of research addressing its 
limitations. Notably, profiling tends to be useless for very rare characteristics, due to the risk 
of false positives. Also, profiles can be hard or impossible to verify. Further, there is a serious 
risk of unreliable and (in effect) discriminatory profiles being widely used, in matters of real 
importance to individuals and groups. Data subjects must be protected against 
discrimination. In relation to this, the use of sensitive data in generating profiles should also 
be restricted.

Τροπολογία 159
Françoise Castex

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ α) όταν ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
δεδομένων επεξεργάζεται δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1, 
πληροφορίες σχετικά με την ύπαρξη 
επεξεργασίας για μέτρο του είδους που 
αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 
και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της 
εν λόγω επεξεργασίας για το πρόσωπο 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα·



AM\925747EL.doc 23/56 PE504.239v01-00

EL

Or. en

Τροπολογία 160
Françoise Castex

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ β) πληροφορίες σχετικά με ειδικά 
μέτρα ασφάλειας που λαμβάνονται για 
την προστασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα·

Or. en

Τροπολογία 161
Eva Lichtenberger
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Evelyn Regner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ α) όταν ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
δεδομένων επεξεργάζεται δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1, 
πληροφορίες σχετικά με την ύπαρξη 
επεξεργασίας για μέτρο του είδους που 
αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 
και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της 
εν λόγω επεξεργασίας για το πρόσωπο 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα·

Or. en

Τροπολογία 162
Eva Lichtenberger
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Evelyn Regner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ β) πληροφορίες σχετικά με ειδικά 
μέτρα ασφάλειας που λαμβάνονται για 
την προστασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα·

Or. en

Τροπολογία 163
Françoise Castex

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 164
Eva Lichtenberger
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Evelyn Regner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 165
Françoise Castex

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν 
νομοθετικά μέτρα τα οποία καθυστερούν,
περιορίζουν ή παραλείπουν την παροχή 
των πληροφοριών στο πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα στον βαθμό που 
και εφόσον ένας τέτοιος μερικός ή πλήρης 
περιορισμός συνιστά αναγκαίο και 
αναλογικό μέτρο σε μια δημοκρατική 
κοινωνία λαμβανομένων δεόντως υπόψη 
των έννομων συμφερόντων του 
ενδιαφερόμενου προσώπου, με σκοπό:

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν 
νομοθετικά μέτρα τα οποία καθυστερούν ή
περιορίζουν την παροχή των πληροφοριών 
στο πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα στον βαθμό που και εφόσον ένας 
τέτοιος μερικός ή πλήρης περιορισμός 
συνιστά αναγκαίο και αναλογικό μέτρο σε 
μια δημοκρατική κοινωνία λαμβανομένων 
δεόντως υπόψη των έννομων συμφερόντων 
του ενδιαφερόμενου προσώπου, με βάση 
συγκεκριμένη και ατομική εξέταση κάθε 
ειδικής περίπτωσης, με σκοπό:

Or. en

Τροπολογία 166
Eva Lichtenberger
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Evelyn Regner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν 
νομοθετικά μέτρα τα οποία καθυστερούν,
περιορίζουν ή παραλείπουν την παροχή 
των πληροφοριών στο πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα στον βαθμό που 
και εφόσον ένας τέτοιος μερικός ή πλήρης 
περιορισμός συνιστά αναγκαίο και 
αναλογικό μέτρο σε μια δημοκρατική 
κοινωνία λαμβανομένων δεόντως υπόψη 
των έννομων συμφερόντων του 
ενδιαφερόμενου προσώπου, με σκοπό:

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν 
νομοθετικά μέτρα τα οποία καθυστερούν ή
περιορίζουν την παροχή των πληροφοριών 
στο πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα στον βαθμό που και εφόσον ένας 
τέτοιος μερικός ή πλήρης περιορισμός 
συνιστά αναγκαίο και αναλογικό μέτρο σε 
μια δημοκρατική κοινωνία λαμβανομένων 
δεόντως υπόψη των έννομων συμφερόντων 
του ενδιαφερόμενου προσώπου, με βάση 
συγκεκριμένη και ατομική εξέταση κάθε 
ειδικής περίπτωσης, με σκοπό:

Or. en

Τροπολογία 167
Eva Lichtenberger
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Evelyn Regner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 11 α
Ενημέρωση του προσώπου στο οποίο 

