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Τροπολογία 351
Nils Torvalds

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόταση Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για 
την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών (γενικός κανονισμός για την 
προστασία δεδομένων)

για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για 
την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών (γενική οδηγία για την προστασία 
δεδομένων)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για 
τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για 
τον ΕΟΧ)

Or. en

Τροπολογία 352
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα προορίζεται να 
εξυπηρετεί τον άνθρωπο. Οι αρχές και οι 
κανόνες για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τα 
αφορούν πρέπει, ανεξάρτητα από την 
ιθαγένεια ή τον τόπο διαμονής των 
φυσικών προσώπων, να σέβονται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες 
τους, και συγκεκριμένα το δικαίωμά τους 
στην προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν. 

(2) Η επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα προορίζεται να 
εξυπηρετεί τους ανθρώπους. Οι αρχές και
οι κανόνες για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τα 
αφορούν πρέπει, ανεξάρτητα από την 
ιθαγένεια ή τον τόπο διαμονής των 
φυσικών προσώπων, να σέβονται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες 
τους, και συγκεκριμένα το δικαίωμά τους 
στην προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν. 
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Η επεξεργασία πρέπει να συμβάλει στην 
επίτευξη ενός χώρου ελευθερίας, 
ασφάλειας και δικαιοσύνης και 
οικονομικής ένωσης, στην οικονομική και 
κοινωνική πρόοδο, στην ενίσχυση και στη 
σύγκλιση των οικονομιών στην εσωτερική 
αγορά και στην ευημερία των φυσικών 
προσώπων.

Η επεξεργασία πρέπει να συμβάλει στην 
επίτευξη ενός χώρου ελευθερίας, 
ασφάλειας και δικαιοσύνης και 
οικονομικής ένωσης, στην οικονομική και 
κοινωνική πρόοδο, στην ενίσχυση και στη 
σύγκλιση των οικονομιών στην εσωτερική 
αγορά και στην ευημερία των φυσικών 
προσώπων.

Or. fr

Τροπολογία 353
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών 
επιδιώκει την εναρμόνιση της προστασίας 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων και 
ελευθεριών των φυσικών προσώπων όσον 
αφορά τις δραστηριότητες επεξεργασίας 
και τη διασφάλιση της ελεύθερης ροής
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ 
κρατών μελών.

(3) Η οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών 
επιδιώκει την εναρμόνιση της προστασίας 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων και 
ελευθεριών των φυσικών προσώπων όσον 
αφορά τις δραστηριότητες επεξεργασίας 
και τη διασφάλιση της διασυνοριακής 
ανταλλαγής δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα μεταξύ κρατών μελών.

Or. en

Τροπολογία 354
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(4) Η οικονομική και κοινωνική 
ολοκλήρωση, η οποία προέκυψε από τη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, έχει ως 
αποτέλεσμα σημαντική αύξηση των 
διασυνοριακών ροών. Η ανταλλαγή 
δεδομένων μεταξύ οικονομικών και 
κοινωνικών, δημόσιων και ιδιωτικών, 
παραγόντων σε ολόκληρη την Ένωση 
αυξήθηκε. Οι εθνικές αρχές των κρατών 
μελών καλούνται από το δίκαιο της 
Ένωσης να συνεργάζονται και να 
ανταλλάσσουν δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα προκειμένου να μπορούν να 
εκτελούν τις υποχρεώσεις τους ή να 
ασκούν καθήκοντα για λογαριασμό αρχής 
άλλου κράτους μέλους. Τα κράτη μέλη 
έχουν τη θετική υποχρέωση, βάσει της 
Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την 
Προάσπιση των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου και των Θεμελιωδών 
Ελευθεριών (CEDH) να διασφαλίζουν ότι 
οι εν λόγω ροές δεδομένων ρυθμίζονται 
δεόντως και ότι τόσο ο δημόσιος και όσο 
και ο ιδιωτικός τομέας συμμορφώνονται 
με την σύμβαση αριθ. 108 για την 
προστασία του ατόμου από την 
αυτοματοποιημένη επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η 
οποία ισχύει για τις δραστηριότητες τόσο 
του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού 
τομέα.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Με την εν λόγω τροπολογία, γίνεται αναφορά στη σύμβαση 108 του Συμβουλίου της Ευρώπης. 
Ουσιαστικά, πρόκειται για μια προσθήκη στην τροπολογία 1 του M. Albrecht.

Τροπολογία 355
Δημήτριος Δρούτσας
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5</Article>
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 356
Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Οι εξελίξεις αυτές απαιτούν την 
οικοδόμηση ενός ισχυρού και πιο 
συνεκτικού πλαισίου προστασίας των 
δεδομένων στην Ένωση, υποστηριζόμενου 
από αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας, 
δεδομένης της σημασίας να δημιουργηθεί 
η αναγκαία εμπιστοσύνη που θα επιτρέψει 
στην ψηφιακή οικονομία να αναπτυχθεί 

(6) Οι εξελίξεις αυτές απαιτούν την 
οικοδόμηση ενός ισχυρού και πιο 
συνεκτικού πλαισίου προστασίας των 
δεδομένων στην Ένωση, υποστηριζόμενου 
από αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας, 
δεδομένης της σημασίας να δημιουργηθεί 
η αναγκαία εμπιστοσύνη που θα επιτρέψει 
στην ψηφιακή οικονομία να αναπτυχθεί 
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στο σύνολο της εσωτερικής αγοράς. Τα 
φυσικά πρόσωπα πρέπει να έχουν τον 
έλεγχο των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που τα αφορούν, ενώ πρέπει να 
ενισχυθούν η ασφάλεια δικαίου και η 
πρακτική ασφάλεια για τα φυσικά 
πρόσωπα, τους οικονομικούς παράγοντες 
και τις δημόσιες αρχές.

στο σύνολο της εσωτερικής αγοράς. Τα 
φυσικά πρόσωπα πρέπει να έχουν τον 
έλεγχο των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που τα αφορούν, ενώ πρέπει να 
ενισχυθούν η ασφάλεια δικαίου και η 
πρακτική ασφάλεια για τα φυσικά 
πρόσωπα, τους οικονομικούς παράγοντες 
και τις δημόσιες αρχές. Ταυτόχρονα, οι 
κανόνες περί προστασίας δεδομένων δεν 
θα πρέπει να υπονομεύουν την 
ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία και 
τις νέες τεχνολογίες.

Or. en

Τροπολογία 357
Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Για τη διασφάλιση συνεκτικού 
επιπέδου προστασίας για τα φυσικά 
πρόσωπα σε ολόκληρη την Ένωση και την 
αποφυγή αποκλίσεων που εμποδίζουν την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων στην 
εσωτερική αγορά, απαιτείται κανονισμός ο 
οποίος θα κατοχυρώνει την ασφάλεια 
δικαίου και τη διαφάνεια για τους 
οικονομικούς παράγοντες, 
συμπεριλαμβανομένων των πολύ μικρών, 
των μικρών και των μεσαίων 
επιχειρήσεων, και θα προβλέπει το ίδιο 
επίπεδο δικαστικά απαιτητών δικαιωμάτων 
για τα φυσικά πρόσωπα σε όλα τα κράτη 
μέλη και το ίδιο επίπεδο υποχρεώσεων και 
ευθυνών για τους υπευθύνους 
επεξεργασίας και τους εκτελούντες την 
επεξεργασία, ώστε να διασφαλίζεται 
συνεκτική παρακολούθηση της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, καθώς και ισοδύναμες 
κυρώσεις σε όλα τα κράτη μέλη και 
αποτελεσματική συνεργασία των αρχών 

(11) Για τη διασφάλιση συνεκτικού 
επιπέδου προστασίας για τα φυσικά 
πρόσωπα σε ολόκληρη την Ένωση και την 
αποφυγή αποκλίσεων που εμποδίζουν την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων στην 
εσωτερική αγορά, απαιτείται κανονισμός ο 
οποίος θα κατοχυρώνει την ασφάλεια 
δικαίου και τη διαφάνεια για τους 
οικονομικούς παράγοντες, 
συμπεριλαμβανομένων των πολύ μικρών, 
των μικρών και των μεσαίων 
επιχειρήσεων, και θα προβλέπει το ίδιο 
επίπεδο δικαστικά απαιτητών δικαιωμάτων 
για τα φυσικά πρόσωπα σε όλα τα κράτη 
μέλη και το ίδιο επίπεδο υποχρεώσεων και 
ευθυνών για τους υπευθύνους 
επεξεργασίας και τους εκτελούντες την 
επεξεργασία, ώστε να διασφαλίζεται 
συνεκτική παρακολούθηση της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, καθώς και ισοδύναμες 
κυρώσεις σε όλα τα κράτη μέλη και 
αποτελεσματική συνεργασία των αρχών 
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ελέγχου των διάφορων κρατών μελών. Για 
να ληφθεί υπόψη η ειδική κατάσταση των 
πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων 
επιχειρήσεων, ο παρών κανονισμός 
περιλαμβάνει διάφορες παρεκκλίσεις. 
Επιπλέον, τα θεσμικά όργανα και οι 
οργανισμοί της Ένωσης, τα κράτη μέλη 
και οι αρχές ελέγχου των κρατών μελών 
παροτρύνονται να λαμβάνουν υπόψη τις 
ειδικές ανάγκες των πολύ μικρών, των 
μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων 
κατά την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού. Η έννοια των πολύ μικρών, 
των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων 
πρέπει να βασίζεται στη σύσταση της 
Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, της 6ης Μαΐου 
2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ 
μικρών, των μικρών και των μεσαίων 
επιχειρήσεων.

ελέγχου των διάφορων κρατών μελών. 
Στις περιπτώσεις που είναι 
αποδεδειγμένα απαραίτητο και χωρίς να 
υπονομεύεται η προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για 
να ληφθεί υπόψη η ειδική κατάσταση των 
πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων 
επιχειρήσεων, ο παρών κανονισμός 
περιλαμβάνει διάφορες παρεκκλίσεις. 
Επιπλέον, τα θεσμικά όργανα και οι 
οργανισμοί της Ένωσης, τα κράτη μέλη 
και οι αρχές ελέγχου των κρατών μελών 
παροτρύνονται να λαμβάνουν υπόψη τις 
ειδικές ανάγκες των πολύ μικρών, των 
μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων 
κατά την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού. Η έννοια των πολύ μικρών, 
των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων 
πρέπει να βασίζεται στη σύσταση της 
Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, της 6ης Μαΐου 
2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ 
μικρών, των μικρών και των μεσαίων 
επιχειρήσεων.

Or. en

Τροπολογία 358
Wim van de Camp

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Για τη διασφάλιση συνεκτικού 
επιπέδου προστασίας για τα φυσικά 
πρόσωπα σε ολόκληρη την Ένωση και την 
αποφυγή αποκλίσεων που εμποδίζουν την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων στην 
εσωτερική αγορά, απαιτείται κανονισμός ο 
οποίος θα κατοχυρώνει την ασφάλεια 
δικαίου και τη διαφάνεια για τους 
οικονομικούς παράγοντες, 
συμπεριλαμβανομένων των πολύ μικρών, 
των μικρών και των μεσαίων 
επιχειρήσεων, και θα προβλέπει το ίδιο 

(11) Για τη διασφάλιση συνεκτικού 
επιπέδου προστασίας για τα φυσικά 
πρόσωπα σε ολόκληρη την Ένωση και την 
αποφυγή αποκλίσεων που εμποδίζουν την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων στην 
εσωτερική αγορά, απαιτείται κανονισμός ο 
οποίος θα κατοχυρώνει την ασφάλεια 
δικαίου και τη διαφάνεια για τους 
οικονομικούς παράγοντες, 
συμπεριλαμβανομένων των πολύ μικρών, 
των μικρών και των μεσαίων 
επιχειρήσεων, και θα προβλέπει το ίδιο 
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επίπεδο δικαστικά απαιτητών δικαιωμάτων 
για τα φυσικά πρόσωπα σε όλα τα κράτη 
μέλη και το ίδιο επίπεδο υποχρεώσεων και 
ευθυνών για τους υπευθύνους 
επεξεργασίας και τους εκτελούντες την 
επεξεργασία, ώστε να διασφαλίζεται 
συνεκτική παρακολούθηση της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, καθώς και ισοδύναμες 
κυρώσεις σε όλα τα κράτη μέλη και 
αποτελεσματική συνεργασία των αρχών 
ελέγχου των διάφορων κρατών μελών. Για 
να ληφθεί υπόψη η ειδική κατάσταση των 
πολύ μικρών, των μικρών και των 
μεσαίων επιχειρήσεων, ο παρών 
κανονισμός περιλαμβάνει διάφορες 
παρεκκλίσεις. Επιπλέον, τα θεσμικά 
όργανα και οι οργανισμοί της Ένωσης, τα 
κράτη μέλη και οι αρχές ελέγχου των 
κρατών μελών παροτρύνονται να 
λαμβάνουν υπόψη τις ειδικές ανάγκες των 
πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων 
επιχειρήσεων κατά την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού. Η έννοια των πολύ 
μικρών, των μικρών και των μεσαίων 
επιχειρήσεων πρέπει να βασίζεται στη 
σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, της 
6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό 
των πολύ μικρών, των μικρών και των 
μεσαίων επιχειρήσεων.

επίπεδο δικαστικά απαιτητών δικαιωμάτων 
για τα φυσικά πρόσωπα σε όλα τα κράτη 
μέλη και το ίδιο επίπεδο υποχρεώσεων και 
ευθυνών για τους υπευθύνους 
επεξεργασίας και τους εκτελούντες την 
επεξεργασία, ώστε να διασφαλίζεται 
συνεκτική παρακολούθηση της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, καθώς και ισοδύναμες 
κυρώσεις σε όλα τα κράτη μέλη και 
αποτελεσματική συνεργασία των αρχών 
ελέγχου των διάφορων κρατών μελών. Το 
επίπεδο προστασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και τα μέτρα που 
πρέπει να λαμβάνονται από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την 
επεξεργασία δεν θα πρέπει να εξαρτώνται 
από το μέγεθος της επιχείρησης που 
επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα, αλλά από τον κίνδυνο που 
ενέχει μια τέτοια επεξεργασία. Ωστόσο, τα 
θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της 
Ένωσης, τα κράτη μέλη και οι αρχές 
ελέγχου των κρατών μελών παροτρύνονται 
να λαμβάνουν υπόψη τις ειδικές ανάγκες 
των πολύ μικρών, των μικρών και των 
μεσαίων επιχειρήσεων κατά την εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού. Η έννοια των 
πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων 
επιχειρήσεων πρέπει να βασίζεται στη 
σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, της 
6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό 
των πολύ μικρών, των μικρών και των 
μεσαίων επιχειρήσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή μιλάει από μόνη της. Ανταποκρίνεται στην προσέγγιση βάσει κινδύνου. Οι 
ειδικές ανάγκες των ΜΜΕ θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την εφαρμογή του 
κανονισμού, αλλά όχι στον ίδιο τον κανονισμό.

Τροπολογία 359
Louis Michel
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η προστασία που παρέχει ο παρών 
κανονισμός αφορά τα φυσικά πρόσωπα, 
ανεξαρτήτως ιθαγένειας ή τόπου διαμονής, 
σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. Όσον αφορά την 
επεξεργασία δεδομένων που αφορούν 
νομικά πρόσωπα, και ιδίως επιχειρήσεις 
συσταθείσες ως νομικά πρόσωπα, 
συμπεριλαμβανομένης της επωνυμίας, του 
τύπου και των στοιχείων επικοινωνίας του 
νομικού προσώπου, η παρεχόμενη από τον 
παρόντα κανονισμό προστασία δεν πρέπει 
να τυγχάνει επίκλησης. Αυτό πρέπει να 
ισχύει επίσης όταν η επωνυμία του 
νομικού προσώπου περιέχει τα ονόματα 
ενός ή περισσότερων φυσικών προσώπων.

(12) Η προστασία που παρέχει ο παρών 
κανονισμός αφορά τα φυσικά πρόσωπα, 
ανεξαρτήτως ιθαγένειας ή τόπου διαμονής, 
σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. Όσον αφορά την 
επεξεργασία δεδομένων που αφορούν 
νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της επωνυμίας, του 
τύπου και των στοιχείων επικοινωνίας του 
νομικού προσώπου, η παρεχόμενη από τον 
παρόντα κανονισμό προστασία δεν πρέπει 
να τυγχάνει επίκλησης. Αυτό πρέπει να 
ισχύει επίσης όταν η επωνυμία του 
νομικού προσώπου περιέχει τα ονόματα 
ενός ή περισσότερων φυσικών προσώπων.

Or. en

Τροπολογία 360
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η προστασία που παρέχει ο παρών 
κανονισμός αφορά τα φυσικά πρόσωπα, 
ανεξαρτήτως ιθαγένειας ή τόπου διαμονής, 
σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. Όσον αφορά την 
επεξεργασία δεδομένων που αφορούν 
νομικά πρόσωπα, και ιδίως επιχειρήσεις 
συσταθείσες ως νομικά πρόσωπα, 
συμπεριλαμβανομένης της επωνυμίας, του 
τύπου και των στοιχείων επικοινωνίας του 
νομικού προσώπου, η παρεχόμενη από τον 
παρόντα κανονισμό προστασία δεν πρέπει 
να τυγχάνει επίκλησης. Αυτό πρέπει να 
ισχύει επίσης όταν η επωνυμία του 

(12) Η προστασία που παρέχει ο παρών 
κανονισμός αφορά τα φυσικά πρόσωπα, 
ανεξαρτήτως ιθαγένειας ή τόπου διαμονής, 
σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, εκτός αυτών που 
ασκούν οικονομική δραστηριότητα, 
πράγμα το οποίο προσδιορίζει την 
ταυτότητά τους στην αγορά. Όσον αφορά 
την επεξεργασία δεδομένων που αφορούν 
νομικά πρόσωπα, και ιδίως επιχειρήσεις 
συσταθείσες ως νομικά πρόσωπα, 
συμπεριλαμβανομένης της επωνυμίας, του 
τύπου και των στοιχείων επικοινωνίας του 
νομικού προσώπου, η παρεχόμενη από τον 
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νομικού προσώπου περιέχει τα ονόματα 
ενός ή περισσότερων φυσικών προσώπων.

παρόντα κανονισμό προστασία δεν πρέπει 
να τυγχάνει επίκλησης. Αυτό πρέπει να 
ισχύει επίσης όταν η επωνυμία του 
νομικού προσώπου περιέχει τα ονόματα 
ενός ή περισσότερων φυσικών προσώπων.

Or. en

Τροπολογία 361
Salvatore Iacolino

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η προστασία που παρέχει ο παρών 
κανονισμός αφορά τα φυσικά πρόσωπα, 
ανεξαρτήτως ιθαγένειας ή τόπου διαμονής, 
σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. Όσον αφορά την 
επεξεργασία δεδομένων που αφορούν 
νομικά πρόσωπα, και ιδίως επιχειρήσεις 
συσταθείσες ως νομικά πρόσωπα, 
συμπεριλαμβανομένης της επωνυμίας, του 
τύπου και των στοιχείων επικοινωνίας του 
νομικού προσώπου, η παρεχόμενη από τον 
παρόντα κανονισμό προστασία δεν πρέπει 
να τυγχάνει επίκλησης. Αυτό πρέπει να 
ισχύει επίσης όταν η επωνυμία του 
νομικού προσώπου περιέχει τα ονόματα 
ενός ή περισσότερων φυσικών προσώπων.

