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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρόταση κανονισμού διατηρεί τις αρχές της οδηγίας 95/46/EΚ και ενισχύει τα δικαιώματα 
των πολιτών για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η συντάκτρια
γνωμοδότησης εκφράζει την ικανοποίησή της για το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Ως προς αυτό, επιθυμεί να παρατηρήσει τα εξής : 

Παρά τις επιφυλάξεις που εκφράστηκαν από ορισμένες πλευρές, η συντάκτρια γνωμοδότησης 
επιθυμεί τη διατήρηση ενός ευρέος ορισμού των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της
αρχή της ρητής συναίνεσης ως λόγου νομιμότητας της επεξεργασίας. Πρόκειται για δύο
απαραίτητες προϋποθέσεις για την αποτελεσματική προστασία του θεμελιώδους αυτού 
δικαιώματος και για την απόκτηση της εμπιστοσύνης των συμπολιτών μας, ιδίως στον 
ψηφιακό κόσμο.

Eν συνεχεία, η συντάκτρια γνωμοδότησης προτείνει να ενισχυθεί η προστασία που
προβλέπεται για τα παιδιά, διευρύνοντας το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 8, προκειμένου να
καλυφθεί η πώληση όλων των αγαθών και υπηρεσιών και να μην περιορίζεται στις υπηρεσίες
της κοινωνίας της πληροφορίας και μόνον. 

Eπιπλέον, η συντάκτρια γνωμοδότησης προτείνει να καταργηθεί το άρθρο 18 που εισάγει το 
δικαίωμα φορητότητας των στοιχείων. Το νέο αυτό δικαίωμα που προβλέπεται από την 
πρόταση οδηγίας δεν προσφέρει κάποια υπεραξία στους πολίτες σε σχέση με το δικαίωμα 
πρόσβασης που καθιερώνεται με το άρθρο 15 της πρότασης κανονισμού και που επιτρέπει 
στο πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα να λαμβάνει γνώση των δεδομένων που 
αποτελούν αντικείμενο της επεξεργασίας.

Η συντάκτρια γνωμοδότησης επιθυμεί να εισαγάγει κατά τρόπο ρητό την γενική αρχή της
ευθύνης του υπευθύνου επεξεργασίας. Η πρόταση κανονισμού ενισχύει όντως τις
υποχρεώσεις των υπευθύνων επεξεργασίας για να καταστήσει δυνατή την αποτελεσματική 
άσκηση των δικαιωμάτων του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα που υπόκεινται 
στην επεξεργασία. Ωστόσο, πρέπει να γίνουν περαιτέρω βήματα για να καθιερωθεί ρητά αυτή 
η γενική αρχή της ευθύνης. 

Πρέπει επίσης να καθιερωθεί το δικαίωμα στην ψηφιακή λήθη. Το άρθρο 17, παράγραφος 2 
επιβάλλει μία υποχρέωση σχετικά με το μέσο υπό την ευθύνη του υπευθύνου επεξεργασίας 
όσον αφορά τα στοιχεία των οποίων η επεξεργασία εκτελείται από τρίτους. Η συντάκτρια 
γνωμοδότησης προτείνει να εισαχθεί η υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας να 
ενημερώνει το άτομο που υπόκειται στην επεξεργασία για τη συνέχεια που δίδεται στο 
αίτημά του από τους εκτελούντες την επεξεργασία. 

Οι διατάξεις σχετικά με τη μεταβίβαση δεδομένων προς τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανώσεις 
αναπτύχθηκαν και αποσαφηνίστηκαν σε σημαντικό βαθμό. Η συντάκτρια γνωμοδότησης
προτείνει να εισαχθεί το σύστημα της αμοιβαίας αναγνώρισης των δεσμευτικών εταιρικών
κανόνων που καθιερώθηκε ήδη από την ομάδα εργασίας του άρθρου 29. Η αρμόδια αρχή
στον τομέα αυτό πρέπει να είναι αυτή του τόπου κύριας εγκατάστασης του υπευθύνου 
επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία. 
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Όσον αφορά τις αρμοδιότητες των αρχών ελέγχου, η συντάκτρια γνωμοδότησης εκφράζει την 
ικανοποίησή της για την έγκριση της αρχής της ενιαίας θυρίδας που διευκολύνει το έργο των 
οικονομικών φορέων που εδρεύουν  σε πλείονα κράτη μέλη. Ωστόσο, δεν πρέπει να
διαφεύγει το ότι οι πολίτες απευθύνονται πρώτα στην αρχή του κράτους μέλους προέλευσης,
αναμένοντας η αρχή αυτή να πράξει τα αναγκαία για να καταστούν σεβαστά τα δικαιώματά 
τους. Η εφαρμογή της αρχής της ενιαίας θυρίδας δεν πρέπει να μετατρέψει τις άλλες αρχές σε 
απλά «γραμματοκιβώτια». Η συντάκτρια γνωμοδότησης προτείνει να διευκρινιστεί το ότι η
επικεφαλής αρχή έχει υποχρέωση να συνεργάζεται με τις άλλες εμπλεκόμενες αρχές ελέγχου 
και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου 7 του κανονισμού. 

Σχετικά με τις διοικητικές κυρώσεις, η συντάκτρια γνωμοδότησης εκφράζει την ικανοποίησή 
της για τα σημαντικά ποσά που προβλέπονται από την πρόταση κανονισμού. Ωστόσο, οι
αρχές ελέγχου οφείλουν να διαθέτουν ευρύ περιθώριο χειρισμών όταν επιβάλλουν πρόστιμα. 
Υπενθυμίζεται ότι το άρθρο 8, παράγραφος 3 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ 
καθιερώνει την αρχή της ανεξαρτησίας των αρχών ελέγχου. Ο μηχανισμός ελέγχου της
συνεκτικότητας μπορεί να συντελέσει σε εναρμονισμένη πολιτική εντός της ΕΕ σχετικά με τα 
πρόστιμα. 

Τέλος, η πρόταση κανονισμού περιέχει σημαντικό αριθμό κατ’ εξουσιοδότηση και
εκτελεστικών πράξεων. Ορισμένες από τις πράξεις αυτές είναι απαραίτητες διότι προσθέτουν
στοιχεία όχι ουσιώδη στον κανονισμό, για άλλες όμως η συντάκτρια γνωμοδότησης προτείνει 
απλώς να καταργηθούν. Το ζήτημα αυτό μπορεί να εξεταστεί χωριστά από την Επιτροπή 
Νομικών Θεμάτων. Όντως, δυνάμει του άρθρου 37, παράγραφος 1 του Κανονισμού του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων είναι αρμόδια για τον έλεγχο της 
νομικής βάσης κάθε νομοθετικής πρωτοβουλίας και μπορεί να αποφαίνεται, είτε εξ ιδίας 
πρωτοβουλίας είτε τη αιτήσει της επιτροπής που είναι αρμόδια επί της ουσίας, σχετικά με την 
χρήση που γίνεται των κατ’ εξουσιοδότηση και των εκτελεστικών πράξεων.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της 
τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Ο παρών κανονισμός δεν πρέπει να 
εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από φυσικό 
πρόσωπο, τα οποία δεδομένα είναι 

(15) Ο παρών κανονισμός δεν πρέπει να 
εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από φυσικό 
πρόσωπο, τα οποία δεδομένα είναι 
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αποκλειστικά προσωπικά ή οικιακά, όπως 
η αλληλογραφία και η τήρηση 
διευθύνσεων, και χωρίς κανένα 
κερδοσκοπικό συμφέρον και, επομένως, 
χωρίς καμία σύνδεση με επαγγελματική ή 
εμπορική δραστηριότητα. Η εξαίρεση δεν 
πρέπει να εφαρμόζεται ούτε σε υπευθύνους 
επεξεργασίας ή εκτελούντες την 
επεξεργασία οι οποίοι παρέχουν τα μέσα 
για την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα για τέτοιες 
προσωπικές ή οικιακές δραστηριότητες.