αναφέρονται τα δεδομένα
1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα ενημερώνεται σχετικά με τη 
συλλογή ή επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας.
2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας λαμβάνει κάθε 
ενδεδειγμένο μέτρο ώστε να παρέχει στο 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα τουλάχιστον τις ακόλουθες 
πληροφορίες:
(α) την ταυτότητα και τα στοιχεία 
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επικοινωνίας του υπευθύνου 
επεξεργασίας και του υπευθύνου 
προστασίας δεδομένων·
(β) τους σκοπούς της επεξεργασίας για 
την οποία προορίζονται τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα·
(γ) το χρονικό διάστημα αποθήκευσης 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·
(δ) την ύπαρξη δικαιώματος για την 
υποβολή αιτήματος στον υπεύθυνο 
επεξεργασίας για πρόσβαση στα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα και διόρθωση, 
διαγραφή ή περιορισμό της επεξεργασίας 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
που αφορούν το εν λόγω πρόσωπο·
(ε) το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας 
στην αρχή ελέγχου που αναφέρεται στο 
άρθρο 39 και τα στοιχεία επικοινωνίας 
της εν λόγω αρχής·
(στ) τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες 
αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, μεταξύ άλλων σε τρίτες 
χώρες ή διεθνείς οργανισμούς·
(ζ) κάθε περαιτέρω πληροφορία η οποία 
είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της 
θεμιτής επεξεργασίας έναντι του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές 
συνθήκες υπό τις οποίες υποβάλλονται σε 
επεξεργασία τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα.
3. Εάν τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα παρέχονται από το πρόσωπο 
στο οποίο αναφέρονται, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ενημερώνει το πρόσωπο 
αυτό, επιπλέον των πληροφοριών της 
παραγράφου 1, σχετικά με το κατά πόσον 
η παροχή δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα είναι υποχρεωτική ή 
εθελοντική, καθώς και για τις 
ενδεχόμενες συνέπειες της μη παροχής 
τέτοιων δεδομένων.
4. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει τις 
πληροφορίες που αναφέρονται στην 
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παράγραφο 1:
(α) κατά τη λήψη των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από το πρόσωπο 
στο οποίο αναφέρονται· ή
(β) εάν τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα δεν παρέχονται 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 υποβάλλονται 
σε επεξεργασία.
5. Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν 
νομοθετικά μέτρα τα οποία καθυστερούν, 
περιορίζουν ή παραλείπουν την παροχή 
των πληροφοριών στο πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα στον 
βαθμό που και εφόσον ένας τέτοιος 
μερικός ή πλήρης περιορισμός συνιστά 
αναγκαίο και αναλογικό μέτρο σε μια 
δημοκρατική κοινωνία λαμβανομένων 
δεόντως υπόψη των έννομων 
συμφερόντων του ενδιαφερόμενου 
προσώπου, με σκοπό:
(α) την αποφυγή της παρακώλυσης 
επίσημων ή νομικών ερευνών, 
διερευνήσεων ή διαδικασιών·
(β) την αποφυγή της παρεμπόδισης της 
πρόληψης, της ανίχνευσης, της 
διερεύνησης και της δίωξης ποινικών 
αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών 
κυρώσεων·
(γ) την προστασία της δημόσιας 
ασφάλειας·
(δ) την προστασία της εθνικής 
ασφάλειας·
(ε) την προστασία των δικαιωμάτων και 
των ελευθεριών τρίτων.
6. Σε περίπτωση διαβίβασης ή διάθεσης 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
μεταξύ κρατών μελών, κάθε κράτος 
μέλος δύναται, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του εθνικού του δικαίου όπως 
προβλέπεται στην παράγραφο 1, να ζητεί 
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από το άλλο κράτος μέλος να μην 
ενημερώσει το υποκείμενο των 
δεδομένων. Σε αυτή την περίπτωση το 
δεύτερο κράτος μέλος δεν ενημερώνει το 
υποκείμενο των δεδομένων χωρίς την 
προηγούμενη συναίνεση του πρώτου 
κράτους μέλους.

Or. en

Τροπολογία 168
Rebecca Taylor

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) όλα τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που υπόκεινται σε 
επεξεργασία και τυχόν διαθέσιμες 
πληροφορίες σχετικά με την πηγή τους.

Or. en

Τροπολογία 169
Rebecca Taylor

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) κοινοποίηση των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα τα οποία 
υποβάλλονται σε επεξεργασία και κάθε 
διαθέσιμης πληροφορίας όσον αφορά την 
προέλευσή τους.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Τούτο σχετίζεται με το δικαίωμα πρόσβασης του βασικού προσώπου και κατά συνέπεια θα 
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πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε πρότερο στάδιο.

Τροπολογία 170
Françoise Castex

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν 
νομοθετικά μέτρα τα οποία περιορίζουν, εν 
όλω ή εν μέρει, το δικαίωμα πρόσβασης 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα στον βαθμό που ένας τέτοιος 
μερικός ή πλήρης περιορισμός συνιστά 
αναγκαίο και αναλογικό μέτρο σε μια
δημοκρατική κοινωνία λαμβανομένων 
δεόντως υπόψη των έννομων συμφερόντων 
του ενδιαφερόμενου προσώπου, με σκοπό:

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν 
νομοθετικά μέτρα τα οποία περιορίζουν σε 
μεμονωμένες περιπτώσεις, εν όλω ή εν 
μέρει, το δικαίωμα πρόσβασης του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα στον βαθμό και για την περίοδο
που ένας τέτοιος μερικός ή πλήρης 
περιορισμός συνιστά αναγκαίο και 
αναλογικό μέτρο σε μια δημοκρατική 
κοινωνία λαμβανομένων δεόντως υπόψη 
των έννομων συμφερόντων του 
ενδιαφερόμενου προσώπου, με βάση 
συγκεκριμένη και ατομική εξέταση κάθε 
ειδικής περίπτωσης, με σκοπό:

Or. en

Τροπολογία 171
Eva Lichtenberger
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Evelyn Regner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν 
νομοθετικά μέτρα τα οποία περιορίζουν, εν 
όλω ή εν μέρει, το δικαίωμα πρόσβασης 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα στον βαθμό που ένας τέτοιος 
μερικός ή πλήρης περιορισμός συνιστά 
αναγκαίο και αναλογικό μέτρο σε μια 

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν 
νομοθετικά μέτρα τα οποία περιορίζουν σε 
μεμονωμένες περιπτώσεις, εν όλω ή εν 
μέρει, το δικαίωμα πρόσβασης του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα στον βαθμό και για την περίοδο
που ένας τέτοιος μερικός ή πλήρης 
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δημοκρατική κοινωνία λαμβανομένων 
δεόντως υπόψη των έννομων συμφερόντων 
του ενδιαφερόμενου προσώπου, με σκοπό:

περιορισμός συνιστά αναγκαίο και 
αναλογικό μέτρο σε μια δημοκρατική 
κοινωνία λαμβανομένων δεόντως υπόψη 
των έννομων συμφερόντων του 
ενδιαφερόμενου προσώπου, με βάση 
συγκεκριμένη και ατομική εξέταση κάθε 
ειδικής περίπτωσης, με σκοπό:

Or. en

Τροπολογία 172
Françoise Castex

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Τα νομοθετικά μέτρα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρέπει να 
συμμορφώνονται με το Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη Σύμβαση για 
την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου και των Θεμελιωδών 
Ελευθεριών, και να συμφωνούν με τη 
νομολογία του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων.

Or. en

Τροπολογία 173
Eva Lichtenberger
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Evelyn Regner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Τα νομοθετικά μέτρα που 
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αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρέπει να 
συμμορφώνονται με το Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη Σύμβαση για 
την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου και των Θεμελιωδών 
Ελευθεριών, και να συμφωνούν με τη 
νομολογία του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων.