(12) Η προστασία που παρέχει ο παρών 
κανονισμός αφορά τα φυσικά πρόσωπα, 
ανεξαρτήτως ιθαγένειας ή τόπου διαμονής, 
σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. Όσον αφορά την 
επεξεργασία δεδομένων που αφορούν 
νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 15 
του παρόντος κανονισμού, 
συμπεριλαμβανομένης της επωνυμίας, του 
τύπου και των στοιχείων επικοινωνίας του 
νομικού προσώπου, η παρεχόμενη από τον 
παρόντα κανονισμό προστασία δεν πρέπει 
να τυγχάνει επίκλησης. Αυτό πρέπει να 
ισχύει επίσης όταν η επωνυμία της 
επιχείρησης περιέχει τα ονόματα ενός ή 
περισσότερων φυσικών προσώπων.

Or. it

Αιτιολόγηση

Για την αποφυγή διαφορετικών ερμηνειών, η αιτιολογική σκέψη 12 επανευθυγραμμίζεται με το 
άρθρο 4 παράγραφος 15 του παρόντος κανονισμού, όσον αφορά πρόσωπα τα οποία ασκούν 
οικονομική δραστηριότητα, καθώς αυτό πρέπει να είναι το στοιχείο που αφορά τους σκοπούς 
εξαίρεσης και όχι η νομική μορφή.

Τροπολογία 362
Sophia in 't Veld
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Ο παρών κανονισμός δεν εξετάζει 
ζητήματα προστασίας θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και ελευθεριών ή την 
ελεύθερη ροή δεδομένων που σχετίζονται 
με δραστηριότητες που δεν υπάγονται στο 
πεδίο εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης 
και δεν καλύπτει την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από 
τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους 
οργανισμούς της Ένωσης, που υπάγονται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001, ούτε 
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από τα κράτη μέλη κατά την 
άσκηση δραστηριοτήτων σε σχέση με την 
κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική 
ασφάλειας της Ένωσης.

(14) Ο παρών κανονισμός δεν εξετάζει 
ζητήματα προστασίας θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και ελευθεριών ή την 
ελεύθερη ροή δεδομένων που σχετίζονται 
με δραστηριότητες που δεν υπάγονται στο 
πεδίο εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης, 
ούτε την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από τα κράτη 
μέλη κατά την άσκηση δραστηριοτήτων σε 
σχέση με την κοινή εξωτερική πολιτική και 
πολιτική ασφάλειας της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 363
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Ο παρών κανονισμός δεν εξετάζει 
ζητήματα προστασίας θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και ελευθεριών ή την 
ελεύθερη ροή δεδομένων που σχετίζονται 
με δραστηριότητες που δεν υπάγονται στο 
πεδίο εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης 
και δεν καλύπτει την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα 
θεσμικά και λοιπά όργανα και τους 
οργανισμούς της Ένωσης, που υπάγονται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001, ούτε 
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από τα κράτη μέλη κατά την 
άσκηση δραστηριοτήτων σε σχέση με την 

(14) Ο παρών κανονισμός δεν εξετάζει 
ζητήματα προστασίας θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και ελευθεριών ή την 
ελεύθερη ροή δεδομένων που σχετίζονται 
με δραστηριότητες που δεν υπάγονται στο 
πεδίο εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης 
και δεν καλύπτει την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα 
θεσμικά και λοιπά όργανα και τους 
οργανισμούς της Ένωσης, που υπάγονται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, 
σχετικά με την προστασία των φυσικών 
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κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική 
ασφάλειας της Ένωσης.

προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από 
τα όργανα και τους οργανισμούς της 
Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, ούτε 
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από τα κράτη μέλη κατά την 
άσκηση δραστηριοτήτων σε σχέση με την 
κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική 
ασφάλειας της Ένωσης. Για να 
διασφαλιστεί συνεκτικό πλαίσιο 
προστασίας δεδομένων σε όλη την 
Ένωση, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 
θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τον 
παρόντα κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 364
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Ο παρών κανονισμός δεν εξετάζει 
ζητήματα προστασίας θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και ελευθεριών ή την 
ελεύθερη ροή δεδομένων που σχετίζονται 
με δραστηριότητες που δεν υπάγονται στο 
πεδίο εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης 
και δεν καλύπτει την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από 
τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους 
οργανισμούς της Ένωσης, που υπάγονται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001, ούτε
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από τα κράτη μέλη κατά την 
άσκηση δραστηριοτήτων σε σχέση με την 
κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική 
ασφάλειας της Ένωσης.

(14) Ο παρών κανονισμός δεν εξετάζει 
ζητήματα προστασίας θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και ελευθεριών ή την 
ελεύθερη ροή δεδομένων που σχετίζονται 
με δραστηριότητες που δεν υπάγονται στο 
πεδίο εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης, 
και δεν καλύπτει την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα 
κράτη μέλη κατά την άσκηση 
δραστηριοτήτων σε σχέση με την κοινή 
εξωτερική πολιτική και πολιτική 
ασφάλειας της Ένωσης.

Or. en
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Τροπολογία 365
Sophia in 't Veld

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Με την επιφύλαξη των περιορισμών 
του καθ’ ύλην πεδίου εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού, ο παρών 
κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται 
στην επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από αρχές 
τρίτης χώρας για τον σκοπό της 
συγκέντρωσης πληροφοριών και της 
επιτήρησης εντός της επικράτειας του 
ΕΟΧ μέσω εξωεδαφικής αρμοδιότητας.

Or. en

Τροπολογία 366
Axel Voss, Monika Hohlmeier

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 
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.

(15) Ο παρών κανονισμός δεν πρέπει να 
εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από φυσικό 
πρόσωπο, τα οποία δεδομένα είναι 
αποκλειστικά προσωπικά ή οικιακά, όπως 
η αλληλογραφία και η τήρηση 
διευθύνσεων ή μια ιδιωτική πώληση, και 
χωρίς κανένα κερδοσκοπικό συμφέρον και, 
επομένως, χωρίς καμία σύνδεση με 
επαγγελματική ή εμπορική δραστηριότητα, 
ανεξάρτητα από τον αριθμό των ατόμων 
στα οποία διατίθενται τα δεδομένα.
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Or. en

Τροπολογία 367
Françoise Castex

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 
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.

(15) Ο παρών κανονισμός δεν πρέπει να 
εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από φυσικό 
πρόσωπο, τα οποία δεδομένα είναι 
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 
αυτή δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται στις 
προσωπικές ή οικιακές δραστηριότητες 
εάν το φυσικό πρόσωπο καθιστά τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα άλλων 
φυσικών προσώπων προσβάσιμα σε 
αόριστο 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. en

Τροπολογία 368
Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από φυσικό 
πρόσωπο, τα οποία δεδομένα είναι 
αποκλειστικά προσωπικά ή οικιακά, όπως 
η αλληλογραφία, ανεξάρτητα από το μέσο 
που χρησιμοποιείται, και η τήρηση 
διευθύνσεων, και χωρίς κανένα 
κερδοσκοπικό συμφέρον και, επομένως, 
χωρίς καμία σύνδεση με επαγγελματική ή 
εμπορική δραστηριότητα. Η φύση των 
δεδομένων που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία, ο σκοπός της επεξεργασίας 
και ο αριθμός των ατόμων στους οποίους 
διατίθενται θα πρέπει να εξετάζονται 
προκειμένου να καθορίζεται κατά πόσο η 
επεξεργασία εμπίπτει στην εξαίρεση 
αυτή, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις 
τεχνολογικές εξελίξεις και τα νέα μέσα 
ενημέρωσης. 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. en

Τροπολογία 369
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

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 
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 

(15) Ο παρών κανονισμός δεν πρέπει να 
εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από υπεύθυνους 
επεξεργασίας ή εκτελούντες την 
επεξεργασίας που συνιστούν φυσικό 
πρόσωπο, όταν η επεξεργασία δεδομένων 
πραγματοποιείται για καθαρά προσωπικά
ή οικογενειακά ζητήματα που 
γνωστοποιήθηκαν σε αυτούς από το ίδιο 
το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
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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.

δεδομένα ή που λήφθηκαν κατά νόμιμο 
τρόπο. Η εξαίρεση δεν πρέπει να ισχύει 
όταν η επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα γίνεται για 
επαγγελματικούς ή εμπορικούς σκοπούς. 
Επίσης, το είδος των επεξεργαστέων 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και η 
διαθεσιμότητά τους σε αόριστο αριθμό 
ατόμων θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
όταν αποφασίζεται εάν θα ισχύσει η εν 
λόγω εξαίρεση για την επεξεργασία τους.
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. en

Τροπολογία 370
Axel Voss
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει 
να εφαρμόζεται στην επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από 
μικρές επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
αποκλειστικά για τη δική τους 
επιχειρηματική δραστηριότητα, όπως 
προσφορές και τιμολόγια. Αν δεν υπάρχει 
κίνδυνος, όσον αφορά τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που 
υποβάλλονται σε επεξεργασία, κάποιο 
άλλο πρόσωπο εκτός της ίδιας της 
επιχείρησης να διαχειρίζεται τα 
δεδομένα, δεν είναι αναγκαία πρόσθετη 
προστασία εκτός της προστασίας των 
δεδομένων έναντι πρόσβασης. Η 
εξαίρεση αυτή δεν θα πρέπει να 
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εφαρμόζεται στα άρθρα 15, 16 και 17.

Or. en

Τροπολογία 371
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες 
αρχές για τον σκοπό της πρόληψης, της 
διερεύνησης, της ανίχνευσης ή της δίωξης 
ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης 
ποινικών κυρώσεων, και η ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, 
αποτελεί αντικείμενο συγκεκριμένης 
νομικής πράξης σε επίπεδο Ένωσης. 
Επομένως, ο παρών κανονισμός δεν πρέπει 
να εφαρμόζεται σε δραστηριότητες 
επεξεργασίας για τους σκοπούς αυτούς. 
Ωστόσο, τα δεδομένα που υποβάλλονται 
σε επεξεργασία από δημόσιες αρχές βάσει 
του παρόντος κανονισμού, όταν 
χρησιμοποιούνται για τον σκοπό της 
πρόληψης, της διερεύνησης, της 
ανίχνευσης ή της δίωξης ποινικών 
αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών 
κυρώσεων, πρέπει να ρυθμίζονται από την 
ειδικότερη νομική πράξη σε επίπεδο 
Ένωσης (οδηγία XX/YYY).

(16) Η προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες 
δημόσιες αρχές για τον σκοπό της 
πρόληψης, της διερεύνησης, της 
ανίχνευσης ή της δίωξης ποινικών 
αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών 
κυρώσεων, και η ελεύθερη κυκλοφορία 
των δεδομένων αυτών, αποτελεί 
αντικείμενο συγκεκριμένης νομικής 
πράξης σε επίπεδο Ένωσης. Επομένως, ο 
παρών κανονισμός δεν πρέπει να 
εφαρμόζεται σε δραστηριότητες 
επεξεργασίας για τους σκοπούς αυτούς. 
Ωστόσο, τα δεδομένα που υποβάλλονται 
σε επεξεργασία από δημόσιες αρχές βάσει 
του παρόντος κανονισμού, όταν 
χρησιμοποιούνται για τον σκοπό της 
πρόληψης, της διερεύνησης, της 
ανίχνευσης ή της δίωξης ποινικών 
αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών 
κυρώσεων, πρέπει να ρυθμίζονται από την 
ειδικότερη νομική πράξη σε επίπεδο 
Ένωσης (οδηγία XX/YYY).

Or. en

Τροπολογία 372
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της 
οδηγίας 2000/31/ΕΚ, και ιδίως των 
κανόνων για τη ευθύνη των μεσαζόντων 
παροχής υπηρεσιών που προβλέπονται στα 
άρθρα 12 έως 15 της εν λόγω οδηγίας.

(17) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της 
εφαρμογής των κανόνων για την ευθύνη 
των μεσαζόντων παροχής υπηρεσιών που 
προβλέπονται στα άρθρα 12 έως 15 της 
οδηγίας 2000/31/ΕΚ.

Or. en

Τροπολογία 373
Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Ο παρών κανονισμός επιτρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη η αρχή της πρόσβασης 
του κοινού στα επίσημα έγγραφα κατά την 
εφαρμογή των διατάξεων που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

(18) Ο παρών κανονισμός επιτρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη η αρχή της πρόσβασης 
του κοινού στα επίσημα έγγραφα κατά την 
εφαρμογή των διατάξεων που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. 
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε 
έγγραφα που κατέχει δημόσια αρχή ή 
δημόσιος φορέας μπορούν να 
γνωστοποιούνται από την εν λόγω αρχή ή 
τον φορέα σύμφωνα με τη νομοθεσία της 
Ένωσης ή του κράτους μέλους για την 
πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα, 
προκειμένου να εξασφαλίζεται η 
ισορροπία μεταξύ της προστασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
της αρχής της πρόσβασης του κοινού στα 
επίσημα έγγραφα.

Or. en

Τροπολογία 374
Anna Hedh, Marita Ulvskog
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Ο παρών κανονισμός επιτρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη η αρχή της πρόσβασης 
του κοινού στα επίσημα έγγραφα κατά την 
εφαρμογή των διατάξεων που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

(18) Ο παρών κανονισμός επιτρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη η αρχή της πρόσβασης 
του κοινού στα επίσημα έγγραφα κατά την 
εφαρμογή των διατάξεων που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. 
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε 
έγγραφα που τηρούνται από δημόσια 
αρχή ή δημόσιο φορέα μπορούν να 
γνωστοποιούνται από την εν λόγω αρχή ή 
τον εν λόγω φορέα σύμφωνα με τη 
νομοθεσία του κράτους μέλους στην 
οποία υπόκειται η δημόσια αρχή ή ο 
δημόσιος φορέας. Η εν λόγω νομοθεσία 
πρέπει να εξασφαλίζει την ισορροπία 
μεταξύ του δικαιώματος προστασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
της αρχής της πρόσβασης του κοινού στα 
επίσημα έγγραφα.

Or. en

Τροπολογία 375
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Κάθε επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων ενός υπευθύνου 
επεξεργασίας ή εκτελούντος την 
επεξεργασία στην Ένωση εντός μιας 
εγκατάστασης πρέπει να διεξάγεται 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, 
ανεξάρτητα από το κατά πόσον η ίδια η 
επεξεργασία πραγματοποιείται εντός ή 
εκτός της Ένωσης. Η εγκατάσταση 
προϋποθέτει την ουσιαστική και 
πραγματική άσκηση δραστηριότητας μέσω 

(19) Κάθε επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα των προσώπων 
στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα και 
διαμένουν στην Ένωση στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων ενός υπευθύνου 
επεξεργασίας ή εκτελούντος την 
επεξεργασία στην Ένωση εντός μιας 
εγκατάστασης πρέπει να διεξάγεται 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, 
ανεξάρτητα από το κατά πόσον η ίδια η 
επεξεργασία πραγματοποιείται εντός ή 
εκτός της Ένωσης. Η εγκατάσταση 
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σταθερής ρύθμισης. Ο νομικός τύπος της 
ρύθμισης αυτής, είτε πρόκειται για 
παράρτημα είτε για θυγατρική με νομική 
προσωπικότητα, δεν είναι καθοριστικής 
σημασίας σε σχέση με το συγκεκριμένο 
ζήτημα.

προϋποθέτει την ουσιαστική και 
πραγματική άσκηση δραστηριότητας μέσω 
σταθερής ρύθμισης. Ο νομικός τύπος της 
ρύθμισης αυτής, είτε πρόκειται για 
παράρτημα είτε για θυγατρική με νομική 
προσωπικότητα, δεν είναι καθοριστικής 
σημασίας σε σχέση με το συγκεκριμένο 
ζήτημα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας που είναι εγκατεστημένοι στην ΕΕ και επεξεργάζονται μόνο μη-
ευρωπαϊκά δεδομένα σε τρίτες χώρες πρέπει να αποκλειστούν από το πεδίο εφαρμογής του 
κανονισμού, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να ανταγωνιστούν σε αγορές εκτός της ΕΕ με 
υπευθύνους επεξεργασίας που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 376
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Κάθε επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων ενός υπευθύνου 
επεξεργασίας ή εκτελούντος την 
επεξεργασία στην Ένωση εντός μιας 
εγκατάστασης πρέπει να διεξάγεται 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, 
ανεξάρτητα από το κατά πόσον η ίδια η 
επεξεργασία πραγματοποιείται εντός ή 
εκτός της Ένωσης. Η εγκατάσταση 
προϋποθέτει την ουσιαστική και 
πραγματική άσκηση δραστηριότητας μέσω 
σταθερής ρύθμισης. Ο νομικός τύπος της 
ρύθμισης αυτής, είτε πρόκειται για 
παράρτημα είτε για θυγατρική με νομική 
προσωπικότητα, δεν είναι καθοριστικής 
σημασίας σε σχέση με το συγκεκριμένο 
ζήτημα.

(19) Κάθε επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα των προσώπων 
στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα και 
διαμένουν στην Ένωση στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων ενός υπευθύνου 
επεξεργασίας ή εκτελούντος την 
επεξεργασία στην Ένωση εντός μιας 
εγκατάστασης πρέπει να διεξάγεται 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, 
ανεξάρτητα από το κατά πόσον η ίδια η 
επεξεργασία πραγματοποιείται εντός ή 
εκτός της Ένωσης. Η εγκατάσταση 
προϋποθέτει την ουσιαστική και 
πραγματική άσκηση δραστηριότητας μέσω 
σταθερής ρύθμισης. Ο νομικός τύπος της 
ρύθμισης αυτής, είτε πρόκειται για 
παράρτημα είτε για θυγατρική με νομική 
προσωπικότητα, δεν είναι καθοριστικής 
σημασίας σε σχέση με το συγκεκριμένο 
ζήτημα.
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Τροπολογία 377
Jan Mulder

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Για τη διασφάλιση του ότι τα φυσικά 
πρόσωπα δεν στερούνται την προστασία 
που δικαιούνται βάσει του παρόντος 
κανονισμού, η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα προσώπων στα 
οποία αναφέρονται τα δεδομένα τα οποία 
διαμένουν στην Ένωση από υπεύθυνο 
επεξεργασίας μη εγκαταστημένο στην 
Ένωση πρέπει να υπάγεται στον παρόντα 
κανονισμό, εάν οι δραστηριότητες 
επεξεργασίας σχετίζονται με την παροχή 
αγαθών ή υπηρεσιών στα εν λόγω 
πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα ή με την παρακολούθηση της 
συμπεριφοράς των εν λόγω προσώπων.

(20) Για τη διασφάλιση του ότι τα φυσικά 
πρόσωπα δεν στερούνται την προστασία 
που δικαιούνται βάσει του παρόντος 
κανονισμού, η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα προσώπων στα 
οποία αναφέρονται τα δεδομένα τα οποία 
διαμένουν στην Ένωση από υπεύθυνο 
επεξεργασίας μη εγκαταστημένο στην 
Ένωση πρέπει να υπάγεται στον παρόντα 
κανονισμό, εάν οι δραστηριότητες 
επεξεργασίας σχετίζονται με την παροχή 
αγαθών ή (δωρεάν) υπηρεσιών στα εν 
λόγω πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα ή με την παρακολούθηση της 
συμπεριφοράς των εν λόγω προσώπων.