αποκλειστικά προσωπικά ή οικιακά, όπως 
η αλληλογραφία και η τήρηση 
διευθύνσεων, και χωρίς κανένα 
κερδοσκοπικό συμφέρον και, επομένως, 
χωρίς καμία σύνδεση με επαγγελματική ή 
εμπορική δραστηριότητα και δεν 
προκύπτει ότι τα εν λόγω δεδομένα 
καθίστανται προσβάσιμα σε 
απροσδιόριστο αριθμό ατόμων. Η 
εξαίρεση δεν πρέπει να εφαρμόζεται ούτε 
σε υπευθύνους επεξεργασίας ή 
εκτελούντες την επεξεργασία οι οποίοι 
παρέχουν τα μέσα για την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για 
τέτοιες προσωπικές ή οικιακές 
δραστηριότητες.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινιστεί το πεδίο εφαρμογής της εξαίρεσης αυτής, κυρίως λόγω της άνθησης 
των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης που καθιστά δυνατή τη διάδοση πληροφοριών μεταξύ 
εκατοντάδων ατόμων. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (υποθέσεις C-101/01 και C-
73/07)συνιστά ως κριτήριο εφαρμογής της εξαίρεσης αυτής τη δυνατότητα πρόσβασης ‘από 
απροσδιόριστο αριθμό προσώπων’. Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ)
είναι της αυτής άποψης.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία 
προφίλ των φυσικών προσώπων και την 
αναγνώριση της ταυτότητάς τους. 
Επομένως, πρέπει να εξετάζεται κατά
περίπτωση και ανάλογα με τις εξελίξεις
της τεχνολογίας εάν αναγνωριστικοί 
αριθμοί, δεδομένα θέσης, επιγραμμικά 
αναγνωριστικά ταυτότητας ή άλλοι ειδικοί 
τέτοιοι παράγοντες είναι υποχρεωτικό να 
θεωρούνται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σε μια συγκυρία συνεχούς αύξησης της προσφοράς νέων επιγραμμικών υπηρεσιών και διαρκούς
τεχνολογικής εξέλιξης, πρέπει να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα των πολιτών. Συνεπώς, φαίνεται απαραίτητη η εξέταση κατά
περίπτωση.

Τροπολογία 3

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 

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

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

Or. fr

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(27) Η κύρια εγκατάσταση ενός υπευθύνου 
επεξεργασίας στην Ένωση πρέπει να 
καθορίζεται σύμφωνα με αντικειμενικά 
κριτήρια και πρέπει να σημαίνει την 
ουσιαστική και πραγματική άσκηση 
δραστηριοτήτων διαχείρισης οι οποίες 
καθορίζουν τις κύριες αποφάσεις ως προς 
τους σκοπούς, τις προϋποθέσεις και τα 
μέσα της επεξεργασίας μέσω σταθερής 
ρύθμισης. Το κριτήριο αυτό δεν πρέπει να 
εξαρτάται από το κατά πόσον η 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα πραγματοποιείται πράγματι 
στον συγκεκριμένο τόπο· η ύπαρξη και η 
χρήση τεχνικών μέσων και τεχνολογιών 
για την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα ή δραστηριοτήτων 
επεξεργασίας δεν αποτελούν αφ’ εαυτές 
τέτοια κύρια εγκατάσταση και, επομένως, 
δεν είναι καθοριστικά κριτήρια της κύριας 
εγκατάστασης. Ως κύρια εγκατάσταση 
του υπευθύνου επεξεργασίας νοείται ο
εντός της ΕΕ τόπος όπου αποφασίζεται η
πολιτική για την προστασία των
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στην Ένωση. δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
λαμβανομένης υπόψη της δεσπόζουσας 
επιρροής της εν λόγω εγκατάστασης επί 
των άλλων, κυρίως στην περίπτωση 
ομίλου επιχειρήσεων, στην εφαρμογή των 
κανόνων των σχετικών με την προστασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή 
συναφών κανόνων για την προστασία 
δεδομένων. Η κύρια εγκατάσταση του 
εκτελούντος την επεξεργασία πρέπει να 
είναι ο τόπος της κεντρικής διοίκησής του 
στην Ένωση.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τόσο οι εθνικές αρχές ελέγχου όσο και ο ΕΕΠΔ ζητούν μεγαλύτερη ακρίβεια στον ορισμό της 
κύριας εγκατάστασης, κυρίως για το ενδεχόμενο ομίλων επιχειρήσεων με δραστηριότητες σε 
πλείονα κράτη μέλη. Η έννοια αυτή είναι ουσιώδης για τον καθορισμό της αρμόδιας αρχής.

Τροπολογία 5

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 

(38) Τα έννομα συμφέροντα ενός 
προσώπου 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 ή οι τρίτοι στους οποίους τα 
στοιχεία ανακοινώνονται πρέπει να 
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ενημερώνει ρητώς το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα για τα έννομα 
συμφέροντα που επιδιώκονται και για το 
δικαίωμα αντίταξης, καθώς και να 
υποχρεούται να τεκμηριώνει τα εν λόγω 
έννομα συμφέροντα. Δεδομένου ότι ο 
νομοθέτης πρέπει να παρέχει διά νόμου τη 
νομική βάση για την επεξεργασία 
δεδομένων από τις δημόσιες αρχές, ο 
συγκεκριμένος νομικός λόγος δεν πρέπει 
να εφαρμόζεται για την επεξεργασία από 
τις δημόσιες αρχές κατά την εκπλήρωση 
των καθηκόντων τους.

υποχρεούνται να ενημερώνουν ρητώς το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα για τα έννομα συμφέροντα που 
επιδιώκονται και για το δικαίωμα 
αντίταξης, καθώς και να υποχρεούνται να 
τεκμηριώνουν 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. fr

Αιτιολόγηση

Η συντάκτρια γνωμοδότησης προτείνει να διατηρηθεί η διατύπωση της οδηγίας 95/46/EΚ. 
Υπενθυμίζεται ότι ο κανονισμός δεν αφορά μόνο τον ψηφιακό κόσμο αλλά  θα εφαρμόζεται 
επίσης σε μη επιγραμμικές δραστηριότητες. Για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων τους, 
ορισμένοι κλάδοι, όπως αυτός της έκδοσης εφημερίδων, έχουν ανάγκη να χρησιμοποιούν 
εξωτερικές πηγές για να έρχονται σε επαφή με δυνητικούς νέους συνδρομητές. 

Τροπολογία 6

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 τα κριτήρια βάσει των οποίων 
καθορίζεται η 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 
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της μη παροχής των εν λόγω δεδομένων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεν είναι πάντα δυνατό να καθορίζεται επακριβώς η ακριβής διάρκεια διατήρησης των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κυρίως σε περίπτωση διατήρησής τους για διαφορετικούς 
σκοπούς.

Τροπολογία 7

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, τα 
κριτήρια βάσει των οποίων καθορίζεται 
το χρονικό διάστημα διατήρησής τους,
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.
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεν είναι πάντα δυνατό να καθορίζεται επακριβώς η ακριβής διάρκεια διατήρησης των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κυρίως σε περίπτωση διατήρησής τους για διαφορετικούς 
σκοπούς.

Τροπολογία 8

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.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα διαθέτουν το δικαίωμα πρόσβασης που 
κατοχυρώνεται με το άρθρο 15 της πρότασης κανονισμού. Το δικαίωμα πρόσβασης παρέχει σε 
κάθε ενδιαφερόμενο το δικαίωμα να λαμβάνει αντίγραφο των δεδομένων που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία. Συνεπώς, το άρθρο 18, επιτρέποντας το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
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δεδομένα να λαμβάνει αντίγραφο των δεδομένων του, δεν προσφέρει τίποτα επί πλέον, σ’ό,τι 
αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πολιτών και δημιουργεί 
σύγχυση ως προς την ακριβή εμβέλεια του δικαιώματος πρόσβασης το οποίο αποτελεί 
κεφαλαιώδες δικαίωμα.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 60

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για να ενισχυθεί η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να καθιερωθεί
ρητώς η γενική ευθύνη του υπευθύνου επεξεργασίας.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 62

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

ελέγχου, προϋποθέτει σαφή κατανομή των 
αρμοδιοτήτων βάσει του παρόντος 
κανονισμού, συμπεριλαμβανομένης της 
περίπτωσης κατά την οποία ένας 
υπεύθυνος επεξεργασίας καθορίζει τους 
σκοπούς, τις προϋποθέσεις και τα μέσα της 
επεξεργασίας από κοινού με άλλους 
υπευθύνους επεξεργασίας ή όταν μια 
πράξη επεξεργασίας διενεργείται για 
λογαριασμό ενός υπευθύνου επεξεργασίας. 
Σε περίπτωση αλληλέγγυας ευθύνης ο
εκτελών την επεξεργασία ο οποίος 
επανόρθωσε τη ζημία του προσώπου στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, μπορεί 
να ασκήσει προσφυγή κατά του 
υπευθύνου επεξεργασίας για να αξιώσει 
αποζημίωση, εφόσον έχει ενεργήσει 
σύμφωνα με τη νομική πράξη που τον 
συνδέει με αυτόν. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο εκτελών την επεξεργασία ορίζεται ως το πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του υπευθύνου
επεξεργασίας. Συνεπώς, όταν ο εκτελών την επεξεργασία τηρεί αυστηρώς τις οδηγίες που του 
έχουν δοθεί, ενδεχόμενη παραβίαση των προσωπικών δεδομένων θα πρέπει να καταλογιστεί 
στον υπεύθυνο επεξεργασίας και όχι στον εκτελούντα την επεξεργασία, χωρίς ωστόσο να 
επηρεάζει το δικαίωμα για αποζημίωση του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 65

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(65) Για την απόδειξη της συμμόρφωσης 
προς τον παρόντα κανονισμό, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία 
πρέπει να διατηρούν τεκμηρίωση όλων 
των συστημάτων και διαδικασιών 
επεξεργασίας που τελούν υπό την ευθύνη 
τους. 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 
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παρακολούθηση των συγκεκριμένων 
πράξεων επεξεργασίας.