Or. en

Τροπολογία 174
Rebecca Taylor

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν ασκείται το δικαίωμα που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, η αρχή 
ελέγχου ενημερώνει το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα οπωσδήποτε για 
το ότι η αρχή ελέγχου διενήργησε όλες τις 
αναγκαίες επαληθεύσεις, καθώς και 
σχετικά με το αποτέλεσμα του ελέγχου της 
νομιμότητας της σχετικής επεξεργασίας.

3. Όταν ασκείται το δικαίωμα που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, η αρχή 
ελέγχου ενημερώνει το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα οπωσδήποτε για 
το ότι η αρχή ελέγχου διενήργησε όλες τις 
αναγκαίες επαληθεύσεις, καθώς και 
σχετικά με το αποτέλεσμα του ελέγχου της 
νομιμότητας της σχετικής επεξεργασίας.

Τα κράτη μέλη καθορίζουν εάν το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα μπορεί να ασκήσει άμεσα το 
δικαίωμα αυτό κατά του υπεύθυνου 
επεξεργασίας ή μέσω της αρμόδιας αρχής 
ελέγχου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροποποίηση αυτή προβλέπει σύστημα έμμεσων αιτημάτων πρόσβασης των προσώπων στα 
οποία αναφέρονται τα δεδομένα, σύμφωνα με τη διατύπωση της απόφασης πλαισίου του 2008.
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Τροπολογία 175
Eva Lichtenberger
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Evelyn Regner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Αντί της διαγραφής, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας επισημαίνει τα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα, εάν:

3. Αντί της διαγραφής, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας περιορίζει την επεξεργασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
εάν:

Or. en

Τροπολογία 176
Françoise Castex

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
που αναφέρονται στην παράγραφο 3 
μπορούν, με εξαίρεση την αποθήκευση, 
να υποβληθούν σε επεξεργασία μόνον 
όταν τούτο απαιτείται για σκοπούς 
προσκόμισης αποδείξεων, ή για την 
προστασία των ζωτικών συμφερόντων 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα ή άλλου ατόμου.

Or. en

Τροπολογία 177
Eva Lichtenberger
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Evelyn Regner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
που αναφέρονται στην παράγραφο 3 
μπορούν, με εξαίρεση την αποθήκευση, 
να υποβληθούν σε επεξεργασία μόνον 
όταν τούτο απαιτείται για σκοπούς 
προσκόμισης αποδείξεων, ή για την 
προστασία των ζωτικών συμφερόντων 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα ή άλλου ατόμου.

Or. en

Τροπολογία 178
Eva Lichtenberger
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Evelyn Regner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 β. Εάν η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα περιορίζεται 
δυνάμει της παραγράφου 3, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ενημερώνει το πρόσωπο 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα πριν 
από την άρση του περιορισμού της 
επεξεργασίας.

Or. en

Τροπολογία 179
Eva Lichtenberger
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Evelyn Regner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα εγγράφως για κάθε άρνηση 
διαγραφής ή επισήμανσης της 
επεξεργασίας, για τους λόγους της 
άρνησης και για τις δυνατότητες υποβολής 
καταγγελίας στην αρχή ελέγχου και 
επιδίωξης δικαστικής προσφυγής.

4. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα εγγράφως για κάθε άρνηση 
διαγραφής ή περιορισμού της 
επεξεργασίας, για τους λόγους της 
άρνησης και για τις δυνατότητες υποβολής 
καταγγελίας στην αρχή ελέγχου και 
επιδίωξης δικαστικής προσφυγής.

Or. en

Τροπολογία 180
Françoise Castex

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα εγγράφως για κάθε άρνηση 
διαγραφής ή επισήμανσης της 
επεξεργασίας, για τους λόγους της 
άρνησης και για τις δυνατότητες 
υποβολής καταγγελίας στην αρχή ελέγχου 
και επιδίωξης δικαστικής προσφυγής.

4. Εάν η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα περιορίζεται 
δυνάμει της παραγράφου 3, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ενημερώνει το πρόσωπο 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα πριν 
από την άρση του περιορισμού της 
επεξεργασίας.

Or. en

Τροπολογία 181
Françoise Castex

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 α. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι ο 
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υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα εγγράφως για κάθε άρνηση 
διαγραφής ή περιορισμού της 
επεξεργασίας, για τους λόγους της 
άρνησης και για τις δυνατότητες 
υποβολής καταγγελίας στην αρχή ελέγχου 
και επιδίωξης δικαστικής προσφυγής.

Or. en

Τροπολογία 182
Françoise Castex

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – 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 
τους σκοπούς της επεξεργασίας.

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 
τους σκοπούς της επεξεργασίας και ότι τα 
εν λόγω δεδομένα δεν συλλέγονται ούτε 
διατηρούνται πέραν του ελάχιστου 
απαραίτητου ορίου για τους σκοπούς 
αυτούς, τόσο από την άποψη της 
ποσότητας των δεδομένων όσο και του 
χρόνου αποθήκευσής τους. Τούτο πρέπει 
να διασφαλίζεται με τη χρήση τεχνικών 
και/ή οργανωτικών μέτρων, κατά 
περίπτωση. Ειδικότερα, οι εν λόγω 
μηχανισμοί διασφαλίζουν ότι, εξ ορισμού, 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν 
καθίστανται προσπελάσιμα σε αόριστο 
αριθμό φυσικών προσώπων.

Or. en

Τροπολογία 183
Piotr Borys
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – 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 
τους σκοπούς της επεξεργασίας.

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 
τους σκοπούς της επεξεργασίας και ότι τα 
εν λόγω δεδομένα δεν συλλέγονται ούτε 
διατηρούνται πέραν του ελάχιστου 
απαραίτητου ορίου για τους σκοπούς 
αυτούς, τόσο από την άποψη της 
ποσότητας των δεδομένων όσο και του 
χρόνου αποθήκευσής τους. Τούτο πρέπει 
να διασφαλίζεται με τη χρήση τεχνικών 
και/ή οργανωτικών μέτρων, κατά 
περίπτωση. Ειδικότερα, οι εν λόγω 
μηχανισμοί διασφαλίζουν ότι, εξ ορισμού, 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν 
καθίστανται προσπελάσιμα σε αόριστο 
αριθμό φυσικών προσώπων.