Or. en

Τροπολογία 378
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Για τη διασφάλιση του ότι τα φυσικά 
πρόσωπα δεν στερούνται την προστασία 
που δικαιούνται βάσει του παρόντος 
κανονισμού, η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα προσώπων στα 
οποία αναφέρονται τα δεδομένα τα οποία 
διαμένουν στην Ένωση από υπεύθυνο 
επεξεργασίας μη εγκαταστημένο στην 

(20) Για τη διασφάλιση του ότι τα φυσικά 
πρόσωπα δεν στερούνται την προστασία 
που δικαιούνται βάσει του παρόντος 
κανονισμού, η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα προσώπων στα 
οποία αναφέρονται τα δεδομένα τα οποία 
διαμένουν στην Ένωση από υπεύθυνο 
επεξεργασίας μη εγκαταστημένο στην 
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Ένωση πρέπει να υπάγεται στον παρόντα 
κανονισμό, εάν οι δραστηριότητες 
επεξεργασίας σχετίζονται με την παροχή 
αγαθών ή υπηρεσιών στα εν λόγω 
πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα ή με την παρακολούθηση της 
συμπεριφοράς των εν λόγω προσώπων.

Ένωση πρέπει να υπάγεται στον παρόντα 
κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 379
Jan Mulder

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Για τον καθορισμό του κατά πόσον 
μια διαδικασία επεξεργασίας μπορεί να 
θεωρηθεί ότι «παρακολουθεί τη 
συμπεριφορά» πρόσωπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, πρέπει να 
εξακριβωθεί το κατά πόσον τα φυσικά 
πρόσωπα παρακολουθούνται στο 
Διαδίκτυο με τεχνικές επεξεργασίας 
δεδομένων οι οποίες συνίστανται στη 
διαμόρφωση του «προφίλ» ενός φυσικού 
προσώπου, ιδίως με σκοπό να ληφθούν 
αποφάσεις που το αφορούν ή να 
αναλυθούν ή να προβλεφθούν οι 
προσωπικές προτιμήσεις, οι συμπεριφορές 
και οι στάσεις του.

(21) Για τον καθορισμό του κατά πόσον 
μια διαδικασία επεξεργασίας μπορεί να 
θεωρηθεί ότι «παρακολουθεί τη 
συμπεριφορά» πρόσωπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, πρέπει να 
εξακριβωθεί το κατά πόσον τα φυσικά 
πρόσωπα παρακολουθούνται, ανεξάρτητα 
από την προέλευση των δεδομένων, με 
τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων οι οποίες 
συνίστανται στη διαμόρφωση του 
«προφίλ» ενός φυσικού προσώπου, ιδίως 
με σκοπό να ληφθούν αποφάσεις που το 
αφορούν ή να αναλυθούν ή να 
προβλεφθούν οι προσωπικές προτιμήσεις, 
οι συμπεριφορές και οι στάσεις του.

Or. en

Τροπολογία 380
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Για τον καθορισμό του κατά πόσον 
μια διαδικασία επεξεργασίας μπορεί να 
θεωρηθεί ότι «παρακολουθεί τη 
συμπεριφορά» πρόσωπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, πρέπει να 
εξακριβωθεί το κατά πόσον τα φυσικά 
πρόσωπα παρακολουθούνται στο 
Διαδίκτυο με τεχνικές επεξεργασίας 
δεδομένων οι οποίες συνίστανται στη 
διαμόρφωση του «προφίλ» ενός φυσικού 
προσώπου, ιδίως με σκοπό να ληφθούν 
αποφάσεις που το αφορούν ή να 
αναλυθούν ή να προβλεφθούν οι 
προσωπικές προτιμήσεις, οι συμπεριφορές 
και οι στάσεις του.

(21) Πρέπει να εξακριβωθεί κατά πόσον 
μια διαδικασία επεξεργασίας συνεπάγεται 
παρακολούθηση φυσικών προσώπων στο 
Διαδίκτυο με τεχνικές επεξεργασίας 
δεδομένων οι οποίες συνίστανται στη 
διαμόρφωση του «προφίλ» ενός φυσικού 
προσώπου, ιδίως με σκοπό να ληφθούν 
αποφάσεις που το αφορούν ή να 
αναλυθούν ή να προβλεφθούν οι 
προσωπικές προτιμήσεις, οι συμπεριφορές 
και οι στάσεις του.

Or. en

Τροπολογία 381
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21α) Για να προσδιοριστεί κατά πόσον 
μια διαδικασία επεξεργασίας μπορεί να 
θεωρηθεί ότι σχετίζεται με την 
«προσφορά αγαθών ή υπηρεσιών», θα 
πρέπει να εξακριβωθεί ότι η προσφορά 
απευθύνεται σαφώς και δεν καθίσταται 
μόνο προσβάσιμη σε πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα στην Ένωση. 
Μπορούν να λαμβάνονται υπόψη οι 
δυνατότητες παροχής στην ΕΕ, η γλώσσα 
που χρησιμοποιείται, καθώς και το όνομα 
τομέα που χρησιμοποιείται. Η έννοια θα 
πρέπει να εφαρμόζεται ανεξάρτητα από 
το κατά πόσον απαιτείται πληρωμή από
το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα.
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Or. en

Τροπολογία 382
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22α) Η νομοθεσία ενός κράτους μέλους 
περιλαμβάνει συλλογικές συμβάσεις στην 
αγορά εργασίας. Μια συλλογική σύμβαση 
στην αγορά εργασίας είναι μια σύμβαση 
μεταξύ μίας ή περισσότερων 
αντιπροσωπευτικών οργανώσεων 
εργαζομένων και μίας ή περισσότερων 
αντιπροσωπευτικών οργανώσεων 
εργοδοτών, ή ενός ή περισσότερων 
εργοδοτών. Η σύμβαση αυτή ορίζει τις 
συλλογικές και ατομικές σχέσεις (π.χ. 
συνθήκες εργασίας και μισθός) μεταξύ 
εργοδοτών και εργαζομένων όλων των 
επιχειρήσεων ή των επιχειρήσεων 
συγκεκριμένου τομέα της βιομηχανίας. 
Ορίζει επίσης τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών 
της σύμβασης. Μια συλλογική σύμβαση 
στην αγορά εργασίας προσθέτει στοιχεία 
στο εργατικό δίκαιο που δεν 
προβλέπονται από τον νόμο περί 
απασχόλησης (κώδικας εργασίας) ή 
προσαρμόζει γενικούς όρους του εν λόγω 
νόμου περί απασχόλησης στη 
συγκεκριμένη κατάσταση του 
εμπλεκόμενου τομέα της βιομηχανίας. Η 
συλλογική σύμβαση εφαρμόζεται έτσι σε 
κάθε εργαζόμενο ή σε κάθε εργαζόμενο 
του εμπλεκόμενου τομέα της 
βιομηχανίας.

Or. en
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Τροπολογία 383
Jan Mulder

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Οι αρχές της προστασίας πρέπει να 
εφαρμόζονται σε κάθε πληροφορία η οποία 
αφορά πρόσωπο κατονομαζόμενο ή του 
οποίου η ταυτότητα μπορεί να 
εξακριβωθεί. Για τον καθορισμό του κατά 
πόσον η ταυτότητα ενός προσώπου μπορεί 
να εξακριβωθεί, πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη όλα τα μέσα τα οποία είναι εύλογα 
πιθανό να χρησιμοποιηθούν είτε από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας είτε από 
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο για την 
εξακρίβωση της ταυτότητας του φυσικού
προσώπου. Οι αρχές της προστασίας των 
δεδομένων δεν πρέπει να εφαρμόζονται σε 
δεδομένα που ανωνυμοποιήθηκαν κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε η ταυτότητα του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα να μην μπορεί πλέον να 
εξακριβωθεί.

(23) Οι αρχές της προστασίας πρέπει να 
εφαρμόζονται σε κάθε πληροφορία η οποία 
αφορά πρόσωπο κατονομαζόμενο ή του 
οποίου η ταυτότητα μπορεί να 
εξακριβωθεί. Για τον καθορισμό του κατά 
πόσον η ταυτότητα ενός προσώπου μπορεί 
να εξακριβωθεί, πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη όλα τα μέσα τα οποία είναι εύλογα 
πιθανό να χρησιμοποιηθούν είτε από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας είτε από 
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο για την 
εξακρίβωση της ταυτότητας του φυσικού 
προσώπου. Οι αρχές της προστασίας των 
δεδομένων δεν πρέπει να εφαρμόζονται σε 
δεδομένα που ανωνυμοποιήθηκαν κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε η ταυτότητα του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα να μην μπορεί πλέον να 
εξακριβωθεί, όπως, για παράδειγμα, 
δεδομένα που έχουν ανωνυμοποιηθεί για 
τον σκοπό της ιατρικής έρευνας.

Or. en

Τροπολογία 384
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Οι αρχές της προστασίας πρέπει να 
εφαρμόζονται σε κάθε πληροφορία η οποία 
αφορά πρόσωπο κατονομαζόμενο ή του 
οποίου η ταυτότητα μπορεί να 
εξακριβωθεί. Για τον καθορισμό του κατά 
πόσον η ταυτότητα ενός προσώπου μπορεί 

(23) Οι αρχές της προστασίας πρέπει να 
εφαρμόζονται σε κάθε πληροφορία η οποία 
αφορά πρόσωπο κατονομαζόμενο ή του 
οποίου η ταυτότητα μπορεί να 
εξακριβωθεί. Για τον καθορισμό του κατά 
πόσον η ταυτότητα ενός προσώπου μπορεί 
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να εξακριβωθεί, πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη όλα τα μέσα τα οποία είναι εύλογα 
πιθανό να χρησιμοποιηθούν είτε από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας είτε από 
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο για την 
εξακρίβωση της ταυτότητας του φυσικού 
προσώπου. Οι αρχές της προστασίας των 
δεδομένων δεν πρέπει να εφαρμόζονται σε 
δεδομένα που ανωνυμοποιήθηκαν κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε η ταυτότητα του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα να μην μπορεί πλέον να 
εξακριβωθεί.

να εξακριβωθεί, πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη όλα τα μέσα τα οποία είναι εύλογα 
πιθανό να χρησιμοποιηθούν είτε από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας είτε από 
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο για την 
εξακρίβωση της ταυτότητας του φυσικού 
προσώπου. Θα πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη κατά πόσο έχουν αφαιρεθεί τα 
προσωπικά αναγνωριστικά ταυτότητας 
και κατά πόσο διατηρείται ακόμα ο 
σύνδεσμος με αυτά τα προσωπικά 
αναγνωριστικά ταυτότητας ώστε τα 
δεδομένα να μπορούν να αποδοθούν σε 
συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο από 
οποιονδήποτε έχει πρόσβαση στους 
κωδικούς διασύνδεσης. Οι αρχές της 
προστασίας των δεδομένων δεν πρέπει να 
εφαρμόζονται σε δεδομένα που 
ανωνυμοποιήθηκαν κατά τέτοιο τρόπο 
ώστε η ταυτότητα του προσώπου στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα να μην 
μπορεί πλέον να εξακριβωθεί.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προώθηση της επεξεργασίας ψευδωνυμοποιημένων δεδομένων σύμφωνα με τον νέο ορισμό του 
άρθρου 4.

Τροπολογία 385
Claude Moraes, Glenis Willmott

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Οι αρχές της προστασίας πρέπει να 
εφαρμόζονται σε κάθε πληροφορία η οποία 
αφορά πρόσωπο κατονομαζόμενο ή του 
οποίου η ταυτότητα μπορεί να 
εξακριβωθεί. Για τον καθορισμό του κατά 
πόσον η ταυτότητα ενός προσώπου μπορεί 
να εξακριβωθεί, πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη όλα τα μέσα τα οποία είναι εύλογα 

(23) Οι αρχές της προστασίας δεδομένων 
πρέπει να εφαρμόζονται σε κάθε 
πληροφορία η οποία αφορά πρόσωπο 
κατονομαζόμενο ή του οποίου η ταυτότητα 
μπορεί να εξακριβωθεί. Για τον καθορισμό 
του κατά πόσον η ταυτότητα ενός 
προσώπου μπορεί να εξακριβωθεί, πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη όλα τα μέσα τα 
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πιθανό να χρησιμοποιηθούν είτε από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας είτε από 
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο για την 
εξακρίβωση της ταυτότητας του φυσικού 
προσώπου. Οι αρχές της προστασίας των 
δεδομένων δεν πρέπει να εφαρμόζονται σε 
δεδομένα που ανωνυμοποιήθηκαν κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε η ταυτότητα του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα να μην μπορεί πλέον να 
εξακριβωθεί.

οποία είναι εύλογα πιθανό να 
χρησιμοποιηθούν είτε από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας είτε από οποιοδήποτε άλλο 
πρόσωπο για την εξακρίβωση της 
ταυτότητας του φυσικού προσώπου. Για 
ιστορικούς, στατιστικούς και 
επιστημονικούς σκοπούς, η εξακρίβωση 
της ταυτότητας δεν θα πρέπει να 
θεωρείται «εύλογα πιθανή» εάν τα 
δεδομένα που χρησιμοποιούνται 
φυλάσσονται ξεχωριστά από τις 
πληροφορίες που επιτρέπουν τον 
προσδιορισμό της ταυτότητας του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα. Οι αρχές της προστασίας των 
δεδομένων δεν πρέπει να εφαρμόζονται σε 
δεδομένα που ανωνυμοποιήθηκαν κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε η ταυτότητα του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα να μην μπορεί πλέον να 
εξακριβωθεί.

Or. en

Τροπολογία 386
Sylvie Guillaume, Françoise Castex

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Οι αρχές της προστασίας πρέπει να 
εφαρμόζονται σε κάθε πληροφορία η οποία 
αφορά πρόσωπο κατονομαζόμενο ή του 
οποίου η ταυτότητα μπορεί να 
εξακριβωθεί. Για τον καθορισμό του κατά 
πόσον η ταυτότητα ενός προσώπου μπορεί 
να εξακριβωθεί, πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη όλα τα μέσα τα οποία είναι εύλογα 
πιθανό να χρησιμοποιηθούν είτε από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας είτε από 
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο για την 
εξακρίβωση της ταυτότητας του φυσικού 
προσώπου. Οι αρχές της προστασίας των 
δεδομένων δεν πρέπει να εφαρμόζονται σε 

(23) Οι αρχές της προστασίας πρέπει να 
εφαρμόζονται σε κάθε πληροφορία η οποία 
αφορά πρόσωπο κατονομαζόμενο ή του 
οποίου η ταυτότητα μπορεί να 
εξακριβωθεί, ακόμη και μετά το θάνατό 
του. Για τον καθορισμό του κατά πόσον η 
ταυτότητα ενός προσώπου μπορεί να 
εξακριβωθεί, πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη όλα τα μέσα τα οποία είναι εύλογα 
πιθανό να χρησιμοποιηθούν είτε από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας είτε από 
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο για την 
εξακρίβωση της ταυτότητας του φυσικού 
προσώπου. Οι αρχές της προστασίας των 
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δεδομένα που ανωνυμοποιήθηκαν κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε η ταυτότητα του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα να μην μπορεί πλέον να 
εξακριβωθεί.

δεδομένων δεν πρέπει να εφαρμόζονται σε 
δεδομένα που ανωνυμοποιήθηκαν κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε η ταυτότητα του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα να μην μπορεί πλέον να 
εξακριβωθεί.

Or. en

Τροπολογία 387
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Οι αρχές της προστασίας πρέπει να 
εφαρμόζονται σε κάθε πληροφορία η οποία 
αφορά πρόσωπο κατονομαζόμενο ή του 
οποίου η ταυτότητα μπορεί να 
εξακριβωθεί. Για τον καθορισμό του κατά 
πόσον η ταυτότητα ενός προσώπου μπορεί 
να εξακριβωθεί, πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη όλα τα μέσα τα οποία είναι εύλογα 
πιθανό να χρησιμοποιηθούν είτε από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας είτε από 
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο για την 
εξακρίβωση της ταυτότητας του φυσικού 
προσώπου. Οι αρχές της προστασίας των 
δεδομένων δεν πρέπει να εφαρμόζονται σε 
δεδομένα που ανωνυμοποιήθηκαν κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε η ταυτότητα του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα να μην μπορεί πλέον να 
εξακριβωθεί.

(23) Οι αρχές της προστασίας πρέπει να 
εφαρμόζονται σε κάθε πληροφορία η οποία 
αφορά πρόσωπο κατονομαζόμενο ή του 
οποίου η ταυτότητα μπορεί να 
εξακριβωθεί. Για τον καθορισμό του κατά 
πόσον η ταυτότητα ενός προσώπου μπορεί 
να εξακριβωθεί, πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη όλα τα μέσα τα οποία είναι εύλογα 
πιθανό να χρησιμοποιηθούν είτε από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας είτε από 
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο για την 
εξακρίβωση της ταυτότητας ή τον 
διαχωρισμό του φυσικού προσώπου. Ο 
παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να
εφαρμόζεται σε ανώνυμα δεδομένα, 
δηλαδή οποιαδήποτε δεδομένα που δεν 
μπορούν να σχετίζονται, άμεσα ή έμμεσα, 
από μόνα τους ή σε συνδυασμό με 
σχετικά δεδομένα, με φυσικό πρόσωπο ή 
εάν η δημιουργία μιας τέτοιας σχέσης θα 
απαιτούσε δυσανάλογα πολύ χρόνο, πολλά 
έξοδα και μεγάλη προσπάθεια, 
λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της 
τεχνολογίας κατά τη στιγμή της 
επεξεργασίας και τις δυνατότητες 
ανάπτυξης κατά τη διάρκεια της 
περιόδου κατά την οποία τα δεδομένα θα 
υποβληθούν σε επεξεργασία.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Αντικαθιστά την τροπολογία 14 του εισηγητή, προσθέτοντας τη διευκρίνιση σχετικά με τον 
«διαχωρισμό» σύμφωνα με την τροπολογία 84 επί του άρθρου 4 παράγραφος 1.

Τροπολογία 388
Michèle Striffler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Οι αρχές της προστασίας πρέπει να 
εφαρμόζονται σε κάθε πληροφορία η οποία 
αφορά πρόσωπο κατονομαζόμενο ή του 
οποίου η ταυτότητα μπορεί να 
εξακριβωθεί. Για τον καθορισμό του κατά 
πόσον η ταυτότητα ενός προσώπου μπορεί 
να εξακριβωθεί, πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη όλα τα μέσα τα οποία είναι εύλογα 
πιθανό να χρησιμοποιηθούν είτε από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας είτε από 
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο για την 
εξακρίβωση της ταυτότητας του φυσικού 
προσώπου. Οι αρχές της προστασίας των 
δεδομένων δεν πρέπει να εφαρμόζονται σε 
δεδομένα που ανωνυμοποιήθηκαν κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε η ταυτότητα του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα να μην μπορεί πλέον να 
εξακριβωθεί.

(23) Οι αρχές της προστασίας πρέπει να 
εφαρμόζονται σε κάθε πληροφορία η οποία 
αφορά πρόσωπο κατονομαζόμενο ή του 
οποίου η ταυτότητα μπορεί να 
εξακριβωθεί. Για να διαπιστωθεί κατά 
πόσον η ταυτότητα ενός φυσικού
προσώπου μπορεί να εξακριβωθεί, ακόμα 
και μετά τον θάνατό του, πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη όλα τα μέσα τα οποία 
είναι εύλογα πιθανό να χρησιμοποιηθούν 
είτε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας είτε 
από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο για την 
εξακρίβωση της ταυτότητας του φυσικού 
προσώπου. Οι αρχές της προστασίας των 
δεδομένων δεν πρέπει να εφαρμόζονται σε 
δεδομένα που ανωνυμοποιήθηκαν κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε η ταυτότητα του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα να μην μπορεί πλέον να 
εξακριβωθεί.