τεκμηρίωση ώστε να μπορεί να τη 
χρησιμοποιήσει για την παρακολούθηση 
των συγκεκριμένων πράξεων 
επεξεργασίας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση της διάταξης αυτής πρέπει να έλθει πλησιέστερα σε αυτήν της διάταξης που
περιέχεται στην πρόταση οδηγίας σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τις αρμόδιες αρχές για σκοπούς 
πρόληψης, διερεύνησης, διαπίστωσης ή δίωξης αξιόποινων πράξεων ή εκτέλεσης ποινικών 
κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Όπως δήλωσε ο ΕΕΠΔ στη
γνωμοδότησή του της 7ης Μαρτίου 2012, η πρόταση της Επιτροπής που συνίσταται στο να 
διατηρείται η τεκμηρίωση που συνδέεται με κάθε επεξεργασία, δεν συμβάλλει στην επίτευξη του 
στόχου της πρότασης κανονισμού που είναι η μείωση του διοικητικού φότρου που δημιουργείται 
από τους κανόνες για την προστασία των δεδομένων. 

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 67

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(67) Η παραβίαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα μπορεί, εάν δεν αντιμετωπισθεί 
κατάλληλα και έγκαιρα, να έχει ως 
αποτέλεσμα σημαντική οικονομική ζημία 
και κοινωνική βλάβη -
συμπεριλαμβανομένης της υποκλοπής 
ταυτότητας- για το ενδιαφερόμενο φυσικό 
πρόσωπο. Επομένως, μόλις ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας αντιληφθεί μια τέτοια 
παραβίαση, πρέπει να γνωστοποιήσει την 
παραβίαση στην αρχή ελέγχου αμελλητί 
και, ει δυνατόν, εντός 24 ωρών. Εάν αυτό 
δεν μπορεί να επιτευχθεί εντός 24 ωρών, 
η γνωστοποίηση πρέπει να συνοδεύεται 
από αιτιολογία η οποία αναφέρει τους 
λόγους της καθυστέρησης. Τα φυσικά 
πρόσωπα των οποίων τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να 
επηρεασθούν αρνητικά από την 
παραβίαση πρέπει να ενημερώνονται 
αμελλητί προκειμένου να μπορούν να 

(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 παραβίαση που 
πλήττει σημαντικά το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, πρέπει να 
γνωστοποιήσει την παραβίαση στην αρχή 
ελέγχου αμελλητί. Τα φυσικά πρόσωπα 
των οποίων τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα μπορεί να επηρεασθούν 
σημαντικά από την παραβίαση πρέπει να 
ενημερώνονται αμελλητί προκειμένου να 
μπορούν να λάβουν τις αναγκαίες 
προφυλάξεις. Η παραβίαση πρέπει να 
θεωρείται ότι επηρεάζει σημαντικά τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή την 



PA\911497EL.doc 15/58 PE494.710v01-00

EL

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.

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. fr

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση παραβίασης, ο υπεύθυνος της επεξεργασίας πρέπει, σε ένα πρώτο στάδιο, να
ασχοληθεί με την εφαρμογή όλων των ενδεδειγμένων μέτρων για να εμποδιστεί η συνέχιση της 
παραβίασης. Η υποχρέωση της γνωστοποίησης εντός προθεσμίας 24 ωρών στην αρμόδια αρχή 
ελέγχου, σε συνδυασμό με κυρώσεις σε περίπτωση μη τήρησής της, κινδυνεύει να επιφέρει το 
αντίθετο αποτέλεσμα. Επίσης, αποφαίνεται η ομάδα εργασίας του άρθρου 29 στη γνωμοδότησή 
της της 23ης Μαρτίου 2012, η γνωστοποίηση δεν πρέπει να αφορά ήσσονες παραβιάσεις και 
τούτο για να αποφεύγεται η επιβάρυνση των αρχών ελέγχου. 
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Τροπολογία 13

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 
επιτρέπεται υπό την επιφύλαξη των 
κατάλληλων εγγυήσεων ή δυνάμει των 
παρεκκλίσεων που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια ακολουθεί τη σύσταση του ΕΕΠΔ που περιέχεται στη γνωμοδότησή του της 7ης

Μαρτίου 2012 (σημείο 220).

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 85 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(85 α) Ένας όμιλος επιχειρήσεων που
σχεδιάζει να υποβάλει προς έγκριση 
δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες μπορεί 
να προτείνει μία αρχή ελέγχου ως 
επικεφαλής αρχή. Η επικεφαλής αρχή
πρέπει να είναι η αρχή ελέγχου του 
κράτους μέλους στο οποίο ευρίσκεται η 
κύρια εγκατάσταση του υπευθύνου της 
επεξεργασίας ή του εκτελούντος την 
επεξεργασία.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Η ομάδα εργασίας του άρθρου 29 a συνέστησε ένα σύστημα αμοιβαίας αναγνώρισης των
δεσμευτικών εταιρικών κανόνων (WP 107 της 14ης Απριλίου 2005). Αυτό το σύστημα
αμοιβαίας αναγνώρισης πρέπει να περιληφθεί στον παρόντα κανονισμό. Το κριτήριο ορισμού
της αρμόδιας αρχής πρέπει να είναι ο τόπος της κύριας εγκατάστασης όπως αυτός ορίζεται στο 
άρθρο 51, παράγραφος 2 του κανονισμού. 

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 115

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(115) Σε περιπτώσεις στις οποίες η 
αρμόδια αρχή ελέγχου που είναι 
εγκαταστημένη σε άλλο κράτος μέλος δεν 
ενεργεί ή λαμβάνει ανεπαρκή μέτρα σε 
σχέση με μια καταγγελία, το πρόσωπο 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα 
μπορεί να ζητεί από την αρχή ελέγχου του 
κράτους μέλους στο οποίο έχει τη συνήθη 
διαμονή του να κινήσει διαδικασία κατά 
της εν λόγω αρχής ελέγχου στο αρμόδιο 
δικαστήριο του άλλου κράτους μέλους. Η 
αρχή ελέγχου στην οποία υποβάλλεται το 
αίτημα μπορεί να αποφασίζει, με την 
επιφύλαξη δικαστικού ελέγχου, κατά 
πόσον ενδείκνυται να δώσει συνέχεια στο 
αίτημα.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα αυτή δεν προσφέρει κάποια υπεραξία στους πολίτες και κινδυνεύει να διαταράξει 
την ομαλή διεξαγωγή της συνεργασίας των αρχών ελέγχου στο πλαίσιο του μηχανισμού ελέγχου 
της συνεκτικότητας. 
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Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 118

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(118) Κάθε ζημία την οποία υφίσταται ένα 
πρόσωπο ως αποτέλεσμα παράνομης 
επεξεργασίας πρέπει να αποτελεί 
αντικείμενο αποζημίωσης από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα 
την επεξεργασία, οι οποίοι μπορεί να 
απαλλάσσονται από την υποχρέωση 
αποζημίωσης εάν αποδεικνύουν ότι δεν 
ευθύνονται για τη ζημία, ιδίως δε εάν 
αποδεικνύουν υπαιτιότητα του προσώπου 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ή σε 
περίπτωση ανωτέρας βίας. 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 αξιώσει απόδοση 
των εξόδων του, εφόσον έχει ενεργήσει 
σύμφωνα με τη νομική πράξη που τον 
συνδέει με αυτόν. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η πρόταση κανονισμού εισάγει τη γενική αρχή της ευθύνης του υπευθύνου της επεξεργασίας 
(άρθρα 5στ και 22), αρχή η οποία πρέπει να διατηρηθεί και να καταστεί ρητή. Ο εκτελών την
επεξεργασία ορίζεται ως το πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας. 
Συνεπώς, εάν υποτεθεί ότι ο εκτελών την επεξεργασία δεν τηρεί αυστηρώς τις οδηγίες που του 
έχουν δοθεί, τότε, σύμφωνα με το άρθρο 26, παράγραφος 4, θεωρείται ως υπεύθυνος 
επεξεργασίας.
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Τροπολογία 17

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 
και τις απαιτήσεις για την τεκμηρίωση και 
την ασφάλεια της επεξεργασίας· τα 
κριτήρια και τις απαιτήσεις για τη 

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

Or. fr
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Τροπολογία 18

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 
ένας διεθνής οργανισμός· των 

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

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 
Επιτροπή. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή 
πρέπει να εξετάζει ειδικά μέτρα για τις 
πολύ μικρές, τις μικρές και τις μεσαίες 
επιχειρήσεις.