Or. en

Τροπολογία 184
Eva Lichtenberger
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Evelyn Regner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – 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 
τους σκοπούς της επεξεργασίας.

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 
τους σκοπούς της επεξεργασίας και ότι τα 
εν λόγω δεδομένα δεν συλλέγονται ούτε 
διατηρούνται πέραν του ελάχιστου 
απαραίτητου ορίου για τους σκοπούς 
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αυτούς, τόσο από την άποψη της 
ποσότητας των δεδομένων όσο και του 
χρόνου αποθήκευσής τους. Ειδικότερα, οι 
εν λόγω μηχανισμοί διασφαλίζουν ότι, εξ 
ορισμού, δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα δεν καθίστανται 
προσπελάσιμα σε αόριστο αριθμό 
φυσικών προσώπων.

Or. en

Τροπολογία 185
Eva Lichtenberger
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Evelyn Regner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι κάθε 
υπεύθυνος επεξεργασίας και κάθε 
εκτελών την επεξεργασία διατηρεί
τεκμηρίωση όλων των συστημάτων και 
διαδικασιών επεξεργασίας που τελούν υπό 
την ευθύνη του.

1. Όλες οι αρμόδιες αρχές διατηρούν 
λεπτομερή τεκμηρίωση όλων των 
συστημάτων και διαδικασιών επεξεργασίας 
που τελούν υπό την ευθύνη του. 

1 α. Κάθε διαβίβαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα καταχωρίζεται ή 
τεκμηριώνεται για τους σκοπούς της 
εξακρίβωσης της νομιμότητας της 
επεξεργασίας δεδομένων, της
αυτοπαρακολούθησης και της 
εξασφάλισης της ακεραιότητας και 
ασφάλειας των δεδομένων.
1 β. Σχετικές καταχωρήσεις ή 
τεκμηριώσεις διαβιβάζονται στην αρχή 
ελέγχου μετά από αίτησή της. Η αρχή 
ελέγχου χρησιμοποιεί τις πληροφορίες 
αυτές μόνον για σκοπούς επαλήθευσης 
της νομιμότητας της επεξεργασίας 
δεδομένων και διασφάλισης της 
ακεραιότητας και της ασφάλειας των 
δεδομένων.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Βάσει του άρθρου 10 της απόφασης πλαισίου 2008/977/ΔΕΥ. Η τροπολογία αυτή διαγράφει 
αρμοδιότητες σε εθνικό επίπεδο και αναφέρεται μόνον σε διασυνοριακές διαβιβάσεις, πράγμα 
που αντιβαίνει στο στόχο της οδηγίας, απομακρύνοντάς την από τον κανονισμό και την 
επονομαζόμενη εναρμονισμένη δέσμη μέτρων.  Ο κύριος στόχος της τροπολογίας είναι να 
διασφαλιστούν μέτρα σε εθνικό επίπεδο μολονότι η επανεγγραφή του αρχικού κειμένου για την 
εναρμόνισή του με τον κανονισμό θα ήταν ευκταία.

Τροπολογία 186
Eva Lichtenberger
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Evelyn Regner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) τις διαβιβάσεις δεδομένων προς τρίτη 
χώρα ή διεθνή οργανισμό, 
συμπεριλαμβανομένου προσδιορισμού της 
εν λόγω τρίτης χώρας ή του διεθνούς 
οργανισμού.

(δ) τις διαβιβάσεις δεδομένων προς τρίτη 
χώρα ή διεθνή οργανισμό, 
συμπεριλαμβανομένων του
προσδιορισμού της εν λόγω τρίτης χώρας ή 
του διεθνούς οργανισμού και της νομικής 
βάσης για τις διαβιβάσεις αυτές, και την 
προσθήκη ουσιαστικής αιτιολόγησης στις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 
35 ή 36 της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 187
Rebecca Taylor

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι, σε 
περίπτωση παραβίασης δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας γνωστοποιεί στην αρχή 

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι, σε 
περίπτωση παραβίασης δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας γνωστοποιεί στην αρχή 
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ελέγχου την παραβίαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα αμελλητί και, ει 
δυνατόν, το αργότερο εντός 24 ωρών από
τη στιγμή που την αντελήφθη. Ο
υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει, κατόπιν 
αιτήματος, στην αρχή ελέγχου 
εμπεριστατωμένη αιτιολόγηση στις 
περιπτώσεις στις οποίες η γνωστοποίηση 
δεν πραγματοποιείται εντός 24 ωρών.

ελέγχου την παραβίαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα αμελλητί και τη 
στιγμή που την αντελήφθη. Για τις 
σοβαρότερες παραβιάσεις, τα κράτη μέλη 
προβλέπουν ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
κοινοποιεί την παράβαση στην αρχή 
ελέγχου το αργότερο εντός 24 ωρών από 
τη στιγμή που την αντελήφθη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάταξη σύμφωνα με την οποία ζητείται να κοινοποιούν οι υπεύθυνοι επεξεργασίας όλες τις 
παραβιάσεις το αργότερο εντός 24 ωρών αφού το έχουν αντιληφθεί, και να ζητείται επίσης 
εμπεριστατωμένη αιτιολόγηση συνεπάγεται υπερβολική γραφειοκρατία.

Τροπολογία 188
Eva Lichtenberger
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Evelyn Regner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 α. Η αρχή ελέγχου τηρεί δημόσιο 
μητρώο των τύπων παραβιάσεων που 
γνωστοποιήθηκαν.