Or. fr

Τροπολογία 389
Nathalie Griesbeck

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Οι αρχές της προστασίας πρέπει να 
εφαρμόζονται σε κάθε πληροφορία η οποία 
αφορά πρόσωπο κατονομαζόμενο ή του 
οποίου η ταυτότητα μπορεί να 
εξακριβωθεί. Για τον καθορισμό του κατά 
πόσον η ταυτότητα ενός προσώπου μπορεί 
να εξακριβωθεί, πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη όλα τα μέσα τα οποία είναι εύλογα 
πιθανό να χρησιμοποιηθούν είτε από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας είτε από 
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο για την 
εξακρίβωση της ταυτότητας του φυσικού 
προσώπου. Οι αρχές της προστασίας των 
δεδομένων δεν πρέπει να εφαρμόζονται σε 
δεδομένα που ανωνυμοποιήθηκαν κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε η ταυτότητα του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα να μην μπορεί πλέον να 
εξακριβωθεί.

(23) Οι αρχές της προστασίας πρέπει να 
εφαρμόζονται σε κάθε πληροφορία η οποία 
αφορά φυσικό πρόσωπο κατονομαζόμενο 
ή του οποίου η ταυτότητα μπορεί να 
εξακριβωθεί, ακόμα και μετά τον θάνατό 
του. Για να κριθεί κατά πόσον είναι δυνατή 
η εξακρίβωση της ταυτότητας ενός 
προσώπου, είναι σκόπιμο να λαμβάνονται 
υπόψη «όλα τα μέσα που είναι δυνατό να 
χρησιμοποιήσει ευλόγως ο υπεύθυνος της 
επεξεργασίας ή οποιοδήποτε άλλο
πρόσωπο για να εξακριβώσει την 
ταυτότητα του εν λόγω προσώπου». Οι 
αρχές της προστασίας των δεδομένων δεν 
πρέπει να εφαρμόζονται σε δεδομένα που 
ανωνυμοποιήθηκαν κατά τέτοιο τρόπο 
ώστε η ταυτότητα του προσώπου στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα να μην 
μπορεί πλέον να εξακριβωθεί.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το θέμα της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν πρόσωπο που έχει 
αποβιώσει δεν εξετάζεται στην πρόταση κανονισμού. Η παρούσα τροπολογία καθιστά δυνατή 
την επέκταση των κανόνων που θεσπίζει ο παρών κανονισμός στα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που αφορούν πρόσωπο το οποίο έχει αποβιώσει.

Τροπολογία 390
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Οι αρχές της προστασίας πρέπει να 
εφαρμόζονται σε κάθε πληροφορία η 
οποία αφορά πρόσωπο κατονομαζόμενο ή 
του οποίου η ταυτότητα μπορεί να 
εξακριβωθεί. Για τον καθορισμό του κατά 
πόσον η ταυτότητα ενός προσώπου μπορεί 

(23) Οι αρχές της προστασίας πρέπει να 
εφαρμόζονται μόνο σε συγκεκριμένες 
πληροφορίες που αφορούν πρόσωπο 
κατονομαζόμενο ή του οποίου η ταυτότητα 
μπορεί να εξακριβωθεί. Για τον καθορισμό 
του κατά πόσον η ταυτότητα ενός 
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να εξακριβωθεί, πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη όλα τα μέσα τα οποία είναι εύλογα 
πιθανό να χρησιμοποιηθούν είτε από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας είτε από 
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο για την 
εξακρίβωση της ταυτότητας του φυσικού 
προσώπου. Οι αρχές της προστασίας των 
δεδομένων δεν πρέπει να εφαρμόζονται σε 
δεδομένα που ανωνυμοποιήθηκαν κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε η ταυτότητα του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα να μην μπορεί πλέον να 
εξακριβωθεί.

προσώπου μπορεί να εξακριβωθεί, πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη: (i) μόνο τα μέσα 
τα οποία είναι εύλογα πιθανό να 
χρησιμοποιηθούν από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας ή από οποιοδήποτε άλλο 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την 
εξακρίβωση της ταυτότητας του φυσικού
προσώπου, και (ii) η εύλογη πιθανότητα 
εξακρίβωσης της ταυτότητας ενός 
προσώπου. Οι αρχές της προστασίας των 
δεδομένων δεν πρέπει να εφαρμόζονται σε 
δεδομένα που ανωνυμοποιήθηκαν κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε η ταυτότητα του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα να μην μπορεί πλέον να 
εξακριβωθεί από τα δεδομένα.

Or. en

Τροπολογία 391
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Οι αρχές της προστασίας πρέπει να 
εφαρμόζονται σε κάθε πληροφορία η 
οποία αφορά πρόσωπο κατονομαζόμενο ή 
του οποίου η ταυτότητα μπορεί να 
εξακριβωθεί. Για τον καθορισμό του κατά 
πόσον η ταυτότητα ενός προσώπου μπορεί 
να εξακριβωθεί, πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη όλα τα μέσα τα οποία είναι εύλογα 
πιθανό να χρησιμοποιηθούν είτε από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας είτε από 
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο για την 
εξακρίβωση της ταυτότητας του φυσικού 
προσώπου. Οι αρχές της προστασίας των 
δεδομένων δεν πρέπει να εφαρμόζονται σε 
δεδομένα που ανωνυμοποιήθηκαν κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε η ταυτότητα του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα να μην μπορεί πλέον να 

(23) Οι αρχές της προστασίας πρέπει να 
εφαρμόζονται μόνο στις πληροφορίες που 
αφορούν φυσικό πρόσωπο 
κατονομαζόμενο ή του οποίου η ταυτότητα 
μπορεί να εξακριβωθεί. Για τον καθορισμό 
του κατά πόσον η ταυτότητα ενός 
προσώπου μπορεί να εξακριβωθεί, πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη τα μέσα τα οποία 
είναι εύλογα πιθανό να χρησιμοποιηθούν 
από τον υπεύθυνο επεξεργασίας. Δεν θα 
πρέπει να θεωρείται ότι είναι δυνατός ο 
προσδιορισμός της ταυτότητας φυσικού 
προσώπου εάν για να εξακριβωθεί η 
ταυτότητα απαιτείται δυσανάλογα πολύς 
χρόνος, προσπάθεια ή υλικοί πόροι ή εάν 
ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει εφαρμόσει 
τα μέτρα προκειμένου να αποτρέψει τον 
πλήρη προσδιορισμό της ταυτότητας του 
φυσικού προσώπου βάσει των 
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εξακριβωθεί. πληροφοριών. Οι αρχές της προστασίας 
των δεδομένων δεν πρέπει, ως εκ τούτου, 
να εφαρμόζονται σε δεδομένα εάν δεν 
μπορεί ακόμη να εξακριβωθεί η 
ταυτότητα του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα ή εάν τα 
δεδομένα ανωνυμοποιήθηκαν κατά τέτοιο 
τρόπο ώστε η ταυτότητα του προσώπου 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα να 
μην μπορεί να εξακριβωθεί.

Or. en

Τροπολογία 392
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Οι αρχές της προστασίας πρέπει να 
εφαρμόζονται σε κάθε πληροφορία η 
οποία αφορά πρόσωπο κατονομαζόμενο ή 
του οποίου η ταυτότητα μπορεί να 
εξακριβωθεί. Για τον καθορισμό του κατά 
πόσον η ταυτότητα ενός προσώπου μπορεί 
να εξακριβωθεί, πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη όλα τα μέσα τα οποία είναι εύλογα 
πιθανό να χρησιμοποιηθούν είτε από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας είτε από 
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο για την 
εξακρίβωση της ταυτότητας του φυσικού 
προσώπου. Οι αρχές της προστασίας των 
δεδομένων δεν πρέπει να εφαρμόζονται σε 
δεδομένα που ανωνυμοποιήθηκαν κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε η ταυτότητα του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα να μην μπορεί πλέον να 
εξακριβωθεί.

(23) Οι αρχές της προστασίας πρέπει να 
εφαρμόζονται μόνο σε οποιεσδήποτε 
συγκεκριμένες πληροφορίες που αφορούν
πρόσωπο κατονομαζόμενο ή του οποίου η 
ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί. Για τον 
καθορισμό του κατά πόσον η ταυτότητα 
ενός προσώπου μπορεί να εξακριβωθεί, 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μόνο τα 
μέσα τα οποία είναι εύλογα πιθανό να 
χρησιμοποιηθούν είτε από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας είτε από οποιοδήποτε άλλο 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την 
εξακρίβωση της ταυτότητας του φυσικού 
προσώπου και η εύλογη πιθανότητα 
εξακρίβωσης της ταυτότητας ενός 
προσώπου. Οι αρχές της προστασίας των 
δεδομένων δεν πρέπει να εφαρμόζονται σε 
δεδομένα που ανωνυμοποιήθηκαν κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε η ταυτότητα του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα να μην μπορεί πλέον ή να μην 
μπορεί ακόμη να εξακριβωθεί από τα 
δεδομένα.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να υπάρχει ένας βαθμός πρακτικότητας και λογικότητας στην οριοθέτηση της 
έννοιας των «δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».

Τροπολογία 393
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Οι αρχές της προστασίας πρέπει να 
εφαρμόζονται σε κάθε πληροφορία η οποία 
αφορά πρόσωπο κατονομαζόμενο ή του 
οποίου η ταυτότητα μπορεί να 
εξακριβωθεί. Για τον καθορισμό του κατά 
πόσον η ταυτότητα ενός προσώπου μπορεί 
να εξακριβωθεί, πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη όλα τα μέσα τα οποία είναι εύλογα
πιθανό να χρησιμοποιηθούν είτε από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας είτε από 
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο για την 
εξακρίβωση της ταυτότητας του φυσικού 
προσώπου. Οι αρχές της προστασίας των 
δεδομένων δεν πρέπει να εφαρμόζονται σε 
δεδομένα που ανωνυμοποιήθηκαν κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε η ταυτότητα του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα να μην μπορεί πλέον να 
εξακριβωθεί.

(23) Οι αρχές της προστασίας πρέπει να 
εφαρμόζονται σε κάθε πληροφορία η οποία 
αφορά πρόσωπο κατονομαζόμενο ή του 
οποίου η ταυτότητα μπορεί να 
εξακριβωθεί. Για τον καθορισμό του κατά 
πόσον η ταυτότητα ενός προσώπου μπορεί 
να εξακριβωθεί, πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη όλα τα μέσα τα οποία είναι πιθανό 
να χρησιμοποιηθούν είτε από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας είτε από 
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο για την 
εξακρίβωση της ταυτότητας του φυσικού 
προσώπου. Οι αρχές της προστασίας των 
δεδομένων δεν πρέπει να εφαρμόζονται σε 
δεδομένα που ανωνυμοποιήθηκαν κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε η ταυτότητα του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα να μην μπορεί πλέον να 
εξακριβωθεί.

Or. en

Τροπολογία 394
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Οι αρχές της προστασίας πρέπει να (23) Οι αρχές της προστασίας πρέπει να 
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εφαρμόζονται σε κάθε πληροφορία η οποία 
αφορά πρόσωπο κατονομαζόμενο ή του 
οποίου η ταυτότητα μπορεί να 
εξακριβωθεί. Για τον καθορισμό του κατά 
πόσον η ταυτότητα ενός προσώπου μπορεί 
να εξακριβωθεί, πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη όλα τα μέσα τα οποία είναι εύλογα 
πιθανό να χρησιμοποιηθούν είτε από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας είτε από 
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο για την 
εξακρίβωση της ταυτότητας του φυσικού 
προσώπου. Οι αρχές της προστασίας των 
δεδομένων δεν πρέπει να εφαρμόζονται σε 
δεδομένα που ανωνυμοποιήθηκαν κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε η ταυτότητα του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα να μην μπορεί πλέον να 
εξακριβωθεί.

εφαρμόζονται σε κάθε πληροφορία η οποία 
αφορά φυσικό πρόσωπο κατονομαζόμενο 
ή του οποίου η ταυτότητα μπορεί να 
εξακριβωθεί, ακόμα και μετά τον θάνατό 
του. Για τον καθορισμό του κατά πόσον η 
ταυτότητα ενός προσώπου μπορεί να 
εξακριβωθεί, πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη όλα τα μέσα τα οποία είναι εύλογα 
πιθανό να χρησιμοποιηθούν είτε από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας είτε από 
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο για την 
εξακρίβωση της ταυτότητας του φυσικού 
προσώπου. Οι αρχές της προστασίας των 
δεδομένων δεν πρέπει να εφαρμόζονται σε 
δεδομένα που ανωνυμοποιήθηκαν κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε η ταυτότητα του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα να μην μπορεί πλέον να 
εξακριβωθεί.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η περίπτωση του θανάτου του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα δεν εξετάζεται 
στον παρόν σχέδιο κανονισμού. Είναι σημαντικό οι δικαιούχοι ή ο νόμιμος εκπρόσωπος ενός 
αποθανόντος, σύμφωνα με τις επιθυμίες που εξέφρασε ο αποθανών πριν από τον θάνατό του, 
να μπορούν να ασκούν τα διάφορα δικαιώματα σχετικά με την προστασία των δεδομένων 
(δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης κ.λπ.). Η παρούσα τροπολογία σχετίζεται με τις τροπολογίες 
στα άρθρα 15 έως 17.

Τροπολογία 395
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23α) Ο παρών κανονισμός αναγνωρίζει 
ότι η ψευδωνυμία είναι προς το συμφέρον 
όλων των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα, καθώς εξ 
ορισμού, τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα τροποποιούνται ούτως ώστε 
να μην μπορούν να αντιστοιχιστούν από 
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μόνα τους στο πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται χωρίς τη χρήση επιπλέον 
δεδομένων. Έτσι, οι υπεύθυνοι 
επεξεργασίας θα πρέπει να ενθαρρύνονται 
να χρησιμοποιούν την πρακτική 
ψευδωνυμίας για τα δεδομένα.

Or. en

Τροπολογία 396
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23α) Ο παρών κανονισμός αναγνωρίζει 
ότι η ψευδωνυμία είναι προς το συμφέρον 
όλων των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα, καθώς, εξ 
ορισμού, τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα τροποποιούνται ούτως ώστε 
να μην μπορούν να αντιστοιχιστούν από 
μόνα τους στο πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται χωρίς τη χρήση επιπλέον 
δεδομένων. Έτσι, οι υπεύθυνοι 
επεξεργασίας θα πρέπει να ενθαρρύνονται 
να χρησιμοποιούν την πρακτική 
ψευδωνυμίας για τα δεδομένα.

Or. en

Τροπολογία 397
Nathalie Griesbeck

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23a) Οι αριθμοί αναγνωρίσεως που 
εκδίδονται από τα κράτη θα πρέπει να 
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θεωρούνται ως δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά τη σημασία των αριθμών αναγνωρίσεως που εκδίδουν τα κράτη (αριθμός 
μητρώου κοινωνικής ασφαλίσεως, αριθμός διαβατηρίου και ταυτότητας, αναγνωριστικός 
αριθμός μαθητή…), συμπεριλαμβανομένης της οικογενειακής κατάστασης, πρέπει να 
διευκρινιστεί ότι οι εν λόγω αριθμοί είναι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Τροπολογία 398
Alexander Alvaro

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 
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.

(24) Όταν χρησιμοποιούν επιγραμμικές ή 
απογραμμικές υπηρεσίες, τα φυσικά 
πρόσωπα μπορεί να συνδέονται με 
αναγνωριστικά ταυτότητας, τα οποία 
παρέχονται από τις συσκευές, τις 
εφαρμογές, τα εργαλεία και τα 
πρωτόκολλά τους ή άλλα καταναλωτικά 
αγαθά, όπως διευθύνσεις πρωτοκόλλου 
Ίντερνετ ή αναγνωριστικά cookies, 
ετικέτες RFID (ταυτοποίησης μέσω 
ραδιοσυχνοτήτων) και άλλα μοναδικά 
αναγνωριστικά ταυτότητας. Αυτά μπορεί 
να αφήνουν ίχνη τα οποία, σε συνδυασμό 
με μοναδικά αναγνωριστικά ταυτότητας 
και άλλες πληροφορίες που λαμβάνονται, 
μπορούν να 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.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Οι απογραμμικές υπηρεσίες μπορούν επίσης να αφήσουν ίχνη.

Τροπολογία 399
Jan Mulder

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 
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.

(24) Όταν χρησιμοποιούν υπηρεσίες ή 
συσκευές, 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 
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.

Or. en

Τροπολογία 400
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24



AM\926396EL.doc 39/209 PE504.340v01-00

EL

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 
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.

(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 
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. en

Αιτιολόγηση

Προέρχεται από τη γνωμοδότηση της IMCO.

Τροπολογία 401
Jan Philipp Albrecht

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

(24) Όταν χρησιμοποιούν επιγραμμικές ή 
απογραμμικές υπηρεσίες, τα φυσικά 
πρόσωπα μπορεί να συνδέονται με ένα ή 
περισσότερα αναγνωριστικά ταυτότητας, 
τα οποία παρέχονται από τις συσκευές, τις 
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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 
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.

εφαρμογές, τα εργαλεία, τα πρωτόκολλά 
τους ή άλλα καταναλωτικά αγαθά, όπως 
διευθύνσεις πρωτοκόλλου Ίντερνετ, 
αναγνωριστικά cookies, ετικέτες RFID 
(ταυτοποίησης μέσω ραδιοσυχνοτήτων) 
και άλλα μοναδικά αναγνωριστικά 
ταυτότητας. Καθώς τα εν λόγω 
αναγνωριστικά αφήνουν ίχνη και μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν για να επισημανθεί 
κάποιο φυσικό πρόσωπο, ο παρών 
κανονισμός πρέπει να ισχύει για την 
επεξεργασία που περιλαμβάνει τέτοιου 
είδους δεδομένα, εκτός εάν αποδεικνύεται 
ότι τα εν λόγω αναγνωριστικά 
ταυτότητας δεν ανήκουν σε φυσικά 
πρόσωπα, όπως είναι για παράδειγμα οι 
διευθύνσεις πρωτοκόλλου Διαδικτύου 
(ΙΡ) που χρησιμοποιούνται από εταιρείες, 
οι οποίες δεν μπορούν να θεωρηθούν 
«δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» υπό 
την έννοια του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έννοια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διευκρινίζεται περαιτέρω μέσω 
αντικειμενικών κριτηρίων. Τα αναγνωριστικά ταυτότητας που σχετίζονται άμεσα με ένα φυσικό 
πρόσωπο πρέπει να θεωρούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Βλέπε συνδεόμενες 
τροπολογίες επί του άρθρου 4 παράγραφος 1 και επί της αιτιολογικής σκέψης 23. Η τροπολογία 
αυτή διευκρινίζει περαιτέρω τη χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε επιγραμμικό 
και απογραμμικό περιβάλλον. Η ομάδα εργασίας του άρθρου 29 έχει επανειλημμένως δηλώσει 
ότι οι ετικέτες RFID αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Τροπολογία 402
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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 

(24) Όταν χρησιμοποιούν επιγραμμικές 
υπηρεσίες, τα φυσικά πρόσωπα μπορεί να 
συνδέονται με επιγραμμικά αναγνωριστικά 
ταυτότητας, τα οποία παρέχονται από τις 
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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 
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.

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 
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 
παράγοντες δεν είναι υποχρεωτικό να 
θεωρούνται σε κάθε περίπτωση δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα.