Or. fr

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 131

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(131) Η διαδικασία εξέτασης πρέπει να 
χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό 
τυποποιημένων εντύπων σε σχέση με τη 
συγκατάθεση 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 

(131) Η διαδικασία εξέτασης πρέπει να 
χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό 
τυποποιημένων εντύπων σε σχέση με τη 
συγκατάθεση 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 
τεκμηρίωση· των ειδικών απαιτήσεων για 
την ασφάλεια της επεξεργασίας· του 
τυποποιημένου μορφοτύπου και των 
διαδικασιών για την γνωστοποίηση 
παραβίασης δεδομένων προσωπικού 
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τυποποιημένου μορφοτύπου και των 
διαδικασιών για την γνωστοποίηση 
παραβίασης δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στην αρχή ελέγχου και την 
γνωστοποίηση παραβίασης δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στο πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα· των 
προτύπων και των διαδικασιών για την 
εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά με την 
προστασία των δεδομένων· των προτύπων 
και των διαδικασιών για την προηγούμενη 
έγκριση και την προηγούμενη 
διαβούλευση· των τεχνικών προτύπων και 
των μηχανισμών για την πιστοποίηση· του 
επαρκούς επιπέδου προστασίας που 
παρέχει μια τρίτη χώρα, ή έδαφος ή 
τομέας επεξεργασίας εντός της τρίτης 
χώρας, ή ένας διεθνής οργανισμός· των 
κοινολογήσεων που δεν επιτρέπονται από 
το δίκαιο της Ένωσης· της αμοιβαίας 
συνδρομής· των κοινών πράξεων· των 
αποφάσεων στο πλαίσιο του μηχανισμού 
συνεκτικότητας, δεδομένου ότι οι πράξεις 
αυτές έχουν γενικό πεδίο εφαρμογής.

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· των 
κοινολογήσεων που δεν επιτρέπονται από 
το δίκαιο της Ένωσης· της αμοιβαίας 
συνδρομής· των κοινών πράξεων· των 
αποφάσεων στο πλαίσιο του μηχανισμού 
συνεκτικότητας, δεδομένου ότι οι πράξεις 
αυτές έχουν γενικό πεδίο εφαρμογής.

Or. fr

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 139

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(139) Εν όψει του γεγονότος ότι, όπως 
υπογράμμισε το Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το δικαίωμα στην 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα δεν είναι απόλυτο δικαίωμα, 
αλλά πρέπει να εξετάζεται σε σχέση με τη 
λειτουργία του στην κοινωνία και να 
εξισορροπείται με άλλα θεμελιώδη 
δικαιώματα, σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, ο παρών κανονισμός 
σέβεται όλα τα θεμελιώδη δικαιώματα και 
τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται στον 

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

κανονισμός σέβεται όλα τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που 
αναγνωρίζονται στον Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
όπως κατοχυρώνονται στις Συνθήκες, και 
ειδικότερα το δικαίωμα σεβασμού της 
ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, της 
κατοικίας και των επικοινωνιών, το 
δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, την ελευθερία 
σκέψης, συνείδησης και θρησκείας, την 
ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης, 
την επιχειρηματική ελευθερία, το δικαίωμα 
πραγματικής προσφυγής και αμερόληπτου 
δικαστηρίου καθώς και την πολιτιστική, 
θρησκευτική και γλωσσική πολυμορφία.

Or. fr

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) από φυσικό πρόσωπο χωρίς 
οποιοδήποτε κερδοσκοπικό συμφέρον στο 
πλαίσιο αποκλειστικά προσωπικής ή 
οικιακής δραστηριότητας και όταν τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν 
καθίστανται προσβάσιμα σε απεριόριστο 
αριθμό προσώπων·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καταστεί ακριβέστερο το πεδίο εφαρμογής αυτής της εξαίρεσης, κυρίως λόγω της
άνθησης των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης που καθιστούν δυνατή τη διάδοση
πληροφοριών σε εκατοντάδες άτομα. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (υποθέσεις C-101/01 και C-
73/07) συνιστά ως κριτήριο εφαρμογής της εξαίρεσης αυτής τη δυνατότητα πρόσβασης «από 
απροσδιόριστο αριθμό προσώπων». Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ)
είναι της αυτής άποψης.
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Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2 α) «στοιχεία που έχουν καταστεί
αρκούντως ανώνυμα»: στοιχεία των
οποίων οι πληροφορίες σχετικά με
προσωπικά ή υλικά χαρακτηριστικά δεν 
μπορούν πλέον ή, τουλάχιστον χωρίς 
δυσανάλογο κόστος από πλευράς χρόνου 
και οικονομικών και ανθρώπινων μέσων, 
να συνδυαστούν με ένα πρόσωπο 
κατονομαζόμενο ή του οποίου η 
ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η αιτιολογική σκέψη 23 της πρότασης κανονισμού προσδιορίζει ότι οι αρχές προστασίας των
δεδομένων δεν εφαρμόζονται σε δεδομένα που ανωνυμοποιήθηκαν. Η συντάκτρια 
γνωμοδότησης προτείνει να εισαχθεί ένας ορισμός αυτού του όρου για την αύξηση της νομικής 
ασφάλειας. Πρόκειται για τον ορισμό του άρθρου 3, στοιχείο 6 του ομοσπονδιακού γερμανικού 
νόμου της 23ης Μαΐου 2001 σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τροπολογία 23

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 

(13) «κύρια εγκατάσταση»: όσον αφορά 
τον υπεύθυνο επεξεργασίας, 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 επιχειρήσεων, 
στην εφαρμογή των κανόνων των 
σχετικών με την προστασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα ή συναφών 
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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»:

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τόσο οι εθνικές αρχές ελέγχου όσο και ο ΕΕΠΔ ζητούν μεγαλύτερη ακρίβεια στον ορισμό της 
κύριας εγκατάστασης, κυρίως για το ενδεχόμενο ομίλων επιχειρήσεων με δραστηριότητες σε 
πλείονα κράτη μέλη. Η έννοια αυτή είναι ουσιώδης για τον καθορισμό της αρμόδιας αρχής. 

Τροπολογία 24

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 ή οι τρίτοι στους 
οποίους τα δεδομένα ανακοινώνονται, 
υπό τον όρο ότι δεν προέχουν το συμφέρον 
ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι 
ελευθερίες του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα που χρήζουν 
προστασίας, ιδίως εάν το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα είναι 
παιδί. Αυτό δεν εφαρμόζεται στην 
επεξεργασία που διενεργείται από 
δημόσιες αρχές κατά την άσκηση των 
καθηκόντων τους.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Η συντάκτρια γνωμοδότησης προτείνει να διατηρηθεί η διατύπωση της οδηγίας 95/46/EΚ. 
Υπενθυμίζεται ότι ο κανονισμός δεν αφορά μόνο τον ψηφιακό κόσμο αλλά θα εφαρμόζεται 
επίσης σε μη επιγραμμικές δραστηριότητες. Για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων τους, 
ορισμένοι κλάδοι, όπως αυτός της έκδοσης εφημερίδων, έχουν ανάγκη να χρησιμοποιούν 
εξωτερικές πηγές για να έρχονται σε επαφή με δυνητικούς συνδρομητές. 

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η πρόταση κανονισμού προβλέπει αδικαιολόγητα μεγάλο αριθμό πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση. 
Πιο συγκεκριμένα, υπάρχει νομολογία στον τομέα, το δε ζήτημα της συναίνεσης για την 
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των παιδιών διέπεται από το άρθρο 8.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 α. Η νομοθεσία του κράτους μέλους στο 
οποίο διαμένει ένα πρόσωπο το οποίο δεν 
διαθέτει νομική ικανότητα δράσης είναι η 
εφαρμοστέα για τον καθορισμό των όρων 
υπό τους οποίους  δίδεται η συγκατάθεση 
ή η εξουσιοδότηση από το εν λόγω 
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πρόσωπο. 