Or. en

Τροπολογία 189
Eva Lichtenberger
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Evelyn Regner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 33 – εισαγωγή
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι κάθε 
διαβίβαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές τα οποία 
υποβάλλονται σε επεξεργασία ή 
προορίζονται να υποβληθούν σε 
επεξεργασία μετά τη διαβίβασή τους προς 
τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό, 
συμπεριλαμβανομένης της περαιτέρω 
διαβίβασης προς άλλη τρίτη χώρα ή διεθνή 
οργανισμό, επιτρέπεται να 
πραγματοποιηθεί μόνον εφόσον:

Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι κάθε 
διαβίβαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές τα οποία 
υποβάλλονται σε επεξεργασία ή 
προορίζονται να υποβληθούν σε 
επεξεργασία μετά τη διαβίβασή τους προς 
δημόσια αρμόδια αρχή σε τρίτη χώρα ή 
διεθνή οργανισμό, συμπεριλαμβανομένης 
της περαιτέρω διαβίβασης προς άλλη 
δημόσια αρμόδια αρχή σε τρίτη χώρα ή 
διεθνή οργανισμό, επιτρέπεται να 
πραγματοποιηθεί μόνον εφόσον:

Or. en

Τροπολογία 190
Eva Lichtenberger
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Evelyn Regner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι οι 
περαιτέρω διαβιβάσεις που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου 
μπορούν να πραγματοποιούνται μόνον 
εφόσον, εκτός από τους όρους που 
προβλέπει η εν λόγω παράγραφος:
(α) η περαιτέρω διαβίβαση απαιτείται για 
τον ίδιο ειδικό σκοπό που ίσχυε για την 
αρχική διαβίβαση· και
(β) η αρμόδια αρχή που πραγματοποίησε 
την αρχική διαβίβαση εγκρίνει την 
περαιτέρω διαβίβαση.

Or. en



PE504.239v01-00 42/56 AM\925747EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

Οι διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να μπορούν να 
πραγματοποιούνται μόνον από αρχές επιβολής του νόμου, και όχι από άλλους αποδέκτες σε 
τρίτες χώρες. Τούτο έχει προταθεί τόσο από τον ΕΕΠΔ όσο και από την ομάδα του άρθρου 29, 
και αποτελεί συνέπεια της αιτιολογικής σκέψης 45. Θα πρέπει επίσης να καθορίζεται ότι οι 
περαιτέρω διαβιβάσεις πρέπει να υπόκεινται σε επιπλέον προϋποθέσεις, όπως προτείνει η 
ομάδα του άρθρου 29. Τούτο διευκρινίζεται περαιτέρω στη νέα προτεινόμενη αιτιολογική σκέψη 
45 α.

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

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 33 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 33 α
Διαβιβάσεις σε αποδέκτες που δεν 

υπόκεινται στις διατάξεις εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας

Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι οι 
διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές σε 
αποδέκτες που δεν υπόκεινται στις 
διατάξεις εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας μπορεί να πραγματοποιείται 
μόνον εφόσον οι εν λόγω διαβιβάσεις:
(α) προβλέπονται στο εθνικό δίκαιο· οι εν 
λόγω νόμοι πρέπει να συμμορφώνονται με 
το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη Σύμβαση για 
την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου και των Θεμελιωδών 
Ελευθεριών, και να συμφωνούν με τη 
νομολογία του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων. ή
(β) απαιτούνται για την προστασία των 
ζωτικών συμφερόντων του προσώπου 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ή 



AM\925747EL.doc 43/56 PE504.239v01-00

EL

άλλου προσώπου· ή
(γ) πραγματοποιούνται κατόπιν 
αιτήματος του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα.

Or. en

Αιτιολόγηση

The Commission proposal does not contain specific guarantees for transfers of personal data 
to private parties and non-law-enforcement public authorities. Yet, according to Principle 5 
of Council of Europe Recommendation No R(87)15, such transfers should only be permissible 
under specific and strict conditions. While this Recommendation is not binding on Member 
States, implementing it is good practice. Also, there is absolutely no reason why EU rules in
this area should fall behind the Council of Europe’s framework. To this end, this proposed 
new Article adds specific provisions on such transfers, taking inspiration from the above-
mentioned Council of Europe Recommendation. This change would also require a slight 
reorganisation of the chapters of the Directive. Chapter V should begin with this Article and 
should be titled “Chapter V – Transfer of personal data” with a “section 1 – Transfer to 
recipients in the Union not subject to the provisions implementing this Directive” containing 
this Article and a section two with the current title of the whole Chapter V.

Τροπολογία 192
Françoise Castex

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 35 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εάν η Επιτροπή δεν έχει λάβει απόφαση 
δυνάμει του άρθρου 34, τα κράτη μέλη 
προβλέπουν ότι διαβίβαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα προς αποδέκτη σε 
τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό μπορεί 
να πραγματοποιηθεί εφόσον:

1. Εάν η Επιτροπή δεν έχει λάβει απόφαση 
δυνάμει του άρθρου 34, τα κράτη μέλη 
προβλέπουν ότι διαβίβαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα προς αρμόδια 
δημόσια αρχή σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή 
οργανισμό μπορεί να πραγματοποιηθεί 
εφόσον παρασχέθηκαν κατάλληλες 
εγγυήσεις σε σχέση με την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε 
νομικά δεσμευτική πράξη.

(α) προβλέπονται κατάλληλες εγγυήσεις 
για την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα σε νομικά
δεσμευτική πράξη, ή
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(β) ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο 
εκτελών την επεξεργασία αξιολόγησε όλες 
τις περιστάσεις που περιβάλλουν τη 
διαβίβαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και συνεπέρανε ότι υπάρχουν 
κατάλληλες εγγυήσεις σε σχέση με την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα..

Or. en

Τροπολογία 193
Eva Lichtenberger
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Evelyn Regner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 35 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εάν η Επιτροπή δεν έχει λάβει απόφαση 
δυνάμει του άρθρου 34, τα κράτη μέλη 
προβλέπουν ότι διαβίβαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα προς αποδέκτη σε 
τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό μπορεί 
να πραγματοποιηθεί εφόσον:

1. Εάν η Επιτροπή δεν έχει λάβει απόφαση 
δυνάμει του άρθρου 34, τα κράτη μέλη 
προβλέπουν ότι διαβίβαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα προς αρμόδια 
δημόσια αρχή σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή 
οργανισμό μπορεί να πραγματοποιηθεί 
εφόσον παρασχέθηκαν κατάλληλες 
εγγυήσεις σε σχέση με την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε 
νομικά δεσμευτική πράξη.

(α) προβλέπονται κατάλληλες εγγυήσεις 
για την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα σε νομικά 
δεσμευτική πράξη, ή
(β) ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο 
εκτελών την επεξεργασία αξιολόγησε όλες 
τις περιστάσεις που περιβάλλουν τη 
διαβίβαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και συνεπέρανε ότι υπάρχουν 
κατάλληλες εγγυήσεις σε σχέση με την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα..