Or. en

Τροπολογία 403
Louis Michel

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 
χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία
προφίλ των φυσικών προσώπων και την 
αναγνώριση της ταυτότητάς τους. 
Επομένως, αναγνωριστικοί αριθμοί, 
δεδομένα θέσης, επιγραμμικά 
αναγνωριστικά ταυτότητας ή άλλοι 

(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, διαδικτυακές 
θύρες 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 
χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία 
προφίλ των φυσικών προσώπων και την 
αναγνώριση της ταυτότητάς τους. 
Επομένως, σειριακοί αριθμοί προϊόντων,
διευθύνσεις πρωτοκόλλου Ίντερνετ, 
διαδικτυακές θύρες, κωδικοί διεθνούς 
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ειδικοί τέτοιοι παράγοντες δεν είναι 
υποχρεωτικό να θεωρούνται σε κάθε 
περίπτωση δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα.

ταυτότητας εξοπλισμού κινητού σταθμού 
(IMEI) κινητών τηλεφώνων ή άλλα 
τέτοια αναγνωριστικά ταυτότητας δεν 
είναι υποχρεωτικό να θεωρούνται σε κάθε 
περίπτωση δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα

Or. en

Τροπολογία 404
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

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 
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.

(24) Όταν χρησιμοποιούν επιγραμμικές 
υπηρεσίες, τα φυσικά πρόσωπα και τα 
νοικοκυριά 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 
χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία 
προφίλ των φυσικών προσώπων και την 
αναγνώριση της ταυτότητάς τους. Η εκ 
νέου ταυτοποίηση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, 
χρησιμοποιώντας, για παράδειγμα, 
επιγραμμικά ίχνη που έχουν διατηρηθεί, 
για τη δημιουργία των προφίλ των 
φυσικών προσώπων, παραβιάσεις 
ψευδώνυμων και προσδιορισμός της 
ταυτότητας των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα θα πρέπει να 
απαγορεύονται.

Or. en
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Τροπολογία 405
Frank Engel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24α) Εάν ένας φορέας παροχής 
υπηρεσιών επεξεργάζεται δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα χωρίς να μπορεί 
να έχει πρόσβαση στα δεδομένα αυτά με 
μέσα που είναι τεχνικά εφικτά, δεν 
συνεπάγονται δυσανάλογη προσπάθεια 
και είναι εύλογα πιθανό να 
χρησιμοποιηθούν από τον φορέα παροχής 
υπηρεσιών προκειμένου να λάβει γνώση 
του περιεχομένου των δεδομένων αυτών, 
οι εν λόγω φορείς παροχής υπηρεσιών θα 
πρέπει να θεωρούνται ότι συνιστούν 
ουδέτερους μεσάζοντες ή φορείς απλής 
μετάδοσης, σύμφωνα με το άρθρο 12 της 
οδηγίας 2000/31/ΕΚ, που δεν ευθύνονται 
για οποιαδήποτε δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που μεταδίδονται ή 
υποβάλλονται με άλλο τρόπο σε 
επεξεργασία ή καθίστανται διαθέσιμα 
μέσω αυτών.

Or. en

Τροπολογία 406
Cornelia Ernst

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 

(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 
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δεδομένα, μέσω δήλωσης ή σαφούς 
θετικής ενέργειας από το συγκεκριμένο 
πρόσωπο, διασφαλίζοντας ότι τα φυσικά 
πρόσωπα γνωρίζουν ότι παρέχουν τη 
συγκατάθεσή τους στην επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
μεταξύ άλλων σημειώνοντας ένα πλαίσιο 
όταν επισκέπτονται έναν δικτυακό τόπο ή 
με κάθε άλλη δήλωση ή συμπεριφορά η 
οποία υποδεικνύει σαφώς στο πλαίσιο 
αυτό την αποδοχή από το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα της 
προτεινόμενης επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το 
αφορούν. Επομένως, η σιωπή ή η 
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.

δεδομένα, μέσω δήλωσης ή σαφούς 
θετικής ενέργειας από το συγκεκριμένο 
πρόσωπο, διασφαλίζοντας ότι τα φυσικά 
πρόσωπα γνωρίζουν ότι παρέχουν τη 
συγκατάθεσή τους στην επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
μεταξύ άλλων σημειώνοντας ένα πλαίσιο 
όταν επισκέπτονται έναν δικτυακό τόπο ή 
με κάθε άλλη δήλωση ή συμπεριφορά η 
οποία υποδεικνύει σαφώς στο πλαίσιο 
αυτό την αποδοχή από το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα της 
προτεινόμενης επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το 
αφορούν. Επομένως, η σιωπή, η απλή 
χρήση μιας υπηρεσίας ή η παράλειψη 
ενέργειας, όπως η μη αποεπιλογή 
προσυμπληρωμένων τετραγωνιδίων, 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. en

Τροπολογία 407
Jan Mulder

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 

(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 
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δεδομένα, μέσω δήλωσης ή σαφούς 
θετικής ενέργειας από το συγκεκριμένο 
πρόσωπο, διασφαλίζοντας ότι τα φυσικά 
πρόσωπα γνωρίζουν ότι παρέχουν τη 
συγκατάθεσή τους στην επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
μεταξύ άλλων σημειώνοντας ένα πλαίσιο 
όταν επισκέπτονται έναν δικτυακό τόπο ή 
με κάθε άλλη δήλωση ή συμπεριφορά η 
οποία υποδεικνύει σαφώς στο πλαίσιο 
αυτό την αποδοχή από το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα της 
προτεινόμενης επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το 
αφορούν. Επομένως, η σιωπή ή η 
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.

δεδομένα, μέσω δήλωσης ή σαφούς 
θετικής ενέργειας από το συγκεκριμένο 
πρόσωπο, διασφαλίζοντας ότι τα φυσικά 
πρόσωπα γνωρίζουν ότι παρέχουν τη 
συγκατάθεσή τους στην επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
μεταξύ άλλων σημειώνοντας ένα πλαίσιο 
όταν επισκέπτονται έναν δικτυακό τόπο ή 
με κάθε άλλη δήλωση ή συμπεριφορά η 
οποία υποδεικνύει σαφώς στο πλαίσιο 
αυτό την αποδοχή από το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα της 
προτεινόμενης επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το 
αφορούν. Φιλικές προς τον χρήστη 
πληροφορίες σχετικά με τους τύπους 
επεξεργασίας που θα διεξαχθούν θα 
πρέπει να διευκολύνουν την εν πλήρει 
επιγνώσει συγκατάθεση. Επομένως, η 
σιωπή, η παράλειψη ενέργειας, όπως η 
παράλειψη τροποποίησης της 
οικειοθελούς συμμετοχής με 
προεπιλεγμένες ρυθμίσεις 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. en

Τροπολογία 408
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 409
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Η συγκατάθεση πρέπει να παρέχεται 
ρητώς με κάθε προσήκουσα μέθοδο η 

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

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

Or. en

Τροπολογία 410
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

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 

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

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

Τροπολογία 411
Carmen Romero López

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 

(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 
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θετικής ενέργειας από το συγκεκριμένο 
πρόσωπο, διασφαλίζοντας ότι τα φυσικά 
πρόσωπα γνωρίζουν ότι παρέχουν τη 
συγκατάθεσή τους στην επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
μεταξύ άλλων σημειώνοντας ένα πλαίσιο 
όταν επισκέπτονται έναν δικτυακό τόπο ή 
με κάθε άλλη δήλωση ή συμπεριφορά η 
οποία υποδεικνύει σαφώς στο πλαίσιο 
αυτό την αποδοχή από το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα της 
προτεινόμενης επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το 
αφορούν. Επομένως, η σιωπή ή η 
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.

θετικής ενέργειας από το συγκεκριμένο 
πρόσωπο, διασφαλίζοντας ότι τα φυσικά 
πρόσωπα γνωρίζουν ότι παρέχουν τη 
συγκατάθεσή τους στην επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
μεταξύ άλλων σημειώνοντας ένα πλαίσιο 
όταν επισκέπτονται έναν δικτυακό τόπο ή 
με κάθε άλλη δήλωση ή συμπεριφορά η 
οποία υποδεικνύει σαφώς στο πλαίσιο 
αυτό την αποδοχή από το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα της 
προτεινόμενης επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το 
αφορούν. Επομένως, η σιωπή ή η 
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. Επίσης, το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα θα 
πρέπει να έχει το δικαίωμα να αποσύρει 
τη συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή και 
με την ίδια ευκολία όπως και στην 
περίπτωση της παροχή της 
συγκατάθεσης.

Or. es

Αιτιολόγηση

Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να προβαίνει 
στην απόσυρση της συγκατάθεσής του υπό τις ίδιες συνθήκες με την παροχή της συγκατάθεσης, 
χωρίς να χρειάζεται να καταβάλει περισσότερες προσπάθειες ή να αφιερώσει περισσότερο 
χρόνο.

Τροπολογία 412
Sarah Ludford, Charles Tannock
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(25) Η συγκατάθεση πρέπει να παρέχεται 
ρητώς με κάθε προσήκουσα μέθοδο η 
οποία παρέχει ελεύθερη, ρητή και εν 
πλήρει επιγνώσει δήλωση της βούλησης 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα, μέσω δήλωσης ή σαφούς 
θετικής ενέργειας από το συγκεκριμένο 
πρόσωπο, διασφαλίζοντας ότι τα φυσικά 
πρόσωπα γνωρίζουν ότι παρέχουν τη 
συγκατάθεσή τους στην επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
μεταξύ άλλων σημειώνοντας ένα πλαίσιο 
όταν επισκέπτονται έναν δικτυακό τόπο ή 
με κάθε άλλη δήλωση ή συμπεριφορά η 
οποία υποδεικνύει σαφώς στο πλαίσιο 
αυτό την αποδοχή από το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα της 
προτεινόμενης επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το 
αφορούν. Η πράξη αναζήτησης και 
αποδοχής συγκεκριμένης υγειονομικής 
περίθαλψης θα πρέπει να θεωρείται 
συγκατάθεση, κατά την έννοια του 
άρθρου 4 παράγραφος 8 και του άρθρου 6 
παράγραφος 1 στοιχείο α, για την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που αφορούν την υγεία και 
σχετίζονται με τη συγκεκριμένη 
περίθαλψη και ότι ανταποκρίνεται στο 
βάρος της απόδειξης σύμφωνα με το 
άρθρο 7 παράγραφος 1, χωρίς να 
εμποδίζει τα κράτη μέλη να συνεχίζουν να 
εφαρμόζουν τους υφιστάμενους 
αυστηρότερους εθνικούς κανόνες σε αυτό 
το ζήτημα. 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 
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να είναι σαφές, περιεκτικό και να μην 
διαταράσσει αδικαιολόγητα τη χρήση της 
υπηρεσίας για την οποία παρέχεται η 
συγκατάθεση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτονόητη.

Τροπολογία 413
Anna Maria Corazza Bildt, Sabine Verheyen, Kinga Gál, Mariya Gabriel, Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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. Οι πληροφορίες που 
παρέχονται για την παροχή της 
συγκατάθεσης του παιδιού πρέπει να 
διατυπώνονται σε σαφή και κατάλληλη 
για τη συγκεκριμένη ηλικία γλώσσα, η 
οποία να είναι κατανοητή από ένα παιδί 
ηλικίας άνω των 13 ετών.

Or. en

Τροπολογία 414
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Hubert Pirker, 
Monika Hohlmeier, Γεώργιος Παπανικολάου, Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

παράλειψη ενέργειας δε συνιστά 
συγκατάθεση. Ωστόσο, κάτι τέτοιο αφήνει 
άθικτες τις διατάξεις της οδηγίας 
2002/58/ΕΚ οι οποίες αναφέρουν ότι υπό 
ορισμένες περιστάσεις η συγκατάθεση 
μπορεί να εκφραστεί μέσω κατάλληλων 
ρυθμίσεων στη συσκευή του χρήστη. Η 
συγκατάθεση πρέπει να καλύπτει το 
σύνολο των δραστηριοτήτων επεξεργασίας 
που διενεργείται για τον ίδιο ή τους ίδιους 
σκοπούς. Εάν η συγκατάθεση του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα πρόκειται να δοθεί σε συνέχεια 
ηλεκτρονικού αιτήματος, το αίτημα πρέπει 
να είναι σαφές, περιεκτικό και να μην 
διαταράσσει αδικαιολόγητα τη χρήση της 
υπηρεσίας για την οποία παρέχεται η 
συγκατάθεση.

Or. en

Τροπολογία 415
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25α) Ο παρών κανονισμός αναγνωρίζει 
ότι η ψευδωνυμία των δεδομένων μπορεί 
να συμβάλει στην ελαχιστοποίηση των 
κινδύνων για την ιδιωτική ζωή των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα. Στο βαθμό που ένας υπεύθυνος 
επεξεργασίας ψευδωνυμοποιεί δεδομένα, 
η επεξεργασία αυτή θα πρέπει να 
θεωρείται δικαιολογημένη ως έννομο 
συμφέρον του υπεύθυνου επεξεργασίας.

Or. en

Τροπολογία 416
Nathalie Griesbeck
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25α) Για την παροχή ιατρικών 
συμβουλών, τις υπηρεσίες υγείας, τις 
διαγνωστικές εξετάσεις και τις ιατρικές 
θεραπείες είναι απαραίτητη η συλλογή 
και η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. Θα πρέπει να 
θεωρείται ότι ο ασθενής, με την απόφασή 
του να λάβει υπηρεσίες περίθαλψης, 
συναινεί ρητώς στη συλλογή και την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα τροπολογία αποφεύγεται κάθε ασάφεια όσον αφορά την εφαρμογή των 
προϋποθέσεων νομιμότητας που απαριθμούνται στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 σχετικά με τη 
συλλογή και την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο παροχής 
ιατρικών υπηρεσιών.

Τροπολογία 417
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
που αφορούν την υγεία πρέπει να 
περιλαμβάνουν ειδικότερα όλα τα 
δεδομένα που αφορούν την κατάσταση της 
υγείας του προσώπου στο οποίο
αναφέρονται τα δεδομένα· πληροφορίες 
σχετικά με την εγγραφή του φυσικού 
προσώπου για την παροχή υπηρεσιών 
υγείας· πληροφορίες σχετικά με πληρωμές 
ή με την επιλεξιμότητα του συγκεκριμένου 
φυσικού προσώπου για υπηρεσίες 

(26) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, 
συμπεριλαμβανομένων γενετικών 
πληροφοριών, που αφορούν την υγεία 
πρέπει να περιλαμβάνουν ειδικότερα όλα 
τα δεδομένα που αφορούν την κατάσταση 
της υγείας του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα· πληροφορίες 
σχετικά με την εγγραφή του φυσικού 
προσώπου για την παροχή υπηρεσιών 
υγείας· πληροφορίες σχετικά με πληρωμές 
ή με την επιλεξιμότητα του συγκεκριμένου 
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υγειονομικής περίθαλψης· έναν αριθμό,
ένα σύμβολο ή ένα χαρακτηριστικό 
ταυτότητας το οποίο αποδίδεται σε ένα 
φυσικό πρόσωπο με σκοπό την πλήρη 
ταυτοποίησή του για σκοπούς υγείας· κάθε 
σχετική με το φυσικό πρόσωπο 
πληροφορία που συλλέχθηκε κατά την 
παροχή υγειονομικής περίθαλψης στο εν 
λόγω πρόσωπο· πληροφορίες οι οποίες 
προκύπτουν από εξετάσεις ή αναλύσεις σε 
μέρος ή ουσία του σώματος, 
συμπεριλαμβανομένων βιολογικών 
δειγμάτων· την ταυτοποίηση ενός 
προσώπου ως παρόχου υπηρεσιών 
υγειονομικής περίθαλψης στο φυσικό 
πρόσωπο· ή κάθε πληροφορία π.χ. σχετικά 
με ασθένεια, αναπηρία, κίνδυνο ασθένειας, 
ιατρικό ιστορικό, κλινική θεραπεία ή την 
πραγματική φυσιολογική ή βιοϊατρική 
κατάσταση του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, ανεξαρτήτως 
πηγής, όπως π.χ. από ιατρό ή άλλο 
επαγγελματία του τομέα της υγείας, 
νοσοκομείο, ιατρική συσκευή ή 
διαγνωστική δοκιμή in vitro.

φυσικού προσώπου για υπηρεσίες 
υγειονομικής περίθαλψης· έναν αριθμό, 
ένα σύμβολο ή ένα χαρακτηριστικό 
ταυτότητας το οποίο αποδίδεται σε ένα 
φυσικό πρόσωπο με σκοπό την πλήρη 
ταυτοποίησή του για σκοπούς υγείας· κάθε 
σχετική με το φυσικό πρόσωπο 
πληροφορία που συλλέχθηκε κατά την 
παροχή υγειονομικής περίθαλψης στο εν 
λόγω πρόσωπο· πληροφορίες οι οποίες 
προκύπτουν από εξετάσεις ή αναλύσεις σε 
μέρος ή ουσία του σώματος, 
συμπεριλαμβανομένων βιολογικών 
δειγμάτων· την ταυτοποίηση ενός 
προσώπου ως παρόχου υπηρεσιών 
υγειονομικής περίθαλψης στο φυσικό 
πρόσωπο· ή κάθε πληροφορία π.χ. σχετικά 
με ασθένεια, αναπηρία, κίνδυνο ασθένειας, 
ιατρικό ιστορικό, κλινική θεραπεία ή την 
πραγματική φυσιολογική ή βιοϊατρική 
κατάσταση του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, ανεξαρτήτως 
πηγής, όπως π.χ. από ιατρό ή άλλο 
επαγγελματία του τομέα της υγείας, 
νοσοκομείο, ιατρική συσκευή ή 
διαγνωστική δοκιμή in vitro.

Or. en

Τροπολογία 418
Claude Moraes, Glenis Willmott

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
που αφορούν την υγεία πρέπει να 
περιλαμβάνουν ειδικότερα όλα τα 
δεδομένα που αφορούν την κατάσταση της 
υγείας του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα· πληροφορίες 
σχετικά με την εγγραφή του φυσικού 
προσώπου για την παροχή υπηρεσιών 
υγείας· πληροφορίες σχετικά με πληρωμές 

(26) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
που αφορούν την υγεία πρέπει να 
περιλαμβάνουν ειδικότερα όλες τις 
προσωπικές πληροφορίες που αφορούν 
την κατάσταση της υγείας του προσώπου 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα· 
πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή του 
φυσικού προσώπου για την παροχή 
υπηρεσιών υγείας· πληροφορίες σχετικά με 



PE504.340v01-00 56/209 AM\926396EL.doc

EL

ή με την επιλεξιμότητα του συγκεκριμένου 
φυσικού προσώπου για υπηρεσίες 
υγειονομικής περίθαλψης· έναν αριθμό, 
ένα σύμβολο ή ένα χαρακτηριστικό 
ταυτότητας το οποίο αποδίδεται σε ένα 
φυσικό πρόσωπο με σκοπό την πλήρη 
ταυτοποίησή του για σκοπούς υγείας· κάθε 
σχετική με το φυσικό πρόσωπο 
πληροφορία που συλλέχθηκε κατά την 
παροχή υγειονομικής περίθαλψης στο εν 
λόγω πρόσωπο· πληροφορίες οι οποίες 
προκύπτουν από εξετάσεις ή αναλύσεις σε 
μέρος ή ουσία του σώματος, 
συμπεριλαμβανομένων βιολογικών 
δειγμάτων· την ταυτοποίηση ενός 
προσώπου ως παρόχου υπηρεσιών 
υγειονομικής περίθαλψης στο φυσικό 
πρόσωπο· ή κάθε πληροφορία π.χ. σχετικά 
με ασθένεια, αναπηρία, κίνδυνο ασθένειας, 
ιατρικό ιστορικό, κλινική θεραπεία ή την 
πραγματική φυσιολογική ή βιοϊατρική 
κατάσταση του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, ανεξαρτήτως 
πηγής, όπως π.χ. από ιατρό ή άλλο 
επαγγελματία του τομέα της υγείας, 
νοσοκομείο, ιατρική συσκευή ή 
διαγνωστική δοκιμή in vitro.