Or. fr

Τροπολογία 27

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 
αγαθών ή υπηρεσιών απευθείας σε παιδί, 
η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα παιδιού ηλικίας κάτω των 13 
ετών είναι σύννομη μόνον εάν και εφόσον 
η συγκατάθεση παρέχεται ή εγκρίνεται από 
τον νόμιμο αντιπρόσωπό του. Ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας καταβάλλει 
εύλογες προσπάθειες για να εξασφαλίσει 
επαληθεύσιμη συγκατάθεση, λαμβάνοντας 
υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των
παιδιών, πρέπει να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 8 και να μην περιορίζεται μόνο
στις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας. 

Τροπολογία 28

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 

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

χαρακτήρα σε κατανοητή μορφή, 
χρησιμοποιώντας σαφή και απλή 
διατύπωση, ιδίως όταν πρόκειται για 
πληροφορία απευθυνόμενη ειδικά σε 
παιδιά.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η ενημέρωση ή η γνωστοποίηση σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων πρέπει να είναι σαφής
και κατανοητή. Η αναφορά “προσαρμοσμένη στο συγκεκριμένο πρόσωπο” κινδυνεύει να 
δημιουργήσει νομική ανασφάλεια. Φαίνεται αναλογικό να επιβληθεί ιδιαίτερη υποχρέωση μόνο
έναντι των παιδιών, που συνιστούν ειδική κατηγορία. 

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει λόγος να διευκρινιστεί περαιτέρω η διάταξη αυτή με πράξη κατ’εξουσιοδότηση. Οι
αρχές ελέγχου των κρατών μελών είναι καλύτερα σε θέση να παρεμβαίνουν σε ενδεχόμενες 
δυσχέρειες. 
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Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι αρχές ελέγχου των κρατών μελών είναι καλύτερα σε θέση να παρεμβαίνουν σε ενδεχόμενες 
δυσχέρειες. 

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·

γ) τα κριτήρια για τον καθορισμό του 
χρονικού διαστήματος αποθήκευσης των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για 
κάθε σκοπό· 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεν είναι πάντα δυνατό να καθορίζεται με ακρίβεια η διάρκεια διατήρησης των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα, ιδιαίτερα όταν αποθηκεύονται για διαφορετικούς σκοπούς. 
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Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) όπου συντρέχει περίπτωση, ότι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας προτίθεται να 
διαβιβάσει τα δεδομένα σε τρίτη χώρα ή 
διεθνή οργανισμό και το επίπεδο 
προστασίας που παρέχει η εν λόγω τρίτη 
χώρα ή ο διεθνής οργανισμός διά 
παραπομπής σε απόφαση περί επάρκειας 
της Επιτροπής·

ζ) όπου συντρέχει περίπτωση, ότι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας προτίθεται να 
διαβιβάσει τα δεδομένα σε τρίτη χώρα ή 
διεθνή οργανισμό, και την ύπαρξη ή την 
απουσία απόφασης της Επιτροπής 
σχετικά με την επάρκεια του επιπέδου 
προστασίας·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η ενημέρωση σχετικά με απόφαση ή έλλειψη απόφασης εκ μέρους της Επιτροπής εξασφαλίζει
επαρκές επίπεδο ενημέρωσης του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και
αποσαφηνίζει την υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας.

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινισθεί η εμβέλεια της διάταξης αυτής καθώς και το ότι οι υπεύθυνοι
επεξεργασίας μπορούν να εξασφαλίζουν μεγαλύτερη διαφάνεια.
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Τροπολογία 34

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
λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο προκειμένου 
να βεβαιωθεί για την ταυτότητα του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα και ζητεί πρόσβαση σε αυτά.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Κυρίως όταν η αίτηση υποβάλλεται με ηλεκτρονική μορφή, το δικαίωμα πρόσβασης δεν πρέπει
να οδηγεί σε καταχρήσεις. Επομένως, ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να βεβαιώνεται για την 
ταυτότητα του προσώπου που ζητεί πρόσβαση στα δεδομένα και να μπορεί να αποδείξει ότι 
ενήργησε με προθυμία. 

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας περί του
οποίου ο λόγος στην παράγραφο 1 
ενημερώνει  το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα για τη συνέχεια 
που δόθηκε στο αίτημά του μέσω των 
τρίτων που αναφέρονται στην παράγραφο 
2.
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ενισχυθούν τα δικαιώματα των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα. Το
άρθρο 17, παράγραφος 2 επιβάλλει στον υπεύθυνο επεξεργασίας μία υποχρέωση σε σχέση με το 
μέσο. Η υποχρέωση αυτή οφείλει, τουλάχιστον, να συνοδευτεί από καθήκον ενημέρωσης 
σχετικά με τη συνέχεια που δίδεται από τους τρίτους που επεξεργάζονται τα εν λόγω δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα.

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δικαίωμα στη φορητότητα των 
δεδομένων

διαγράφεται

1. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται, εάν τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε 
επεξεργασία με ηλεκτρονικά μέσα και με 
δομημένο και συνήθως χρησιμοποιούμενο 
μορφότυπο, να εξασφαλίσει από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας αντίγραφο των 
δεδομένων που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία, σε ηλεκτρονικό και 
δομημένο μορφότυπο συνήθους χρήσης ο 
οποίος επιτρέπει την περαιτέρω χρήση 
από το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται 
τα δεδομένα.
2. Εάν το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα παρέσχε τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και η 
επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση ή 
σε σύμβαση, το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα δικαιούται να 
μεταφέρει τα εν λόγω δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα και κάθε άλλη 
πληροφορία που παρέσχε το εν λόγω 
πρόσωπο -και που διατηρείται από 
αυτοματοποιημένο σύστημα 
επεξεργασίας- σε άλλο αυτοματοποιημένο 
σύστημα επεξεργασίας, σε ηλεκτρονικό 
μορφότυπο συνήθους χρήσης, χωρίς 
αντίρρηση από τον υπεύθυνο 



PE494.710v01-00 34/58 PA\911497EL.doc

EL

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα διαθέτουν το δικαίωμα πρόσβασης που 
κατοχυρώνεται με το άρθρο 15 της πρότασης κανονισμού. Το δικαίωμα πρόσβασης παρέχει σε
κάθε πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα το δικαίωμα να του γνωστοποιούνται τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας. Το άρθρο 18 που 
παρέχει στα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα τη δυνατότητα να λαμβάνουν 
αντίγραφο των δεδομένων τους δεν προσφέρει κάποια υπεραξία όσον αφορά την προστασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πολιτών και δημιουργεί σύγχυση ως προς την 
ακριβή εμβέλεια του δικαιώματος πρόσβασης το οποίο αποτελεί κεφαλαιώδες δικαίωμα.

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλιστεί υψηλότερο επίπεδο προστασίας, σε περίπτωση περιορισμών, η νομοθεσία
πρέπει να αναφέρει επίσης τους στόχους που επιδιώκονται με την επεξεργασία δεδομένων
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προσωπικού χαρακτήρα.

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ευθύνη του υπευθύνου επεξεργασίας Γενική αρχή της ευθύνης του υπευθύνου
επεξεργασίας

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η αρχή της ευθύνης που εισάγεται στην ουσία με το κεφάλαιο 4 της πρότασης κανονισμού
πρέπει να αναφερθεί ρητά προκειμένου να εξασφαλιστεί υψηλότερο επίπεδο προστασίας.

Τροπολογία 39

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, συλλέγονται τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα μόνο για 
καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους 
σκοπούς και 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.
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Η εξ ορισμού προστασία των δεδομένων αποτελεί νέα αρχή που εισάγεται από την  πρόταση 
κανονισμού. Το πεδίο εφαρμογής της δεν είναι σαφές. Επομένως, πρέπει να πλησιάσει 
περισσότερο στις αρχές της επεξεργασίας δεδομένων που προβλέπονται από το άρθρο 5 της 
πρότασης κανονισμού για να μη δημιουργηθεί νομική ανασφάλεια και για να εξασφαλισθεί 
υψηλότερο επίπεδο προστασίας.