Or. en
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Τροπολογία 194
Eva Lichtenberger
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Evelyn Regner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 35 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 35 α)
Διαβιβάσεις βάσει κατάλληλων 

εγγυήσεων
Εάν η Επιτροπή δεν έχει λάβει απόφαση 
δυνάμει του άρθρου 34, η διαβίβαση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς 
αποδέκτη σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή 
οργανισμό μπορεί να πραγματοποιηθεί 
εφόσον:
(α) προβλέπονται κατάλληλες εγγυήσεις 
για την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα σε νομικά 
δεσμευτική πράξη,
(β) το ΕΕΠΔ έχει αποφανθεί ότι ο 
αρμόδιος υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο 
εκτελών την επεξεργασία πληροί όλες τις 
νομικές προϋποθέσεις και ακολουθεί τις 
βέλτιστες πρακτικές που επικρατούν 
γενικότερα κατά τη διαβίβαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που προβλέπει η 
παρούσα οδηγία, ιδίως όσον αφορά 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
έχουν συλλεγεί αρχικά από ιδιώτες, και 
έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι 
υπάρχουν κατάλληλες εγγυήσεις για την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, ή
(γ) μπορεί να πραγματοποιηθεί ειδική 
διαβίβαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
αναγκαιότητας και αναλογικότητας που 
έχει καθορίσει κάθε κράτος μέλος στο 
εθνικό του δίκαιο, με την επιφύλαξη των 
σχετικών διατάξεων της νομοθεσίας της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του δημόσιου 
διεθνούς δικαίου, και ιδίως της 
Σύμβασης ΕCΗR όπως έχει ερμηνευθεί 
από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Οι εν λόγω διαβιβάσεις πρέπει να 
τεκμηριώνονται, η δε τεκμηρίωση πρέπει 
να τίθεται στη διάθεση της αρχής ελέγχου 
κατόπιν αιτήματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αυτοαξιολόγηση του υπεύθυνου της διαδικασίας ή του εκτελούντος τη διαδικασία δεν μπορεί 
να αποτελεί τη βάση για πραγματοποίηση διαβιβάσεων σε τρίτες χώρες. Οι εν λόγω διαβιβάσεις 
δεδομένων πρέπει πάντοτε να βασίζονται σε νομικά δεσμευτικό μέσο. Βλέπε επίσης σημείο 415 
της γνωμοδότησης του ΕΕΠΔ.

Τροπολογία 195
Eva Lichtenberger
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Evelyn Regner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 35 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 35 β
Διαβίβαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα προερχομένων από άλλα 

κράτη μέλη
1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι κάθε 
διαβίβαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από αρμόδια αρχή, τα οποία 
διαβιβάστηκαν ή διατέθηκαν από 
αρμόδια αρχή ενός άλλου κράτους 
μέλους, συμπεριλαμβανομένης της 
περαιτέρω διαβίβασης προς τρίτη χώρα ή 
διεθνή οργανισμό, επιτρέπεται, πέραν των 
προαναφερθεισών προϋποθέσεων, να 
πραγματοποιηθεί μόνον εφόσον:
(α) η παραλήπτρια αρχή στην τρίτη χώρα 
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ή ο παραλαμβάνων διεθνής φορέας είναι 
αρμόδιος για την πρόληψη κινδύνων, τη 
διερεύνηση, τη διαπίστωση ή τη δίωξη 
αξιοποίνων πράξεων ή την εκτέλεση 
ποινικών κυρώσεων·
(β) το κράτος μέλος από το οποίο 
διαβιβάστηκαν τα δεδομένα δίνει τη 
συγκατάθεσή του για την περαιτέρω 
διαβίβαση σύμφωνα με το εσωτερικό του 
δίκαιο, και
(γ) στις περιπτώσεις των άρθρων 34 α 
παράγραφος 3 και 35 στοιχεία β και γ, και 
το κράτος από το οποίο διαβιβάστηκαν 
τα δεδομένα, σύμφωνα με το εκάστοτε 
εσωτερικό του δίκαιο κρίνει κατάλληλες 
τις εγγυήσεις για την προστασία των 
διαβιβασθέντων δεδομένων.
2. Η περαιτέρω διαβίβαση χωρίς 
προηγούμενη συναίνεση η οποία 
προβλέπεται από την παράγραφο 1 
στοιχείο β) επιτρέπεται μόνον εφόσον η 
διαβίβαση αυτή των δεδομένων είναι 
απαραίτητη για την πρόληψη άμεσης και 
σοβαρής απειλής κατά της δημόσιας 
ασφάλειας ενός κράτους μέλους ή μιας 
τρίτης χώρας ή κατά ζωτικών 
συμφερόντων κράτους μέλους, και η 
προηγούμενη συναίνεση δεν μπορεί να 
δοθεί εγκαίρως. Η αρμόδια για την 
παροχή της συναίνεσης αρχή 
ενημερώνεται αμελλητί.
3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 
1 στοιχείο γ, η περαιτέρω διαβίβαση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
επιτρέπεται μόνον εφόσον αυτό 
προβλέπεται από το εσωτερικό δίκαιο του 
κράτους μέλους που διενεργεί την 
περαιτέρω διαβίβαση
(α) λόγω υπέρτατων και νόμιμων 
συμφερόντων του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα· ή
(β) λόγω σημαντικών δημοσίων 
συμφερόντων.
4. Η διαβίβαση σε ιδιώτες επιτρέπεται 
μόνο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 
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α παράγραφος 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 35 β αντιστοιχεί στο άρθρο 13 της απόφασης πλαισίου 2008/977/ΔΕΥ· και θεσπίζει 
ειδικές διατάξεις σχετικά με το χειρισμό δεδομένων που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη και 
παρέχει ιδιαίτερη προστασία στα δεδομένα αυτά. Η διάταξη αποσκοπεί συγχρόνως στην 
προστασία του κράτους μέλους από τα οποία προέρχονται τα δεδομένα και δημιουργεί κατ’ 
αυτόν τον τρόπο τις απαραίτητες για την ανταλλαγή δεδομένων στο εσωτερικό της Ένωσης 
προϋποθέσεις εμπιστοσύνης, σύμφωνα με τις οποίες τα διαβιβαζόμενα δεδομένα δεν μπορούν 
να αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας κατά το δοκούν του παραλαμβάνοντος κράτους.