πληρωμές ή με την επιλεξιμότητα του 
συγκεκριμένου φυσικού προσώπου για 
υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης· έναν 
αριθμό, ένα σύμβολο ή ένα 
χαρακτηριστικό ταυτότητας το οποίο 
αποδίδεται σε ένα φυσικό πρόσωπο με 
σκοπό την πλήρη ταυτοποίησή του για 
σκοπούς υγείας· κάθε σχετική με το 
φυσικό πρόσωπο πληροφορία που 
συλλέχθηκε κατά την παροχή υγειονομικής 
περίθαλψης στο εν λόγω πρόσωπο· 
προσωπικές πληροφορίες οι οποίες 
προκύπτουν από εξετάσεις ή αναλύσεις σε 
μέρος ή ουσία του σώματος, ή από 
βιολογικό δείγμα· την ταυτοποίηση ενός 
προσώπου ως παρόχου υπηρεσιών 
υγειονομικής περίθαλψης στο φυσικό 
πρόσωπο· ή κάθε πληροφορία π.χ. σχετικά 
με ασθένεια, αναπηρία, κίνδυνο ασθένειας, 
ιατρικό ιστορικό, κλινική θεραπεία ή την 
πραγματική φυσιολογική ή βιοϊατρική 
κατάσταση του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, ανεξαρτήτως 
πηγής, όπως π.χ. από ιατρό ή άλλο 
επαγγελματία του τομέα της υγείας, 
νοσοκομείο, ιατρική συσκευή ή 
διαγνωστική δοκιμή in vitro.

Or. en

Τροπολογία 419
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
που αφορούν την υγεία πρέπει να 
περιλαμβάνουν ειδικότερα όλα τα 
δεδομένα που αφορούν την κατάσταση της 
υγείας του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα· πληροφορίες 
σχετικά με την εγγραφή του φυσικού 
προσώπου για την παροχή υπηρεσιών 

(26) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
που αφορούν την υγεία πρέπει να 
περιλαμβάνουν ειδικότερα όλα τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
αφορούν την κατάσταση της υγείας του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα· πληροφορίες σχετικά με την 
εγγραφή του φυσικού προσώπου για την 
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υγείας· πληροφορίες σχετικά με πληρωμές 
ή με την επιλεξιμότητα του συγκεκριμένου 
φυσικού προσώπου για υπηρεσίες 
υγειονομικής περίθαλψης· έναν αριθμό, 
ένα σύμβολο ή ένα χαρακτηριστικό 
ταυτότητας το οποίο αποδίδεται σε ένα 
φυσικό πρόσωπο με σκοπό την πλήρη 
ταυτοποίησή του για σκοπούς υγείας· κάθε 
σχετική με το φυσικό πρόσωπο 
πληροφορία που συλλέχθηκε κατά την 
παροχή υγειονομικής περίθαλψης στο εν 
λόγω πρόσωπο· πληροφορίες οι οποίες
προκύπτουν από εξετάσεις ή αναλύσεις σε 
μέρος ή ουσία του σώματος, 
συμπεριλαμβανομένων βιολογικών 
δειγμάτων· την ταυτοποίηση ενός 
προσώπου ως παρόχου υπηρεσιών 
υγειονομικής περίθαλψης στο φυσικό 
πρόσωπο· ή κάθε πληροφορία π.χ. σχετικά 
με ασθένεια, αναπηρία, κίνδυνο ασθένειας, 
ιατρικό ιστορικό, κλινική θεραπεία ή την 
πραγματική φυσιολογική ή βιοϊατρική 
κατάσταση του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, ανεξαρτήτως 
πηγής, όπως π.χ. από ιατρό ή άλλο 
επαγγελματία του τομέα της υγείας, 
νοσοκομείο, ιατρική συσκευή ή 
διαγνωστική δοκιμή in vitro.

παροχή υπηρεσιών υγείας· πληροφορίες 
σχετικά με πληρωμές ή με την 
επιλεξιμότητα του συγκεκριμένου φυσικού 
προσώπου για υπηρεσίες υγειονομικής 
περίθαλψης· έναν αριθμό, ένα σύμβολο ή 
ένα χαρακτηριστικό ταυτότητας το οποίο 
αποδίδεται σε ένα φυσικό πρόσωπο με 
σκοπό την πλήρη ταυτοποίησή του για 
σκοπούς υγείας· κάθε σχετική με το 
φυσικό πρόσωπο πληροφορία που 
συλλέχθηκε κατά την παροχή υγειονομικής 
περίθαλψης στο εν λόγω πρόσωπο·
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα 
οποία προκύπτουν από εξετάσεις ή 
αναλύσεις σε μέρος ή ουσία του σώματος, 
ή από βιολογικό δείγμα· την ταυτοποίηση 
ενός προσώπου ως παρόχου υπηρεσιών 
υγειονομικής περίθαλψης στο φυσικό 
πρόσωπο· ή κάθε πληροφορία π.χ. σχετικά 
με ασθένεια, αναπηρία, κίνδυνο ασθένειας, 
ιατρικό ιστορικό, κλινική θεραπεία ή την 
πραγματική φυσιολογική ή βιοϊατρική 
κατάσταση του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, ανεξαρτήτως 
πηγής, όπως π.χ. από ιατρό ή άλλο 
επαγγελματία του τομέα της υγείας, 
νοσοκομείο, ιατρική συσκευή ή 
διαγνωστική δοκιμή in vitro.

Or. en

Τροπολογία 420
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Véronique 
Mathieu Houillon

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
που αφορούν την υγεία πρέπει να 
περιλαμβάνουν ειδικότερα όλα τα 
δεδομένα που αφορούν την κατάσταση της 
υγείας του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα· πληροφορίες 

(26) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
που αφορούν την υγεία πρέπει να 
περιλαμβάνουν ειδικότερα όλα τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
αφορούν την κατάσταση της υγείας του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 



PE504.340v01-00 58/209 AM\926396EL.doc

EL

σχετικά με την εγγραφή του φυσικού 
προσώπου για την παροχή υπηρεσιών 
υγείας· πληροφορίες σχετικά με πληρωμές 
ή με την επιλεξιμότητα του συγκεκριμένου 
φυσικού προσώπου για υπηρεσίες 
υγειονομικής περίθαλψης· έναν αριθμό, 
ένα σύμβολο ή ένα χαρακτηριστικό 
ταυτότητας το οποίο αποδίδεται σε ένα 
φυσικό πρόσωπο με σκοπό την πλήρη 
ταυτοποίησή του για σκοπούς υγείας· κάθε 
σχετική με το φυσικό πρόσωπο 
πληροφορία που συλλέχθηκε κατά την 
παροχή υγειονομικής περίθαλψης στο εν 
λόγω πρόσωπο· πληροφορίες οι οποίες
προκύπτουν από εξετάσεις ή αναλύσεις σε 
μέρος ή ουσία του σώματος, 
συμπεριλαμβανομένων βιολογικών 
δειγμάτων· την ταυτοποίηση ενός 
προσώπου ως παρόχου υπηρεσιών 
υγειονομικής περίθαλψης στο φυσικό 
πρόσωπο· ή κάθε πληροφορία π.χ. σχετικά 
με ασθένεια, αναπηρία, κίνδυνο ασθένειας, 
ιατρικό ιστορικό, κλινική θεραπεία ή την 
πραγματική φυσιολογική ή βιοϊατρική 
κατάσταση του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, ανεξαρτήτως 
πηγής, όπως π.χ. από ιατρό ή άλλο 
επαγγελματία του τομέα της υγείας, 
νοσοκομείο, ιατρική συσκευή ή 
διαγνωστική δοκιμή in vitro.

δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων 
γενετικών πληροφοριών· πληροφορίες 
σχετικά με την εγγραφή του φυσικού 
προσώπου για την παροχή υπηρεσιών 
υγείας· πληροφορίες σχετικά με πληρωμές 
ή με την επιλεξιμότητα του συγκεκριμένου 
φυσικού προσώπου για υπηρεσίες 
υγειονομικής περίθαλψης· έναν αριθμό, 
ένα σύμβολο ή ένα χαρακτηριστικό 
ταυτότητας το οποίο αποδίδεται σε ένα 
φυσικό πρόσωπο με σκοπό την πλήρη 
ταυτοποίησή του για σκοπούς υγείας· κάθε 
σχετική με το φυσικό πρόσωπο 
πληροφορία που συλλέχθηκε κατά την 
παροχή υγειονομικής περίθαλψης στο εν 
λόγω πρόσωπο· δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα τα οποία προκύπτουν από 
εξετάσεις ή αναλύσεις σε μέρος ή ουσία 
του σώματος, ή από βιολογικό δείγμα· την 
ταυτοποίηση ενός προσώπου ως παρόχου 
υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης στο 
φυσικό πρόσωπο· ή κάθε πληροφορία π.χ. 
σχετικά με ασθένεια, αναπηρία, κίνδυνο 
ασθένειας, ιατρικό ιστορικό, κλινική 
θεραπεία ή την πραγματική φυσιολογική ή 
βιοϊατρική κατάσταση του προσώπου στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, 
ανεξαρτήτως πηγής, όπως π.χ. από ιατρό ή 
άλλο επαγγελματία του τομέα της υγείας, 
νοσοκομείο, ιατρική συσκευή ή 
διαγνωστική δοκιμή in vitro.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προέρχεται από τη γνωμοδότηση της ITRE.

Τροπολογία 421
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
που αφορούν την υγεία πρέπει να 
περιλαμβάνουν ειδικότερα όλα τα 
δεδομένα που αφορούν την κατάσταση της 
υγείας του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα· πληροφορίες 
σχετικά με την εγγραφή του φυσικού 
προσώπου για την παροχή υπηρεσιών 
υγείας· πληροφορίες σχετικά με 
πληρωμές ή με την επιλεξιμότητα του 
συγκεκριμένου φυσικού προσώπου για 
υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης· έναν 
αριθμό, ένα σύμβολο ή ένα 
χαρακτηριστικό ταυτότητας το οποίο 
αποδίδεται σε ένα φυσικό πρόσωπο με 
σκοπό την πλήρη ταυτοποίησή του για 
σκοπούς υγείας· κάθε σχετική με το 
φυσικό πρόσωπο πληροφορία που 
συλλέχθηκε κατά την παροχή 
υγειονομικής περίθαλψης στο εν λόγω 
πρόσωπο· πληροφορίες οι οποίες 
προκύπτουν από εξετάσεις ή αναλύσεις σε 
μέρος ή ουσία του σώματος, 
συμπεριλαμβανομένων βιολογικών 
δειγμάτων· την ταυτοποίηση ενός 
προσώπου ως παρόχου υπηρεσιών 
υγειονομικής περίθαλψης στο φυσικό 
πρόσωπο· ή κάθε πληροφορία π.χ. 
σχετικά με ασθένεια, αναπηρία, κίνδυνο 
ασθένειας, ιατρικό ιστορικό, κλινική 
θεραπεία ή την πραγματική φυσιολογική ή 
βιοϊατρική κατάσταση του προσώπου στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, 
ανεξαρτήτως πηγής, όπως π.χ. από ιατρό ή 
άλλο επαγγελματία του τομέα της υγείας, 
νοσοκομείο, ιατρική συσκευή ή 
διαγνωστική δοκιμή in vitro.

(26) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
που αφορούν την υγεία πρέπει να 
περιλαμβάνουν ειδικότερα όλα τα 
δεδομένα που αφορούν άμεσα την 
κατάσταση της υγείας του προσώπου στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ή την 
πραγματική φυσιολογική ή βιοϊατρική 
κατάσταση του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, ανεξαρτήτως 
πηγής, όπως π.χ. από ιατρό ή άλλο 
επαγγελματία του τομέα της υγείας, 
νοσοκομείο, ιατρική συσκευή ή 
διαγνωστική δοκιμή in vitro.

Or. en

Τροπολογία 422
Jan Mulder
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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 στην Ένωση.

(27) Εάν ένας υπεύθυνος επεξεργασίας ή 
ένας εκτελών την επεξεργασία διαθέτουν 
περισσότερες από μία εγκαταστάσεις 
στην Ένωση, συμπεριλαμβανομένων, 
μεταξύ άλλων, περιπτώσεων στις οποίες ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία αποτελεί μέλος ομίλου 
επιχειρήσεων, η κύρια εγκατάσταση ενός 
υπευθύνου επεξεργασίας στην Ένωση για 
τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού
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 συνιστούν καθοριστικά κριτήρια της 
κύριας εγκατάστασης.

Or. en

Τροπολογία 423
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Lara Comi, Monika Hohlmeier, Γεώργιος Παπανικολάου

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27
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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 στην Ένωση.

(27) Στις περιπτώσεις στις οποίες ένας 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή ένας εκτελών
την επεξεργασία διαθέτουν περισσότερες 
από μία εγκαταστάσεις στην Ένωση, 
συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, 
περιπτώσεων στις οποίες ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία είναι όμιλος επιχειρήσεων, η 
κύρια εγκατάσταση ενός υπευθύνου 
επεξεργασίας στην Ένωση για τους 
σκοπούς του παρόντος κανονισμού 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 συνιστούν καθοριστικά κριτήρια της 
κύριας εγκατάστασης. Ο όμιλος 
επιχειρήσεων δύναται να ορίσει ενιαία
κύρια εγκατάσταση στην Ένωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προέρχεται από τη γνωμοδότηση της ITRE.

Τροπολογία 424
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Ο όμιλος επιχειρήσεων πρέπει να 
καλύπτει την ελέγχουσα επιχείρηση και τις 
ελεγχόμενες επιχειρήσεις της, όπου η 
ελέγχουσα επιχείρηση πρέπει να είναι η 
επιχείρηση η οποία μπορεί να ασκεί 
κυρίαρχη επιρροή στις άλλες επιχειρήσεις 
δυνάμει, για παράδειγμα, κυριότητας, 
οικονομικής συμμετοχής ή των κανόνων 
που τη διέπουν ή της εξουσίας εφαρμογής 
κανόνων προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα.

(28) Ο όμιλος επιχειρήσεων πρέπει να 
καλύπτει την ελέγχουσα επιχείρηση και τις 
ελεγχόμενες επιχειρήσεις της, όπου η 
ελέγχουσα επιχείρηση πρέπει να είναι η 
επιχείρηση η οποία μπορεί να ασκεί 
κυρίαρχη επιρροή στις άλλες επιχειρήσεις 
δυνάμει, για παράδειγμα, κυριότητας, 
οικονομικής συμμετοχής ή των κανόνων 
που τη διέπουν ή της εξουσίας εφαρμογής 
κανόνων προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. Ο όμιλος 
επιχειρήσεων δύναται να ορίσει ενιαία 
κύρια εγκατάσταση στην Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 425
Anna Maria Corazza Bildt, Sabine Verheyen, Kinga Gál, Mariya Gabriel, Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
παιδιών απαιτούν ειδική προστασία, καθώς 
τα παιδιά μπορεί να έχουν μικρότερη 
επίγνωση των κινδύνων, των συνεπειών, 
των εγγυήσεων και των δικαιωμάτων τους 
σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. Για τον 
καθορισμό του πότε ένα φυσικό πρόσωπο 
είναι παιδί, ο παρών κανονισμός πρέπει να 
υιοθετήσει τον ορισμό που προβλέπεται 
στη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα 
δικαιώματα του παιδιού.

(29) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
παιδιών απαιτούν ειδική προστασία, καθώς 
τα παιδιά μπορεί να έχουν μικρότερη 
επίγνωση των κινδύνων, των συνεπειών, 
των εγγυήσεων και των δικαιωμάτων τους 
σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και συνιστούν 
επίσης ευπαθείς καταναλωτές. Για τον 
καθορισμό του πότε ένα φυσικό πρόσωπο 
είναι παιδί, ο παρών κανονισμός πρέπει να 
υιοθετήσει τον ορισμό που προβλέπεται 
στη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα 
δικαιώματα του παιδιού. Ειδικότερα, θα 
πρέπει να χρησιμοποιείται κατανοητή 
από τα παιδιά γλώσσα ώστε να 
διασφαλίζεται το δικαίωμα της 
συγκατάθεσης παιδιών ηλικίας άνω των 
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13 ετών.

Or. en

Τροπολογία 426
Marian Harkin, Seán Kelly

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
παιδιών απαιτούν ειδική προστασία, καθώς 
τα παιδιά μπορεί να έχουν μικρότερη 
επίγνωση των κινδύνων, των συνεπειών, 
των εγγυήσεων και των δικαιωμάτων τους 
σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. Για τον 
καθορισμό του πότε ένα φυσικό πρόσωπο 
είναι παιδί, ο παρών κανονισμός πρέπει να 
υιοθετήσει τον ορισμό που προβλέπεται 
στη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα 
δικαιώματα του παιδιού.

(29) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
παιδιών απαιτούν ειδική προστασία, καθώς 
τα παιδιά μπορεί να έχουν μικρότερη 
επίγνωση των κινδύνων, των συνεπειών, 
των εγγυήσεων και των δικαιωμάτων τους 
σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. Η εν λόγω 
προστασία είναι ιδιαίτερα σημαντική στο 
περιβάλλον των κοινωνικών δικτύων, 
όπου τα παιδιά πρέπει να γνωρίζουν την 
ταυτότητα των ατόμων με τα οποία 
επικοινωνούν. Για τον καθορισμό του πότε 
ένα φυσικό πρόσωπο είναι παιδί, ο παρών 
κανονισμός πρέπει να υιοθετήσει τον 
ορισμό που προβλέπεται στη σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του 
παιδιού.

Or. en

Τροπολογία 427
Sabine Verheyen, Axel Voss, Kinga Gál, Anna Maria Corazza Bildt, Monika Hohlmeier

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
παιδιών απαιτούν ειδική προστασία, καθώς 
τα παιδιά μπορεί να έχουν μικρότερη 
επίγνωση των κινδύνων, των συνεπειών, 

(29) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
παιδιών απαιτούν ειδική προστασία, καθώς 
τα παιδιά μπορεί να έχουν μικρότερη 
επίγνωση των κινδύνων, των συνεπειών, 
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των εγγυήσεων και των δικαιωμάτων τους 
σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. Για τον 
καθορισμό του πότε ένα φυσικό πρόσωπο 
είναι παιδί, ο παρών κανονισμός πρέπει να 
υιοθετήσει τον ορισμό που προβλέπεται 
στη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για 
τα δικαιώματα του παιδιού.

των εγγυήσεων και των δικαιωμάτων τους 
σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. Η εν λόγω 
προστασία είναι ιδιαίτερα σημαντική στο 
περιβάλλον των κοινωνικών δικτύων. Για 
τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, 
το παιδί θα πρέπει να ορίζεται ως άτομο 
κάτω των 18 ετών. Εάν η επεξεργασία 
δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεση 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα σε σχέση με την προσφορά 
υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας απευθείας σε παιδί, ο 
κανονισμός θα πρέπει να κάνει μια 
διαφοροποίηση μεταξύ παιδιών άνω των 
13 ετών και παιδιών κάτω των 13 ετών 
που χρειάζονται υψηλότερο επίπεδο 
προστασίας στο βαθμό που η 
συγκατάθεση παρέχεται ή εγκρίνεται από 
τον γονέα ή τον κηδεμόνα του παιδιού. 