Τροπολογία 40

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. fr

Αιτιολόγηση

Αυτή η πρόταση κανονισμού εφαρμόζεται σε όλους τους τομείς, τόσο επιγραμμικώς όσο και 
εκτός, Η Επιτροπή δεν είναι αρμόδια να εγκρίνει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση για την 
προστασία των δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό και εξ ορισμού οι οποίες θα κινδύνευαν να 
αποβούν εις βάρος της  τεχνολογικής καινοτομίας. Οι αρχές ελέγχου των κρατών μελών και ο
Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων είναι καλύτερα σε θέση να παρεμβαίνουν σε 
ενδεχόμενες δυσχέρειες. 
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Τροπολογία 41

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. fr

Αιτιολόγηση

Αυτή η πρόταση κανονισμού εφαρμόζεται σε όλους τους τομείς, τόσο επιγραμμικώς όσο και 
εκτός, Η Επιτροπή δεν είναι αρμόδια να ορίζει τεχνικούς κανόνες που θα κινδύνευαν  να 
αποβούν εις βάρος της τεχνολογικής καινοτομίας. Οι αρχές ελέγχου των κρατών μελών και η 
Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων είναι καλύτερα σε θέση να παρεμβαίνουν σε 
ενδεχόμενες δυσχέρειες. 

Τροπολογία 42

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 διατηρεί 
τεκμηρίωση όλων των συστημάτων και 
διαδικασιών επεξεργασίας για τις οποίες 
είναι υπεύθυνος.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η σύνταξη της διάταξης αυτής πρέπει να πλησιάσει σε αυτήν της πρότασης οδηγίας σχετικά με
την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από τις αρμόδιες αρχές για σκοπούς πρόληψης, διερεύνησης, διαπίστωσης ή δίωξης 
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αξιόποινων πράξεων ή εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδομένων αυτών. Όπως δήλωσε ο ΕΕΠΔ στη γνωμοδότησή του της 7ης Μαρτίου 2012, η
πρόταση της Επιτροπής που συνίσταται στο να διατηρείται η τεκμηρίωση που συνδέεται με κάθε 
επεξεργασία, δεν συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου της πρότασης κανονισμού που είναι η 
μείωση του διοικητικού φόρου που δημιουργείται από τους κανόνες για την προστασία των 
δεδομένων. 

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η τεκμηρίωση περιέχει τουλάχιστον τις 
ακόλουθες πληροφορίες:

2. Η τεκμηρίωση περιέχει τις ακόλουθες 
πληροφορίες:

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για την εξασφάλιση της νομικής ασφάλειας η κατάσταση των πληροφοριών που περιέχονται
στην τεκμηρίωση πρέπει να είναι εξαντλητική.

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο στόχος του κανονισμού είναι διττός. Να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος που δημιουργείται από 
τους κανόνες για την προστασία των δεδομένων. Η υποχρέωση που επιβάλλει το άρθρο 28, 
παράγραφος 2, στον υπεύθυνο επεξεργασίας και στον εκτελούντα την επεξεργασία αρκεί για την 
επίτευξη αυτού του διττού στόχου.
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Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο στόχος του κανονισμού είναι διττός. Να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος που δημιουργείται από 
τους κανόνες για την προστασία των δεδομένων. Η υποχρέωση που επιβάλλει το άρθρο 28, 
παράγραφος 2, στον υπεύθυνο επεξεργασίας και στον εκτελούντα την επεξεργασία αρκεί για την 
επίτευξη αυτού του διττού στόχου.

Τροπολογία 46

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·

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο στόχος του κανονισμού είναι διττός. Να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος που δημιουργείται από 
τους κανόνες για την προστασία των δεδομένων. Η υποχρέωση που επιβάλλει το άρθρο 28, 
παράγραφος 2, στον υπεύθυνο επεξεργασίας και στον εκτελούντα την επεξεργασία αρκεί για την 
επίτευξη αυτού του διττού στόχου.
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Τροπολογία 47

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. fr

Αιτιολόγηση

Η πρόταση κανονισμού προβλέπει έναν αδικαιολόγητα μεγάλο αριθμό πράξεων κατ’
εξουσιοδότηση. Πιο συγκεκριμένα, η έγκριση από την Επιτροπή τεχνικών μέτρων στον τομέα 
της ασφάλειας των πράξεων επεξεργασίας κινδυνεύει να αποβεί εις βάρος της τεχνολογικής 
καινοτομίας. Επί πλέον, η παράγραφος 4 του αυτού άρθρου προβλέπει την έγκριση πράξεων 
κατ’ εξουσιοδότηση για τη διευκρίνιση των απαιτήσεων που προβλέπονται από τις 
παραγράφους 1 και 2.

Τροπολογία 48

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 

1. Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που θίγει
σημαντικά το πρόσωπο στο οποίο αυτά 
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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.

αναφέρονται, ο υπεύθυνος επεξεργασίας
κοινοποιεί στην αρχή ελέγχου την 
παραβίαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση, από τη στιγμή που την 
πληροφορείται.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση παραβίασης, ο υπεύθυνος της επεξεργασίας πρέπει, σε ένα πρώτο στάδιο να
ασχοληθεί με την εφαρμογή όλων των ενδεδειγμένων μέτρων για να εμποδιστεί η συνέχιση της 
παραβίασης. Η υποχρέωση της γνωστοποίησης εντός προθεσμίας 24 ωρών στην αρμόδια αρχή 
ελέγχου, σε συνδυασμό με κυρώσεις σε περίπτωση μη τήρησής της, κινδυνεύει να επιφέρει το 
αντίθετο αποτέλεσμα. Επίσης, όπως εξήγγειλε η ομάδα εργασίας του άρθρου 29 στη 
γνωμοδότησή της της 23ης Μαρτίου 2012, η γνωστοποίηση δεν πρέπει να αφορά ήσσονες 
παραβιάσεις και τούτο για να αποφεύγεται η επιβάρυνση των αρχών ελέγχου. 

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι ακόλουθες πράξεις επεξεργασίας 
ειδικότερα ενέχουν τους συγκεκριμένους 
κινδύνους που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1:

2. Οι ακόλουθες πράξεις επεξεργασίας 
ενέχουν τους συγκεκριμένους κινδύνους 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1:

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η κατάσταση των πράξεων επεξεργασίας που πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο εκτίμησης
των επιπτώσεων, η οποία περιέχεται στο άρθρο 33, παράγραφος 2, έχει πολύ γενική διατύπωση. 
Στο πλαίσιο της τήρησης της αρχής της αναλογικότητας και για λόγους νομικής ασφάλειας 
πρέπει να είναι περιοριστική.
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Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το να επιβάλλεται στους υπευθύνους επεξεργασίας γενική υποχρέωση να ζητούν πριν 
οποιαδήποτε επεξεργασία των δεδομένων  τη γνώμη των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα, ανεξάρτητα από τον  τομέα περί του οποίου πρόκειται, φαίνεται δυσανάλογο.

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προηγούμενη έγκριση και προηγούμενη 
διαβούλευση

Προηγούμενη διαβούλευση

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 34, παράγραφος 1, πρέπει να μετατεθεί στο κεφάλαιο 5 που αφορά τη μεταβίβαση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό. Συνεπώς, ο τίτλος
του άρθρου πρέπει να τροποποιηθεί. 



PA\911497EL.doc 43/58 PE494.710v01-00

EL

Τροπολογία 52

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.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Βλ. άρθρο 34.

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 40 α
Προηγούμενη έγκριση

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία, ανάλογα με την 
περίπτωση, εξασφαλίζουν έγκριση από 
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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. fr

Αιτιολόγηση

Βλ. άρθρο 34.

Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει ότι 
μια τρίτη χώρα, ή ένα έδαφος ή ένας 
τομέας επεξεργασίας στην εν λόγω τρίτη 
χώρα, ή ένας διεθνής οργανισμός 
διασφαλίζουν κατάλληλο επίπεδο 
προστασίας κατά την έννοια της 
παραγράφου 2. 

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Οι αποφάσεις της Επιτροπής δεν πρέπει να εγκρίνονται με απλή διαδικασία εξέτασης. Επί
πλέον, στο πλαίσιο αυτό πρέπει να ζητείται η γνώμη της ευρωπαϊκής επιτροπής προστασίας
δεδομένων.

Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η συντάκτρια γνωμοδότησης ακολουθεί τη σύσταση του ΕΕΠΔ που περιέχεται στη 
γνωμοδότησή του της 7ης Μαρτίου 2012 (σημείο 220).

Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Η αρχή ελέγχου που εγκρίνει 
δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες είναι 
αυτή του τόπου κύριας εγκατάστασης του 
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υπευθύνου επεξεργασίας ή του 
εκτελούντος την επεξεργασία.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η ομάδα εργασίας του άρθρου 29 a συνέστησε ένα σύστημα αμοιβαίας αναγνώρισης των
δεσμευτικών εταιρικών κανόνων (WP 107 της 14ης Απριλίου 2005). Αυτό το σύστημα
αμοιβαίας αναγνώρισης πρέπει να περιληφθεί στον παρόντα κανονισμό. Το κριτήριο ορισμού
της αρμόδιας αρχής πρέπει να είναι ο τόπος της κύριας εγκατάστασης, όπως που αναφέρεται 
στο άρθρο 51, παράγραφος 2 του κανονισμού. 

Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Σε περίπτωση καταγγελίας εκ μέρους 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα ή οργανισμού ή οργάνωσης 
αναφερόμενης στο άρθρο 73, 
παράγραφος 2, η αρμόδια αρχή ελέγχου 
είναι αυτή του κράτους μέλους στο οποίο 
υπεβλήθη η καταγγελία. Η εν λόγω αρχή
ελέγχου είναι αρμόδια να δώσει συνέχεια 
στην καταγγελία. Είναι επίσης αρμόδια 
να ελέγχει τις δραστηριότητες του 
υπευθύνου επεξεργασίας ή ενός 
εκτελούντος την επεξεργασία, υπό την 
επιφύλαξη της παραγράφου 2. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 51 αποτελεί βασική αρχή του κανονισμού αυτού που εισάγει την αρχή της επικεφαλής
αρχής. Είναι, ωστόσο, σημαντικό, να διευκρινιστούν για τους πολίτες οι αρμοδιότητες της
αρχής ελέγχου προς την οποία υποβάλλουν μία καταγγελία. 
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Τροπολογία 58

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. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων ενός 
υπευθύνου επεξεργασίας ή εκτελούντος 
την επεξεργασία με έδρα σε πλείονα 
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. Η εν λόγω αρχή ελέγχου έχει
την υποχρέωση να συνεργάζεται με τις
άλλες αρχές ελέγχου και με την Επιτροπή
σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου
VII του παρόντος κανονισμού..

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι όταν ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία είναι
εγκατεστημένοι σε πλείονα κράτη μέλη, η επικεφαλής αρχή δεν διαθέτει αποκλειστική 
αρμοδιότητα και έχει υποχρέωση να συνεργάζεται με τις άλλες αρχές εμπλεκόμενες ελέγχου και
με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν η ενδιαφερόμενη αρχή ελέγχου 
προτίθεται να μην εφαρμόσει τη γνώμη της 
Επιτροπής, ενημερώνει σχετικά την 
Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

4. Εάν η ενδιαφερόμενη αρχή ελέγχου 
προτίθεται να μην εφαρμόσει τη γνώμη της 
Επιτροπής, ενημερώνει σχετικά την 
Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
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Προστασίας Δεδομένων εντός της 
προθεσμίας που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 παρέχοντας αιτιολόγηση. 
Στην περίπτωση αυτή, το σχέδιο μέτρου 
δεν εγκρίνεται για έναν ακόμη μήνα.

Προστασίας Δεδομένων εντός της 
προθεσμίας που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 παρέχοντας αιτιολόγηση. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αυτή η πρόσθετη προθεσμία δεν φαίνεται δικαιολογημένη.

Τροπολογία 60

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αυτή η εξουσία της Επιτροπής θίγει την ανεξαρτησία των αρχών ελέγχου.

Τροπολογία 61

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 

διαγράφεται
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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.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα αυτή δεν προσφέρει κάποια υπεραξία στους πολίτες και κινδυνεύει να διαταράξει 
την ομαλή διεξαγωγή της συνεργασίας των αρχών ελέγχου στο πλαίσιο του μηχανισμού ελέγχου 
της συνεκτικότητας.

Τροπολογία 62

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 την αμέλεια που προκάλεσε την 
παράβαση, τις ιδιαίτερες κατηγορίες 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 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.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το εάν πρόκειται ή όχι για “ευαίσθητα δεδομένα” πρέπει επίσης να επηρεάσει το ύψος του 
επιβαλλόμενου προστίμου.
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Τροπολογία 63

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 3

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. Η αρχή ελέγχου μπορεί να προβεί σε 
έγγραφη προειδοποίηση, χωρίς να 
επιβάλλει κύρωση. Η αρχή ελέγχου 
μπορεί να επιβάλει πρόστιμο ανερχόμενο, 
σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων και 
εσκεμμένων παραβάσεων, έως  1 000 000 
ευρώ ή, εάν πρόκειται για επιχείρηση, 
έως το 2 % του παγκόσμιου ετήσιου 
κύκλου εργασιών της.

a) ένα φυσικό πρόσωπο επεξεργάζεται 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χωρίς 
εμπορικό συμφέρον· ή 
β) μια επιχείρηση ή ένας οργανισμός που 
απασχολεί λιγότερα από 250 άτομα 
επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα μόνον ως δραστηριότητα 
παρεπόμενη στις κύριες δραστηριότητές 
της.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διατηρηθεί το ανώτατο ύψος προστίμου που μπορεί να επιβληθεί από μία αρχή
ελέγχου και το οποίο μπορεί να φθάσει έως 1 εκατομμύριο ευρώ ενώ για τις επιχειρήσεις έως το
2 % του παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών τους. Ωστόσο, πρέπει να διατηρηθεί η
ανεξαρτησία των αρχών ελέγχου η οποία κατοχυρώνεται από το άρθρο 8 (3) της Χάρτας 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Επί πλέον, ο μηχανισμός του ελέγχου της συνεκτικότητας 
και ιδίως το άρθρο 58, παράγραφοι 3 και 4, μπορεί να συντελέσει σε εναρμονισμένη πολιτική 
εντός της ΕΕ στον τομέα των διοικητικών κυρώσεων.
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Τροπολογία 64

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 4

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 αμέλεια:

διαγράφεται

α) δεν προβλέπει τους μηχανισμούς για 
την υποβολή αιτημάτων από τα πρόσωπα 
στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα ή 
δεν απαντά αμέσως ή δεν απαντά 
σύμφωνα με τον απαιτούμενο μορφότυπο 
στα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα δυνάμει του άρθρου 12 
παράγραφοι 1 και 2· 
β) επιβάλλει τέλος για την παροχή 
ενημέρωσης ή απαντήσεων στα αιτήματα 
των προσώπων στα οποία αναφέρονται 
τα δεδομένα κατά παράβαση του άρθρου 
12 παράγραφος 4.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Βλ. άρθρο 79 – παράγραφος 3

Τροπολογία 65

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 5

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:

διαγράφεται

α) δεν παρέχει ενημέρωση ή παρέχει 
ελλιπή ενημέρωση ή δεν παρέχει 
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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·
β) δεν παρέχει πρόσβαση στο πρόσωπο 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ή δεν 
διορθώνει δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα δυνάμει των άρθρων 15 και 
16 ή δεν κοινοποιεί τις σχετικές 
πληροφορίες στον αποδέκτη δυνάμει του 
άρθρου 13·
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·
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·
ε) δεν καθορίζει ή δεν καθορίζει επαρκώς 
τις αντίστοιχες αρμοδιότητες με τους από 
κοινού υπευθύνους επεξεργασίας δυνάμει 
του άρθρου 24·
στ) δεν τηρεί ή δεν τηρεί επαρκώς την 
τεκμηρίωση δυνάμει του άρθρου 28, του 
άρθρου 31 παράγραφος 4 και του άρθρου 
44 παράγραφος 3·
ζ) δεν συμμορφώνεται, στις περιπτώσεις 
στις οποίες δεν πρόκειται για ειδικές 
κατηγορίες δεδομένων, δυνάμει των 
άρθρων 80, 82 και 83 προς τους κανόνες 
που αφορούν την ελευθερία της έκφρασης 
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ή προς τους κανόνες σχετικά με την 
επεξεργασία στο πλαίσιο της 
απασχόλησης ή προς τις προϋποθέσεις 
σχετικά με την επεξεργασία για
ιστορικούς και στατιστικούς σκοπούς και 
σκοπούς επιστημονικής έρευνας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Βλ. άρθρο 79 – παράγραφος 3

Τροπολογία 66

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 6

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:

διαγράφεται

α) επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα χωρίς ή με ανεπαρκή νομική 
βάση για την επεξεργασία ή δεν 
συμμορφώνεται προς τις προϋποθέσεις 
της συγκατάθεσης δυνάμει των άρθρων 
6, 7 και 8·
β) επεξεργάζεται ειδικές κατηγορίες 
δεδομένων κατά παράβαση των άρθρων 
9 και 81·
γ) δεν σέβεται το δικαίωμα αντίταξης ή 
τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 19 · 
δ) δεν συμμορφώνεται προς τις 
προϋποθέσεις που αφορούν τα μέτρα που 
βασίζονται σε κατάρτιση προφίλ δυνάμει 
του άρθρου 20·
ε) δεν θεσπίζει εσωτερικές πολιτικές ή 
δεν εφαρμόζει κατάλληλα μέτρα για τη 
διασφάλιση και την απόδειξη 
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συμμόρφωσης δυνάμει των άρθρων 22, 
23 και 30·
στ) δεν ορίζει εκπρόσωπο δυνάμει του 
άρθρου 25· 
ζ) επεξεργάζεται ή δίνει εντολή για την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα κατά παράβαση των 
υποχρεώσεων που αφορούν την 
επεξεργασία για λογαριασμό υπευθύνου 
επεξεργασίας δυνάμει των άρθρων 26 και 
27·
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·
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·
ι) δεν ορίζει υπεύθυνο προστασίας 
δεδομένων ούτε διασφαλίζει τις 
προϋποθέσεις για την άσκηση των 
καθηκόντων δυνάμει των άρθρων 35, 36 
και 37·
ια) κάνει κατάχρηση σφραγίδας ή 
σήματος προστασίας δεδομένων κατά 
την έννοια του άρθρου 39·
ιβ) διενεργεί ή δίνει εντολή για τη 
διενέργεια διαβίβασης δεδομένων σε 
τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό, η 
οποία δεν επιτρέπεται βάσει απόφασης 
περί επάρκειας ή με κατάλληλες 
εγγυήσεις ή μέσω παρέκκλισης δυνάμει 
των άρθρων 40 έως 44·
ιγ) δεν συμμορφώνεται προς εντολή ή 
προς προσωρινή ή οριστική απαγόρευση 
της επεξεργασίας ή προς αναστολή της 
ροής δεδομένων που επιβάλλει η αρχή 
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ελέγχου δυνάμει του άρθρου 53 
παράγραφος 1·
ιδ) δεν συμμορφώνεται προς τις 
υποχρεώσεις παροχής συνδρομής ή 
απάντησης ή παροχής σχετικών 
πληροφοριών ή πρόσβασης σε 
εγκαταστάσεις στην αρχή ελέγχου 
δυνάμει του άρθρου 28 παράγραφος 3, 
του άρθρου 29, του άρθρου 34 
παράγραφος 6 και του άρθρου 53 
παράγραφος 2·
ιε) δεν συμμορφώνεται προς τους κανόνες 
για την προστασία του επαγγελματικού 
απορρήτου δυνάμει του άρθρου 84.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Βλ. άρθρο 79 – παράγραφος 3

Τροπολογία 67

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για την επικαιροποίηση των 
ποσών των διοικητικών προστίμων που 
αναφέρονται στις παραγράφους 4, 5 και 
6, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Βλ. άρθρο 79 – παράγραφος 3
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Τροπολογία 68

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 69

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 5, στο άρθρο 8 
παράγραφος 3, στο άρθρο 9 παράγραφος 3, 
στο άρθρο 12 παράγραφος 5, στο άρθρο 
14 παράγραφος 7, στο άρθρο 15 

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 8 παράγραφος 3, στο άρθρο 9 
παράγραφος 3, στο άρθρο 14 παράγραφος 
7, στο άρθρο 15 παράγραφος 3, στο άρθρο 
17 παράγραφος 9, στο άρθρο 20 
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παράγραφος 3, στο άρθρο 17 παράγραφος 
9, στο άρθρο 20 παράγραφος 6, στο άρθρο 
22 παράγραφος 4, στο άρθρο 23 
παράγραφος 3, στο άρθρο 26 παράγραφος 
5, στο άρθρο 28 παράγραφος 5, στο άρθρο 
30 παράγραφος 3, στο άρθρο 31 
παράγραφος 5, στο άρθρο 32 παράγραφος 
5, στο άρθρο 33 παράγραφος 6, στο άρθρο 
34 παράγραφος 8, στο άρθρο 35 
παράγραφος 11, στο άρθρο 37 παράγραφος 
2, στο άρθρο 39 παράγραφος 2, στο άρθρο 
43 παράγραφος 3, στο άρθρο 44 
παράγραφος 7, στο άρθρο 79 παράγραφος 
6, στο άρθρο 81 παράγραφος 3, στο άρθρο 
82 παράγραφος 3 και στο άρθρο 83 
παράγραφος 3 μπορεί να ανακληθεί 
οποτεδήποτε από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η 
απόφαση ανάκλησης περατώνει την 
εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην 
εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την 
επόμενη ημέρα από τη δημοσίευση της 
απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη 
ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν 
θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύι κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων.

παράγραφος 6, στο άρθρο 22 παράγραφος 
4, στο άρθρο 23 παράγραφος 3, στο άρθρο 
26 παράγραφος 5, στο άρθρο 28 
παράγραφος 5, στο άρθρο 31 παράγραφος 
5, στο άρθρο 32 παράγραφος 5, στο άρθρο 
33 παράγραφος 6, στο άρθρο 34 
παράγραφος 8, στο άρθρο 35 παράγραφος 
11, στο άρθρο 37 παράγραφος 2, στο 
άρθρο 39 παράγραφος 2, στο άρθρο 43 
παράγραφος 3, στο άρθρο 44 παράγραφος 
7, στο άρθρο 81 παράγραφος 3, στο άρθρο 
82 παράγραφος 3 και στο άρθρο 83 
παράγραφος 3 μπορεί να ανακληθεί 
οποτεδήποτε από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η 
απόφαση ανάκλησης περατώνει την 
εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην 
εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την 
επόμενη ημέρα από τη δημοσίευση της 
απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη 
ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν 
θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύι κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων.

Or. fr

Τροπολογία 70

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 6 
παράγραφος 5, του άρθρου 8 παράγραφος 
3, του άρθρου 9 παράγραφος 3, του 
άρθρου 12 παράγραφος 5, του άρθρου 14 
παράγραφος 7, του άρθρου 15 παράγραφος 
3, του άρθρου 17 παράγραφος 9, του 
άρθρου 20 παράγραφος 6, του άρθρου 22 
παράγραφος 4, του άρθρου 23 παράγραφος 

5. Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 8 
παράγραφος 3, του άρθρου 9 παράγραφος 
3, του άρθρου 14 παράγραφος 7, του 
άρθρου 15 παράγραφος 3, του άρθρου 17 
παράγραφος 9, του άρθρου 20 παράγραφος 
6, του άρθρου 22 παράγραφος 4, του 
άρθρου 23 παράγραφος 3, του άρθρου 26 
παράγραφος 5, του άρθρου 28 παράγραφος 
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3, του άρθρου 26 παράγραφος 5, του 
άρθρου 28 παράγραφος 5, του άρθρου 30 
παράγραφος 3, του άρθρου 31 
παράγραφος 5, του άρθρου 32 παράγραφος 
5, του άρθρου 33 παράγραφος 6, του 
άρθρου 34 παράγραφος 8, του άρθρου 35 
παράγραφος 11, του άρθρου 37 
παράγραφος 2, του άρθρου 39 παράγραφος 
2, του άρθρου 43 παράγραφος 3, του 
άρθρου 44 παράγραφος 7, του άρθρου 79 
παράγραφος 6, του άρθρου 81 
παράγραφος 3, του άρθρου 82 παράγραφος 
3 και του άρθρου 83 παράγραφος 3 τίθεται 
σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί 
αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την 
ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ή εάν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος 
αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν 
πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

5,  του άρθρου 31 παράγραφος 5, του 
άρθρου 32 παράγραφος 5, του άρθρου 33 
παράγραφος 6, του άρθρου 34 παράγραφος 
8, του άρθρου 35 παράγραφος 11, του 
άρθρου 37 παράγραφος 2, του άρθρου 39 
παράγραφος 2, του άρθρου 43 παράγραφος 
3, του άρθρου 44 παράγραφος 7, του 
άρθρου 81 παράγραφος 3, του άρθρου 82 
παράγραφος 3 και του άρθρου 83 
παράγραφος 3 τίθεται σε ισχύ μόνον 
εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την 
ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ή εάν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος 
αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν 
πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Or. fr

Τροπολογία 71

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 α. Κατά την έγκριση των πράξεων που 
αναφέρονται στο παρόν άρθρο, η 
Επιτροπή προωθεί την τεχνολογική 
ουδετερότητα.

Or. fr