Τροπολογία 196
Eva Lichtenberger
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Evelyn Regner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 34 και 35, 
τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι μια 
διαβίβαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα προς τρίτη χώρα ή διεθνή 
οργανισμό επιτρέπεται να 
πραγματοποιηθεί μόνον εφόσον:

Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 34 και 35, 
τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι μια 
διαβίβαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα προς αρμόδια δημόσια αρχή 
σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό 
επιτρέπεται να πραγματοποιηθεί μόνον 
εφόσον ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει 
λάβει εκ των προτέρων έγκριση σύμφωνα 
με την παράγραφο 1α και:

Or. en

Τροπολογία 197
Eva Lichtenberger
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Evelyn Regner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι πριν από 
την πραγματοποίηση διαβίβασης με βάση 
την παράγραφο 1, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας λαμβάνει εκ των προτέρων 
την έγκριση της αρχής ελέγχου, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η 
συμμόρφωση της διαβίβασης με τις 
διατάξεις που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με 
την παρούσα οδηγία και ειδικότερα για το 
μετριασμό του κινδύνου που τούτο 
συνεπάγεται για το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα.

Or. en

Τροπολογία 198
Eva Lichtenberger
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Evelyn Regner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι όταν 
προκύπτει οποιαδήποτε παρέκκλιση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας:
(α) διαβιβάζει μόνον την απολύτως 
αναγκαία ποσότητα δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα για την επίτευξη 
του στόχου της διαβίβασης· και
(β) τεκμηριώνει τις διαβιβάσεις αυτές, 
συμπεριλαμβάνοντας την ημερομηνία και 
το χρόνο της διαβίβασης, πληροφορίες 
σχετικά με την αποδέκτρια αρχή, την 
αιτιολόγηση της διαβίβασης και τα 
διαβιβαζόμενα δεδομένα. Η τεκμηρίωση 
αυτή διατίθεται στην αρχή ελέγχου 
κατόπιν αιτήματός της.
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Τροπολογία 199
Eva Lichtenberger
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Evelyn Regner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 36 α)
Παρεκκλίσεις σε περίπτωση ειδικών 

διαβιβάσεων δεδομένων
1. Σε περίπτωση που η Επιτροπή 
διαπιστώνει σύμφωνα με το άρθρο 34 
παράγραφος 5 ότι δεν υφίσταται επαρκές 
επίπεδο προστασίας, η διαβίβαση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην 
ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα ή/ και στο 
έδαφος ή τομέα επεξεργασίας στην τρίτη 
αυτή χώρα ή στον ενδιαφερόμενο διεθνή 
οργανισμό δεν πραγματοποιείται, εφόσον, 
στη συγκεκριμένη περίπτωση, τα έννομα 
συμφέροντα του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα για την 
πρόληψη της διαβίβασης υπερτερούν 
έναντι του δημοσίου συμφέροντος που 
συνίσταται στη διαβίβαση των 
δεδομένων.
2. Ένας από τους παράγοντες που 
λαμβάνεται υπόψη κατά την στάθμιση 
συμφερόντων στην συγκεκριμένη 
περίπτωση είναι η επάρκεια του επιπέδου 
προστασίας. Η εκτίμηση του επαρκούς 
επιπέδου προστασίας στη συγκεκριμένη 
περίπτωση πραγματοποιείται με 
συνεκτίμηση των περιστατικών που είναι 
σημαντικά στο πλαίσιο της σκοπούμενης 
διαβίβασης δεδομένων, και ειδικότερα
(α) του είδους των δεδομένων που 
αποτελούν αντικείμενο διαβίβασης,
(β) του σκοπού που εξυπηρετεί η 
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διαβίβαση καθώς και
(γ) της διάρκειας της προτεινόμενης στο 
τρίτο κράτος επεξεργασίας, και
(δ) των πιθανών περαιτέρω διαβιβάσεων.
Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 1 και 35 
τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν 
ότι η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή 
οργανισμό μπορεί να πραγματοποιηθεί 
μόνον υπό την προϋπόθεση ότι:
(α) η διαβίβαση είναι απαραίτητη για την 
προστασία των ζωτικών και έννομων 
συμφερόντων του ατόμου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα ή ενός άλλου 
προσώπου, ιδίως όταν πρόκειται για τη 
σωματική του ακεραιότητα και την 
ευζωία·
(β) η διαβίβαση είναι απαραίτητη για την 
προστασία έννομων συμφερόντων του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα, εφόσον το δίκαιο του κράτους 
μέλους που διαβιβάζει τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα προβλέπει κάτι 
τέτοιο· ή
(γ) η διαβίβαση περιορίζεται σε ειδική 
περίπτωση που είναι απαραίτητη για τους 
σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, 
ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών 
αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών 
κυρώσεων· ή
(δ) η διαβίβαση απαιτείται σε 
μεμονωμένες περιπτώσεις για την 
θεμελίωση, την άσκηση ή την άμυνα 
κατά νομικών απαιτήσεων οι οποίες 
σχετίζονται με την πρόληψη, τη 
διερεύνηση, την ανίχνευση ή τη δίωξη 
συγκεκριμένου ποινικού αδικήματος ή 
την εκτέλεση συγκεκριμένης ποινικής 
κύρωσης.
(ε) η διαβίβαση περιλαμβάνει μόνον τα 
απολύτως απαραίτητα δεδομένα για την 
επίτευξη του σκοπού της διαβίβασής 
τους· και
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(στ) όλες οι διαβιβάσεις τεκμηριώνονται 
πλήρως, συμπεριλαμβάνοντας την 
ημερομηνία και το χρόνο της μεταφοράς, 
πληροφορίες σχετικά με την αποδέκτρια 
αρχή, την αιτιολόγηση της διαβίβασης 
και τα διαβιβαζόμενα δεδομένα. Η 
τεκμηρίωση αυτή διατίθεται στην αρχή 
ελέγχου κατόπιν αιτήματός της.
3. Επαρκές επίπεδο προστασίας μπορεί, 
σε μεμονωμένες περιπτώσεις, να 
υφίσταται όταν η τρίτη χώρα, το έδαφος, 
ο τομέας επεξεργασίας ή ένας 
διακρατικός ή υπερεθνικός φορέας στην 
εν λόγω τρίτη χώρα ή ο σχετικός διεθνής 
οργανισμός εγγυάται την επαρκή 
προστασία των διαβιβασθέντων 
δεδομένων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επαναδιατύπωση του άρθρου 36 αποτελεί λογική συνέπεια των άρθρων 34 και 35. Σε 
απολύτως περιορισμένες περιπτώσεις πρέπει, παρά την έλλειψη επαρκούς επιπέδου προστασίας, 
να είναι υπό αυστηρές προϋποθέσεις δυνατή μια διαβίβαση δεδομένων σε τρίτα κράτη 
προκειμένου να προστατευτούν υπέρτερα αγαθά, όπως η σωματική ακεραιότητα και η ζωή. 
Επιπλέον, στις εν λόγω περιπτώσεις πρέπει να συμπεριλαμβάνονται προϋποθέσεις 
ελαχιστοποίησης των δεδομένων και κατάλληλης τεκμηρίωσης.