Or. en

Τροπολογία 428
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29α) Τα ίδια δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα μπορούν να έχουν 
διαφορετική σημασία ανάλογα με το 
πλαίσιο και τους κινδύνους που 
παρουσιάζει η επεξεργασία τους. Οι 
υπεύθυνοι επεξεργασίας θα πρέπει, ως εκ 
τούτου, να εφαρμόσουν κατάλληλα 
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και 
διαδικασίες σε σχέση με το πλαίσιο και 
τους κινδύνους που ενέχει η επεξεργασία 
δεδομένων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η απώλεια της διεύθυνσης ενός προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα μπορεί να έχει 
διαφορετικές επιπτώσεις όταν χάνεται από φορέα λιανικής διάθεσης ο οποίος είχε φυλάξει τη 
διεύθυνση για τους σκοπούς της αποστολής ή όταν χάνεται από καρκινολόγο ο οποίος είχε 
φυλάξει τη διεύθυνση για τους σκοπούς της τιμολόγησης.

Τροπολογία 429
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29α) Τα ίδια δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα μπορούν να έχουν 
διαφορετική σημασία ανάλογα με το 
πλαίσιο και τους κινδύνους που 
παρουσιάζει η επεξεργασία τους. Οι 
υπεύθυνοι επεξεργασίας θα πρέπει, ως εκ 
τούτου, να εφαρμόσουν κατάλληλα 
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και 
διαδικασίες σε σχέση με το πλαίσιο και 
τους κινδύνους που ενέχει η επεξεργασία 
δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 430
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29α) Εντός των ορίων του παρόντος 
κανονισμού, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εξασφαλίζουν ότι τα παιδιά μπορούν 
πάντα να έχουν πρόσβαση σε 
προληπτικές και συμβουλευτικές 
υπηρεσίες της κοινωνίας της 
πληροφορίας, όπως επιγραμμική παροχή 
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συμβουλών σχετικά με τη σεξουαλική 
κακοποίηση, προβλήματα που 
σχετίζονται με τη χρήση ναρκωτικών ή 
άλλα ψυχολογικά προβλήματα χωρίς να 
απαιτείται η συγκατάθεση του γονέα ή 
του νόμιμου κηδεμόνα τους. 

Or. en

Αιτιολόγηση

(Βλέπε νέα διατύπωση του άρθρου 8)
Ορισμένες υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας που παρέχονται σε παιδιά στηρίζονται 
στο γεγονός ότι τα παιδιά μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν χωρίς τη συγκατάθεση των γονέων 
τους. Αυτό ισχύει για παράδειγμα για διαδικτυακές συζητήσεις για τα θύματα σεξουαλικής 
κακοποίησης. Εάν δεν υπάρχει δυνατότητα παρέκκλισης για αυτές τις περιπτώσεις, δεν θα είναι 
πλέον διαθέσιμες ορισμένες υπηρεσίες που απευθύνονται σε παιδιά, τα οποία ζητούν βοήθεια σε 
καταστάσεις όπου οι γονείς ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους ενδέχεται να συνδέονται στενά με το 
πρόβλημα του παιδιού.

Τροπολογία 431
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29α) Τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα των εργαζομένων, ιδίως 
ευαίσθητα δεδομένα όπως οι πολιτικές 
πεποιθήσεις, η συμμετοχή καθώς και η 
δραστηριοποίηση σε συνδικαλιστικές 
οργανώσεις, πρέπει να προστατεύονται, 
όπως προβλέπουν τα άρθρα 12 και 28 του 
Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα άρθρα 8 και 
11 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την 
προάσπιση των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου και των θεμελιωδών 
ελευθεριών, και δεν επιτρέπεται επ’ 
ουδενί να χρησιμοποιούνται για την 
ένταξη εργαζομένων σε επονομαζόμενες 
«μαύρες λίστες», οι οποίες διαβιβάζονται 
σε άλλες επιχειρήσεις με στόχο τη 
δυσμενή μεταχείριση ορισμένων 



AM\926396EL.doc 67/209 PE504.340v01-00

EL

εργαζομένων.

Or. de

Τροπολογία 432
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29α) Τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα των εργαζομένων, ιδίως τα 
ευαίσθητα δεδομένα, όπως ο πολιτικός 
προσανατολισμός και η συμμετοχή και οι 
δραστηριότητες σε συνδικαλιστικές 
οργανώσεις, θα πρέπει να 
προστατεύονται σύμφωνα με τα άρθρα 8, 
12, 27 και 28 του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της ΕΕ και τα άρθρα 8 και 
11 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα. Τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα των 
εργαζομένων δεν πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για την καταχώριση 
των εργαζομένων σε λεγόμενες «μαύρες 
λίστες» που διαβιβάζονται σε άλλες 
επιχειρήσεις με σκοπό την 
πραγματοποίηση διακρίσεων κατά 
συγκεκριμένων εργαζομένων.

Or. en

Τροπολογία 433
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Κάθε επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να είναι 

(30) Κάθε επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να είναι 
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σύννομη, θεμιτή και διαφανής σε σχέση με 
τα φυσικά πρόσωπα τα οποία αφορά. 
Ειδικότερα, οι συγκεκριμένοι σκοποί για 
τους οποίους υποβάλλονται σε 
επεξεργασία πρέπει να είναι σαφείς και 
νόμιμοι και να καθορίζονται κατά τον 
χρόνο συλλογής των δεδομένων. Τα 
δεδομένα πρέπει να είναι κατάλληλα, 
συναφή και να περιορίζονται στα ελάχιστα 
αναγκαία για τους σκοπούς για τους 
οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία· 
αυτό απαιτεί ειδικότερα να διασφαλίζεται 
ότι τα δεδομένα που συλλέγονται δεν είναι 
υπερβολικά και ότι το διάστημα 
αποθήκευσης των δεδομένων περιορίζεται 
στο ελάχιστο δυνατόν. Τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να 
υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνον εάν ο 
σκοπός της επεξεργασίας δεν μπορεί να 
επιτευχθεί με άλλα μέσα. Πρέπει να 
λαμβάνεται κάθε εύλογο μέτρο ώστε να 
διασφαλίζεται ότι δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα τα οποία δεν είναι ορθά 
διορθώνονται ή διαγράφονται. Για τη 
διασφάλιση του ότι τα δεδομένα δεν 
διατηρούνται περισσότερο από όσο είναι 
αναγκαίο, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
πρέπει να ορίζει προθεσμίες για τη 
διαγραφή τους ή για την περιοδική 
επανεξέτασή τους.

σύννομη, θεμιτή και διαφανής σε σχέση με 
τα φυσικά πρόσωπα τα οποία αφορά. 
Ειδικότερα, οι συγκεκριμένοι σκοποί για 
τους οποίους υποβάλλονται σε 
επεξεργασία πρέπει να είναι σαφείς και 
νόμιμοι και να καθορίζονται κατά τον 
χρόνο συλλογής των δεδομένων. Τα 
δεδομένα πρέπει να είναι κατάλληλα, 
συναφή και να περιορίζονται στα ελάχιστα 
αναγκαία για τους σκοπούς για τους 
οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία· 
αυτό απαιτεί ειδικότερα να διασφαλίζεται 
ότι τα δεδομένα που συλλέγονται δεν είναι 
υπερβολικά και ότι το διάστημα 
αποθήκευσης των δεδομένων περιορίζεται 
στο ελάχιστο δυνατόν. Τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να 
υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνον εάν ο 
σκοπός της επεξεργασίας δεν μπορεί να 
επιτευχθεί με άλλα μέσα. Πρέπει να 
λαμβάνεται κάθε εύλογο μέτρο ώστε να 
διασφαλίζεται ότι δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα τα οποία δεν είναι ορθά 
διορθώνονται ή διαγράφονται.

Or. en

Τροπολογία 434
Claude Moraes, Glenis Willmott

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30α) Τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα των εργαζομένων, ιδίως τα 
ευαίσθητα δεδομένα, όπως ο πολιτικός 
προσανατολισμός και η συμμετοχή και οι 
δραστηριότητες σε συνδικαλιστικές 
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οργανώσεις, θα πρέπει να 
προστατεύονται σύμφωνα με τα άρθρα 8, 
12, 27 και 28 του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της ΕΕ και τα άρθρα 8 και 
11 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα. Θα πρέπει να 
εφαρμόζονται εγγυήσεις για την αποφυγή 
περιπτώσεων όπου τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα των 
εργαζομένων χρησιμοποιούνται στην 
πρακτική καταχώρισης σε μαύρες λίστες 
που διαβιβάζονται σε άλλες επιχειρήσεις 
ή άτομα με σκοπό την πραγματοποίηση 
διακρίσεων κατά συγκεκριμένων 
εργαζομένων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν θα χρησιμοποιούνται ποτέ κατά του προσώπου στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα σε πλαίσιο απασχόλησης. 

Τροπολογία 435
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Για να είναι η επεξεργασία σύννομη, 
τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία 
βάσει της συγκατάθεσης του 
ενδιαφερόμενου προσώπου ή κάποιας 
άλλης θεμιτής βάσης, η οποία προβλέπεται 
διά νόμου είτε στον παρόντα κανονισμό 
είτε σε άλλη νομοθεσία της Ένωσης ή 
κράτους μέλους η οποία αναφέρεται στον 
παρόντα κανονισμό.

(31) Για να είναι η επεξεργασία σύννομη, 
τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία 
βάσει της συγκατάθεσης του 
ενδιαφερόμενου προσώπου ή κάποιας 
άλλης θεμιτής βάσης, η οποία προβλέπεται 
διά νόμου είτε στον παρόντα κανονισμό 
είτε σε άλλη νομοθεσία της Ένωσης ή 
κράτους μέλους η οποία αναφέρεται στον 
παρόντα κανονισμό. Η δυνατότητα ενός 
υπεύθυνου επεξεργασίας να 
επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα πρέπει να περιλαμβάνει τη 
δυνατότητα επεξεργασίας δεδομένων με 
άλλους από κοινού υπεύθυνους 
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επεξεργασίας και τη δυνατότητα 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από υπεύθυνο επεξεργασίας 
που είναι εγκατεστημένος εντός ή εκτός 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διευκρίνιση είναι απαραίτητη για τον περιορισμό της ασάφειας όσον αφορά την έννοια του 
υπεύθυνου επεξεργασίας και του εκτελούντος την επεξεργασία όπως προσδιορίζεται από τις 
ευρωπαϊκές αρχές προστασίας δεδομένων στο έγγραφο WP 169 η οποία έχει οδηγήσει σε 
διαφορετικές ερμηνείες των ίδιων αρχών και ορισμών που έχουν προταθεί για την εναρμόνιση 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τροπολογία 436
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Για να είναι η επεξεργασία σύννομη, 
τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία 
βάσει της συγκατάθεσης του 
ενδιαφερόμενου προσώπου ή κάποιας 
άλλης θεμιτής βάσης, η οποία προβλέπεται 
διά νόμου είτε στον παρόντα κανονισμό 
είτε σε άλλη νομοθεσία της Ένωσης ή 
κράτους μέλους η οποία αναφέρεται στον 
παρόντα κανονισμό.

(31) Για να είναι η επεξεργασία σύννομη, 
τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία 
βάσει της συγκατάθεσης του 
ενδιαφερόμενου προσώπου ή κάποιας 
άλλης θεμιτής βάσης, η οποία προβλέπεται 
διά νόμου είτε στον παρόντα κανονισμό 
είτε σε άλλη νομοθεσία της Ένωσης ή 
κράτους μέλους η οποία αναφέρεται στον 
παρόντα κανονισμό. Σε περίπτωση που 
ένα παιδί ή ένας ενήλικας δεν διαθέτει 
δικαιοπρακτική ικανότητα, η 
συγκατάθεση πρέπει να παρέχεται από 
τον νομικό εκπρόσωπο του προσώπου 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα.

Or. en

Τροπολογία 437
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Όταν η επεξεργασία βασίζεται στη 
συγκατάθεση του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας φέρει το βάρος απόδειξης ότι 
το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα παρέσχε τη συγκατάθεσή του 
στην πράξη επεξεργασίας. Ειδικότερα, στο 
πλαίσιο έγγραφης δήλωσης για άλλο θέμα, 
εγγυήσεις πρέπει να διασφαλίζουν ότι το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα γνωρίζει ότι και σε ποιο βαθμό 
παρέχει τη συγκατάθεσή του.

(32) Όταν η επεξεργασία βασίζεται στη 
συγκατάθεση του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας φέρει το βάρος απόδειξης ότι 
το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα παρέσχε τη συγκατάθεσή του 
στην πράξη επεξεργασίας. Ειδικότερα, στο 
πλαίσιο έγγραφης δήλωσης για άλλο θέμα, 
εγγυήσεις πρέπει να διασφαλίζουν ότι το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα γνωρίζει ότι και σε ποιο βαθμό 
παρέχει τη συγκατάθεσή του. Όπως και οι 
όροι του αστικού δικαίου (οδηγία 
93/13/ΕΟΚ), οι έγγραφες δηλώσεις 
(πολιτικές προστασίας πολιτικών 
δεδομένων) πρέπει να είναι όσο το 
δυνατόν πιο σαφείς και διαφανείς 
λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο 
επεξεργασίας τους. Δεν πρέπει να 
περιέχουν κρυμμένες ή επιζήμιες ρήτρες, 
όπως το δικαίωμα προώθησης 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε 
άλλους υπεύθυνους επεξεργασίας ή 
δευτερεύουσας χρήσης των δεδομένων.
Προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι 
υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων να 
παρέχουν τις κατάλληλες πληροφορίες, οι 
μερικώς παράνομες ρήτρες πρέπει να 
είναι εντελώς άκυρες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα αντιμετωπίζουν συχνά εξαιρετικά ασαφείς, 
μακροσκελείς ή πολύπλοκες πολιτικές, πράγμα που δεν τους επιτρέπει να τις διαβάσουν και να 
τις κατανοήσουν. Για την αντιμετώπιση του ζητήματος, η τροπολογία εισάγει τις καλά 
θεμελιωμένες αρχές που αφορούν αθέμιτους όρους σε συμβάσεις καταναλωτών. Αυτό επιτρέπει 
επίσης την αναφορά σε παγιωμένη νομολογία κατά την ερμηνεία του κανονισμού.
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Τροπολογία 438
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(33) Για τη διασφάλιση της ελεύθερης 
συγκατάθεσης, πρέπει να διευκρινίζεται ότι 
η συγκατάθεση δεν συνιστά έγκυρο νομικό 
λόγο όταν το φυσικό πρόσωπο δεν έχει 
γνήσια και ελεύθερη επιλογή και δεν είναι 
ακολούθως σε θέση να αρνηθεί ή να 
αποσύρει τη συγκατάθεση χωρίς αυτό να 
αποβεί εις βάρος του χωρίς καμία νόμιμη 
αιτία. Όταν τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα, τα οποία υποβάλλονται σε 
επεξεργασία βάσει της συγκατάθεσης του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα, είναι απαραίτητα για την 
παροχή μιας υπηρεσίας ή άλλου οφέλους 
για το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται 
τα δεδομένα, η απόσυρση της 
συγκατάθεσης πρέπει να συνιστά λόγο 
τερματισμού ή μη εκτέλεσης της 
σύμβασης από τον πάροχο των 
υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 439
Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33α) Η συγκατάθεση δεν είναι χρονικά 
απεριόριστη και δεν έχει πλέον έννομη 
συνέπεια ως βάση επεξεργασίας αμέσως 
μόλις η επεξεργασία δεδομένων 
σταματήσει να είναι απαραίτητη για την 
εκτέλεση του σκοπού, για τον οποίο 
συγκεντρώθηκαν αρχικά τα δεδομένα. 
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Εάν η ολοκλήρωση του επιδιωκόμενου 
σκοπού δεν μπορεί να προσδιοριστεί 
σαφώς, ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει 
να παρέχει τουλάχιστον μία φορά ετησίως 
ενημέρωση στο πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα σύμφωνα με το 
άρθρο 14 και να ζητεί επιβεβαίωση της 
αρχικής συγκατάθεσής του. Εάν το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δεν δώσει θετική απάντηση, η 
αρχική συγκατάθεση πρέπει να θεωρηθεί 
ότι δεν έχει πλέον έννομη συνέπεια στο 
τέλος του δεύτερου ημερολογιακού έτους 
μετά την πρώτη επεξεργασία.

Or. en

Τροπολογία 440
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33β) Η συγκατάθεση πρέπει να 
θεωρείται έγκυρος λόγος επεξεργασίας 
μόνο όταν η επεξεργασία είναι νόμιμη και 
δεν είναι υπερβολική σε σχέση με το 
σκοπό της. Η δυσανάλογη επεξεργασία 
δεδομένων δεν καθίσταται νόμιμη λόγω 
της συγκατάθεσης.

Or. en

Τροπολογία 441
Nils Torvalds

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 442
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Η συγκατάθεση δεν πρέπει να 
παρέχει έγκυρο νομικό λόγο για την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, εάν υπάρχει σαφής 
ανισορροπία μεταξύ του προσώπου στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και του 
υπευθύνου επεξεργασίας. Αυτό ισχύει 
ιδίως εάν το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα τελεί σε σχέση 
εξάρτησης από τον υπεύθυνο 
επεξεργασία, μεταξύ άλλων, εάν τα 

διαγράφεται
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δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον 
εργοδότη στο πλαίσιο της εργασιακής 
τους σχέσης. Εάν ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας είναι δημόσια αρχή, 
ανισορροπία στις συγκεκριμένες πράξεις 
επεξεργασίας δεδομένων υπάρχει μόνον 
εάν η δημόσια αρχή μπορεί να επιβάλει 
μια υποχρέωση δυνάμει των σχετικών 
δημόσιων εξουσιών της και η 
συγκατάθεση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι 
παρέχεται ελεύθερα, λαμβάνοντας υπόψη 
το συμφέρον του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα.

Or. en

Τροπολογία 443
Axel Voss, Wim van de Camp, Hubert Pirker, Véronique Mathieu Houillon, Salvatore 
Iacolino, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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δημόσιων εξουσιών της και η 
συγκατάθεση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι 
παρέχεται ελεύθερα, λαμβάνοντας υπόψη 
το συμφέρον του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα.

Or. en

Τροπολογία 444
Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 445
Jan Mulder

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 446
Louis Michel, Philippe De Backer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Η συγκατάθεση δεν πρέπει να παρέχει 
έγκυρο νομικό λόγο για την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εάν 

(34) Η συγκατάθεση δεν πρέπει να παρέχει 
έγκυρο νομικό λόγο για την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εάν 



PE504.340v01-00 78/209 AM\926396EL.doc

EL

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

υπάρχει σαφής ανισορροπία μεταξύ του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα και του υπευθύνου επεξεργασίας. 
Αυτό ισχύει ιδίως εάν το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα τελεί σε 
σχέση εξάρτησης από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας. Δεν υπάρχει ανισορροπία 
όταν τα δεδομένα υποβάλλονται σε 
επεξεργασία στο πλαίσιο της εργασιακής 
τους σχέσης ή για την προστασία από 
κινδύνους. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
είναι δημόσια αρχή, ανισορροπία στις 
συγκεκριμένες πράξεις επεξεργασίας 
δεδομένων υπάρχει μόνον εάν η δημόσια 
αρχή μπορεί να επιβάλει μια υποχρέωση 
δυνάμει των σχετικών δημόσιων εξουσιών 
της και η συγκατάθεση δεν μπορεί να 
θεωρηθεί ότι παρέχεται ελεύθερα, 
λαμβάνοντας υπόψη το συμφέρον του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα.