Τροπολογία 200
Eva Lichtenberger
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Evelyn Regner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

Από την άποψη της διασφάλισης της πλήρους πολιτικής αυτονομίας των αρχών προστασίας των 
δεδομένων (ΑΠΔ) θα ήταν σκόπιμο να συμπεριληφθεί σαφής ρήτρα στην οδηγία που θα 
απαγορεύει τον ορισμό μελών της αρχής ελέγχου από την κυβέρνηση. Τα εθνικά κοινοβούλια θα 
πρέπει να αποτελούν τους μόνους πολιτικούς φορείς που μπορούν να ορίζουν ΑΠΔ λόγω του 
αντιπροσωπευτικού τους χαρακτήρα. Τούτο μπορεί να συμβάλλει περαιτέρω στην εξάλειψη της 
πολιτικής πίεσης που ασκείται στις ΑΠΔ και στην αποφυγή του διορισμού μελών της αρχής 
ελέγχου από την εκτελεστική εξουσία που θα ελέγχει τα μέλη αυτά.

Τροπολογία 201
Eva Lichtenberger
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Evelyn Regner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 46 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι κάθε αρχή 
ελέγχου θα διαθέτει εξουσία διεξαγωγής 
έρευνας ώστε να εξασφαλίζει από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα 
την επεξεργασία:
(α) πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα και όλες τις 
πληροφορίες που απαιτούνται για την 
άσκηση των καθηκόντων ελέγχου της·
(β) πρόσβαση σε οποιαδήποτε 
εγκατάστασή του, καθώς και σε κάθε 
εξοπλισμό και μέσο επεξεργασίας 
δεδομένων, όταν υπάρχουν εύλογοι λόγοι 
να πιστεύεται ότι εκεί εκτελείται 
δραστηριότητα κατά παράβαση των 
διατάξεων της παρούσας οδηγίας.
Οι εξουσίες που αναφέρονται στο 
στοιχείο (β) ασκούνται σύμφωνα με το 
δίκαιο της Ένωσης και τη νομοθεσία των 
κρατών μελών.

Or. en
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Τροπολογία 202
Eva Lichtenberger
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Evelyn Regner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 46 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι κάθε αρχή 
ελέγχου έχει την εξουσία να γνωστοποιεί 
στις δικαστικές αρχές παραβιάσεις του 
παρόντος κανονισμού και να συμμετέχει 
σε νομικές διαδικασίες.

Or. en

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

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι κάθε αρχή 
ελέγχου εκπονεί ετήσια έκθεση για τις 
δραστηριότητές της. Η έκθεση 
υποβάλλεται στην Επιτροπή και στο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων.

Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι κάθε αρχή 
ελέγχου 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. Περιλαμβάνει 
πληροφορίες σχετικά με το βαθμό στον 
οποίο οι αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο της 
δικαιοδοσίας τους έχουν αξιολογήσει 
δεδομένα που κατέχουν ιδιώτες για τη 
διερεύνηση ή δίωξη ποινικών 
αδικημάτων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει κανένας λόγος για τον οποίο οι διατάξεις που διέπουν την έκθεση δραστηριοτήτων 
θα πρέπει να διαφέρει με οποιοδήποτε τρόπο από τις εκθέσεις που προβλέπει ο γενικός 
κανονισμός για την προστασία δεδομένων.

Τροπολογία 204
Eva Lichtenberger
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Evelyn Regner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 49 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) συμβουλεύει την Επιτροπή για κάθε 
ζήτημα σχετικό με την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην 
Ένωση, συμπεριλαμβανομένης κάθε 
προτεινόμενης τροποποίησης της 
παρούσας οδηγίας·

(α) συμβουλεύει τα θεσμικά όργανα της 
Ένωσης για κάθε ζήτημα σχετικό με την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στην Ένωση, 
συμπεριλαμβανομένης κάθε προτεινόμενης 
τροποποίησης της παρούσας οδηγίας·

Or. en

Τροπολογία 205
Rebecca Taylor

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 54 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι κάθε 
πρόσωπο το οποίο υπέστη ζημία ως 
αποτέλεσμα παράνομης πράξης 
επεξεργασίας ή πράξης ασυμβίβαστης 
προς τις διατάξεις που θεσπίζονται δυνάμει 
της παρούσας οδηγίας δικαιούται 
αποζημίωση από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την 
επεξεργασία για τη ζημία που υπέστη.

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι κάθε 
πρόσωπο το οποίο υπέστη ζημία ως 
αποτέλεσμα παράνομης πράξης 
επεξεργασίας ή πράξης ασυμβίβαστης 
προς τις διατάξεις που θεσπίζονται δυνάμει 
της παρούσας οδηγίας δικαιούται 
αποζημίωση από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την 
επεξεργασία για τη ζημία που υπέστη 
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο.
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