Or. en

Τροπολογία 447
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Η συγκατάθεση δεν πρέπει να παρέχει 
έγκυρο νομικό λόγο για την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εάν 
υπάρχει σαφής ανισορροπία μεταξύ του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα και του υπευθύνου επεξεργασίας. 
Αυτό ισχύει ιδίως εάν το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα τελεί σε 
σχέση εξάρτησης από τον υπεύθυνο 
επεξεργασία, μεταξύ άλλων, εάν τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον 
εργοδότη στο πλαίσιο της εργασιακής τους 
σχέσης. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας 

(34) Η συγκατάθεση πρέπει να εκφράζεται 
ελεύθερα και χωρίς να ασκείται πίεση 
από τον υπεύθυνο επεξεργασίας. Η 
συγκατάθεση δεν πρέπει να θεωρείται ότι 
παρέχεται ελεύθερα όταν λόγω σαφούς 
ανισορροπίας μεταξύ του προσώπου στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και του 
υπευθύνου επεξεργασίας, η άρνηση της 
παροχής συγκατάθεσης θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε αρνητικές οικονομικές ή 
νομικές συνέπειες για το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα. Αυτό 
ισχύει ιδίως εάν το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα τελεί σε σχέση 
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είναι δημόσια αρχή, ανισορροπία στις 
συγκεκριμένες πράξεις επεξεργασίας 
δεδομένων υπάρχει μόνον εάν η δημόσια 
αρχή μπορεί να επιβάλει μια υποχρέωση 
δυνάμει των σχετικών δημόσιων εξουσιών 
της και η συγκατάθεση δεν μπορεί να 
θεωρηθεί ότι παρέχεται ελεύθερα, 
λαμβάνοντας υπόψη το συμφέρον του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα.

εξάρτησης από τον υπεύθυνο επεξεργασία, 
μεταξύ άλλων, εάν τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε 
επεξεργασία από τον εργοδότη στο πλαίσιο 
της εργασιακής τους σχέσης. Εάν ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας είναι δημόσια 
αρχή, ανισορροπία στις συγκεκριμένες 
πράξεις επεξεργασίας δεδομένων υπάρχει 
μόνον εάν η δημόσια αρχή μπορεί να 
επιβάλει μια υποχρέωση δυνάμει των 
σχετικών δημόσιων εξουσιών της και η 
συγκατάθεση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι 
παρέχεται ελεύθερα, λαμβάνοντας υπόψη 
το συμφέρον του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα.

Or. en

Τροπολογία 448
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

θεωρηθεί ότι παρέχεται ελεύθερα, 
λαμβάνοντας υπόψη το συμφέρον του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. de

Τροπολογία 449
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Εάν η επεξεργασία διενεργείται για 
σκοπούς συμμόρφωσης προς νομική 
υποχρέωση την οποία υπέχει ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή εάν η επεξεργασία είναι 
αναγκαία για την εκτέλεση καθήκοντος 
που ασκείται για το δημόσιο συμφέρον ή 
κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας, η 
νομική βάση της επεξεργασίας πρέπει να 
ερείδεται στο δίκαιο της Ένωσης ή στο 
δίκαιο κράτους μέλους, ανταποκρινόμενη 
στις απαιτήσεις του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σχετικά με οιονδήποτε περιορισμό των 
δικαιωμάτων και των ελευθεριών. Επίσης, 
το δίκαιο της Ένωσης ή το εθνικό δίκαιο 
καθορίζουν κατά πόσον ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ο οποίος εκτελεί καθήκον 
που ασκείται για το δημόσιο συμφέρον ή 
κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας θα 
πρέπει να είναι δημόσια διοίκηση ή άλλο 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο του δημοσίου 
δικαίου ή του ιδιωτικού δικαίου, όπως 
επαγγελματική οργάνωση.

(36) Εάν η επεξεργασία διενεργείται για 
σκοπούς συμμόρφωσης προς νομική 
υποχρέωση την οποία υπέχει ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή εάν η επεξεργασία είναι 
αναγκαία για την εκτέλεση καθήκοντος 
που ασκείται για το δημόσιο συμφέρον ή 
κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας, η 
νομική βάση της επεξεργασίας πρέπει να 
ερείδεται στο δίκαιο της Ένωσης ή στο 
δίκαιο κράτους μέλους, ανταποκρινόμενη 
στις απαιτήσεις του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σχετικά με οιονδήποτε περιορισμό των 
δικαιωμάτων και των ελευθεριών. Επίσης, 
το δίκαιο της Ένωσης ή το εθνικό δίκαιο 
καθορίζουν κατά πόσον ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ο οποίος εκτελεί καθήκον 
που ασκείται για το δημόσιο συμφέρον ή 
κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας θα 
πρέπει να είναι δημόσια διοίκηση ή άλλο 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο του δημοσίου 
δικαίου ή του ιδιωτικού δικαίου, όπως 
επαγγελματική οργάνωση. Ακόμα, 
επεξεργασία δεδομένων μπορεί να 
πραγματοποιηθεί και στη βάση 
συμφωνιών στον τομέα του συλλογικού 
εργατικού δικαίου. Οι συμφωνίες στον 
τομέα του συλλογικού εργατικού δικαίου 
είναι συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ 



AM\926396EL.doc 81/209 PE504.340v01-00

EL

εργοδοτών ή εκπροσώπων των 
εργοδοτών και εκπροσώπων των 
εργαζομένων ή μεταξύ των παραπάνω 
μερών και ενός δημόσιου φορέα σε 
εθνικό, τομεακό επίπεδο ή σε επίπεδο 
επιχείρησης.

Or. en

Τροπολογία 450
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα πρέπει επίσης να 
θεωρείται σύννομη όταν είναι απαραίτητη 
για την προστασία ζωτικού συμφέροντος 
για τη ζωή του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα.

(37) Η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα πρέπει επίσης να 
θεωρείται σύννομη όταν είναι απαραίτητη 
για την προστασία ζωτικού συμφέροντος 
για τη ζωή του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα ή όταν η 
επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη 
διασφάλιση της ικανότητας ενός δικτύου 
ή ενός συστήματος πληροφοριών να 
αντέχει, έως ένα δεδομένο επίπεδο 
εμπιστοσύνης, σε τυχαία γεγονότα ή 
παράνομες ή κακόβουλες ενέργειες οι 
οποίες διακυβεύουν τη διαθεσιμότητα, τη 
γνησιότητα, την ακεραιότητα και την 
εμπιστευτικότητα αποθηκευμένων ή 
διαβιβαζόμενων δεδομένων, καθώς και 
της ασφάλειας των σχετικών υπηρεσιών 
που προσφέρουν τα εν λόγω δίκτυα και 
συστήματα ή που είναι προσπελάσιμες 
μέσω των εν λόγω δικτύων και 
συστημάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προώθηση της φυσικής προστασίας των δεδομένων και της ασφάλειας του δικτύου.
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Τροπολογία 451
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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



AM\926396EL.doc 83/209 PE504.340v01-00

EL

των καθηκόντων τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου το έννομο συμφέρον να παράσχει νομική βάση για την επεξεργασία, οι υπεύθυνοι 
επεξεργασίας πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις θεμιτές προσδοκίες του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, ενώ τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα πρέπει να 
αναγνωρίζουν τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του υπευθύνου επεξεργασίας για τη διεξαγωγή 
επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Τροπολογία 452
Sophia in 't Veld

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

Or. en

Τροπολογία 453
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(38) Σε εξαιρετικές περιστάσεις, 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 χωρίς 
οικονομική επιβάρυνση. Για τη 
διασφάλιση της διαφάνειας, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας πρέπει να υποχρεούται να
ενημερώνει ρητώς το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα για τα έννομα 
συμφέροντα που επιδιώκονται και για το 
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 
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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.

δεδομένων από τις δημόσιες αρχές, ο 
συγκεκριμένος νομικός λόγος δεν πρέπει 
να εφαρμόζεται για την επεξεργασία από 
τις δημόσιες αρχές κατά την εκπλήρωση 
των καθηκόντων τους.

Or. en

Τροπολογία 454
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(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. Στα έννομα 
συμφέροντα που επιδιώκει ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας μπορεί να περιλαμβάνεται 
συγκεκριμένα η ενεργητική εμπορική 
προώθηση των αγαθών και υπηρεσιών 
του υπεύθυνου επεξεργασίας και η 
εκτέλεση των απαιτήσεων του υπεύθυνου 
επεξεργασίας. Όταν το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα αποσύρει 
τη συγκατάθεσή του, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας πρέπει επίσης να έχει το 
δικαίωμα να αρνηθεί την περαιτέρω 
παροχή των υπηρεσιών εάν η 
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να εφαρμόζεται για την επεξεργασία από 
τις δημόσιες αρχές κατά την εκπλήρωση 
των καθηκόντων τους.

επεξεργασία είναι απαραίτητη λόγω της 
φύσης της υπηρεσίας ή της λειτουργίας 
του συστήματος αρχειοθέτησης. Για τη 
διασφάλιση της διαφάνειας, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας πρέπει να υποχρεούται να 
ενημερώνει ρητώς το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα για τα έννομα 
συμφέροντα που επιδιώκονται και για το 
δικαίωμα αντίταξης, καθώς και να 
υποχρεούται να τεκμηριώνει τα εν λόγω 
έννομα συμφέροντα. Δεδομένου ότι ο 
νομοθέτης πρέπει να παρέχει διά νόμου τη 
νομική βάση για την επεξεργασία 
δεδομένων από τις δημόσιες αρχές, ο 
συγκεκριμένος νομικός λόγος δεν πρέπει 
να εφαρμόζεται για την επεξεργασία από 
τις δημόσιες αρχές κατά την εκπλήρωση 
των καθηκόντων τους.

Or. en

Τροπολογία 455
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Monika 
Hohlmeier, Lara Comi, Hubert Pirker, Renate Sommer

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 

(38) Τα έννομα συμφέροντα του 
υπευθύνου επεξεργασίας ή των τρίτων 
στους οποίους έχουν διαβιβαστεί τα 
δεδομένα 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 
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οικονομική επιβάρυνση. Για τη 
διασφάλιση της διαφάνειας, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας πρέπει να υποχρεούται να 
ενημερώνει ρητώς το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα για τα έννομα 
συμφέροντα που επιδιώκονται και για το 
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.

τη συγκεκριμένη κατάστασή του και χωρίς 
οικονομική επιβάρυνση. Για τη 
διασφάλιση της διαφάνειας, ο υπεύθυνος
επεξεργασίας πρέπει να υποχρεούται να 
ενημερώνει ρητώς το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα για τα έννομα 
συμφέροντα που επιδιώκονται και για το 
δικαίωμα αντίταξης, καθώς και να 
υποχρεούται να τεκμηριώνει τα εν λόγω 
έννομα συμφέροντα. Δεδομένου ότι ο 
νομοθέτης πρέπει να παρέχει διά νόμου τη 
νομική βάση για την επεξεργασία 
δεδομένων από τις δημόσιες αρχές, ο 
συγκεκριμένος νομικός λόγος δεν πρέπει 
να εφαρμόζεται για την επεξεργασία από 
τις δημόσιες αρχές κατά την εκπλήρωση 
των καθηκόντων τους.

Or. en

Τροπολογία 456
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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 

(38) Τα έννομα συμφέροντα του 
υπευθύνου επεξεργασίας ή των τρίτων για 
λογαριασμό των οποίων 
πραγματοποιείται η επεξεργασία, 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 
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επεξεργασίας πρέπει να υποχρεούται να 
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.

οικονομική επιβάρυνση. Για τη 
διασφάλιση της διαφάνειας, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας πρέπει να υποχρεούται να 
ενημερώνει ρητώς το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα για τα έννομα 
συμφέροντα που επιδιώκονται και για το 
δικαίωμα αντίταξης, καθώς και να 
υποχρεούται να τεκμηριώνει τα εν λόγω 
έννομα συμφέροντα. Δεδομένου ότι ο 
νομοθέτης πρέπει να παρέχει διά νόμου τη 
νομική βάση για την επεξεργασία 
δεδομένων από τις δημόσιες αρχές, ο 
συγκεκριμένος νομικός λόγος δεν πρέπει 
να εφαρμόζεται για την επεξεργασία από 
τις δημόσιες αρχές κατά την εκπλήρωση 
των καθηκόντων τους.

Or. en

Τροπολογία 457
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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) Σε εξαιρετικές περιστάσεις, το 
σαφώς προσδιορισμένο έννομο συμφέρον
του υπευθύνου επεξεργασίας μπορεί να 
παρέχει 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. Συγκεκριμένα, η ενεργητική 
εμπορική προώθηση δεν πρέπει να 
θεωρείται έννομο συμφέρον. 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 χωρίς 
οικονομική επιβάρυνση. Για τη 
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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.

διασφάλιση της διαφάνειας, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας πρέπει να υποχρεούται να 
ενημερώνει ρητώς το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα για το 
συγκεκριμένο έννομο συμφέρον που 
επιδιώκεται και για το δικαίωμα αντίταξης 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα, καθώς και να υποχρεούται να 
τεκμηριώνει το εν λόγω συγκεκριμένο 
έννομο συμφέρον που προτίθεται να 
χρησιμοποιήσει ως νομική βάση και να 
ενημερώνει εκ των προτέρων την εθνική 
αρχή προστασίας δεδομένων σχετικά με 
οποιαδήποτε τέτοια επεξεργασία. 
Δεδομένου ότι ο νομοθέτης πρέπει να 
παρέχει διά νόμου τη νομική βάση για την 
επεξεργασία δεδομένων από τις δημόσιες 
αρχές, ο συγκεκριμένος νομικός λόγος δεν 
πρέπει να εφαρμόζεται για την 
επεξεργασία από τις δημόσιες αρχές κατά 
την εκπλήρωση των καθηκόντων τους.

Or. en

Τροπολογία 458
Sabine Verheyen, Axel Voss, Kinga Gál, Monika Hohlmeier

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 

(38) Τα έννομα συμφέροντα του 
υπευθύνου επεξεργασίας ή των τρίτων 
στους οποίους έχουν διαβιβαστεί τα 
δεδομένα 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 
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επεξεργασία για λόγους που σχετίζονται με 
τη συγκεκριμένη κατάστασή του και χωρίς 
οικονομική επιβάρυνση. Για τη 
διασφάλιση της διαφάνειας, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας πρέπει να υποχρεούται να 
ενημερώνει ρητώς το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα για τα έννομα 
συμφέροντα που επιδιώκονται και για το 
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.

έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί στην 
επεξεργασία για λόγους που σχετίζονται με 
τη συγκεκριμένη κατάστασή του και χωρίς 
οικονομική επιβάρυνση. Για τη 
διασφάλιση της διαφάνειας, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας πρέπει να υποχρεούται να 
ενημερώνει ρητώς το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα για τα έννομα 
συμφέροντα που επιδιώκονται και για το 
δικαίωμα αντίταξης, καθώς και να
υποχρεούται να τεκμηριώνει τα εν λόγω 
έννομα συμφέροντα. Δεδομένου ότι ο 
νομοθέτης πρέπει να παρέχει διά νόμου τη 
νομική βάση για την επεξεργασία 
δεδομένων από τις δημόσιες αρχές, ο 
συγκεκριμένος νομικός λόγος δεν πρέπει 
να εφαρμόζεται για την επεξεργασία από 
τις δημόσιες αρχές κατά την εκπλήρωση 
των καθηκόντων τους.

Or. en

Τροπολογία 459
Françoise Castex

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 39 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39α) Η πρόληψη ή ο περιορισμός των 
ζημιών για τον υπεύθυνο επεξεργασίας, 
όπως αστικών αποζημιώσεων και 
αξιώσεων, πρέπει να συνιστά έννομο 
συμφέρον. Η ενεργητική εμπορική 
προώθηση δεν πρέπει να συνιστά έννομο 
συμφέρον.

Or. en

Τροπολογία 460
Joanna Senyszyn
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 39 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39α) Τα συμφέροντα και τα θεμελιώδη 
δικαιώματα του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα πρέπει να 
υπερισχύουν του συμφέροντος του 
υπεύθυνου επεξεργασίας εάν η 
επεξεργασία συνεπάγεται σοβαρό κίνδυνο 
βλάβης του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα ή παραβίασης 
οποιουδήποτε από τα θεμελιώδη 
δικαιώματα του εν λόγω προσώπου στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα όπως 
ορίζονται στον Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

Or. en

Τροπολογία 461
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 39 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39α) Η είσπραξη των νομίμων 
απαιτήσεων από το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, π.χ., η 
είσπραξη οφειλών ή αστικών 
αποζημιώσεων και αξιώσεων, πρέπει να 
συνιστά έννομο συμφέρον, αρκεί η νόμιμη 
απαίτηση να είχε κατοχυρωθεί πριν από 
τη συλλογή και την επεξεργασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η 
ίδια αρχή ισχύει και για την πρόληψη ή 
τον περιορισμό των ζημιών που 
προκαλούνται στον υπεύθυνο 
επεξεργασίας από το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, π.χ., για να 
προληφθεί η αθέτηση πληρωμών.

Or. en
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Τροπολογία 462
Jan Mulder

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 39 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39α) Η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς 
ενεργητικής εμπορικής προώθησης 
πρέπει να συνιστά έννομο συμφέρον, εάν 
ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει λάβει τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα στο πλαίσιο της πώλησης ενός 
προϊόντος ή μιας υπηρεσίας και εάν τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
χρησιμοποιούνται για ενεργητική 
εμπορική προώθηση οικείων και 
παρόμοιων προϊόντων των υπεύθυνων
επεξεργασίας.

Or. en

Τροπολογία 463
Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα για άλλους 
σκοπούς πρέπει να επιτρέπεται μόνον εάν 
η επεξεργασία είναι συμβατή με τους 
σκοπούς εκείνους για τους οποίους 
συλλέχθηκαν αρχικά τα δεδομένα, ιδίως 
εάν η επεξεργασία είναι αναγκαία για 
ιστορικούς και στατιστικούς σκοπούς ή 
σκοπούς επιστημονικής έρευνας. Εάν ο 
άλλος σκοπός δεν είναι συμβατός με τον 
αρχικό σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν 

(40) Η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα για άλλους 
σκοπούς πρέπει να επιτρέπεται μόνον εάν 
η επεξεργασία είναι συμβατή με τους 
σκοπούς εκείνους για τους οποίους 
συλλέχθηκαν αρχικά τα δεδομένα, ιδίως 
εάν η επεξεργασία είναι αναγκαία για 
ιστορικούς και στατιστικούς σκοπούς ή 
σκοπούς επιστημονικής έρευνας. Σε κάθε 
περίπτωση, πρέπει να εξασφαλίζεται η 
εφαρμογή των αρχών που καθορίζονται 
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τα δεδομένα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
πρέπει να εξασφαλίζει τη συγκατάθεση 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα για τον συγκεκριμένο άλλο 
σκοπό ή πρέπει να βασίζει την 
επεξεργασία σε άλλον θεμιτό λόγο 
σύννομης επεξεργασίας, ιδίως εάν 
προβλέπεται από το δίκαιο της Ένωσης ή 
το δίκαιο του κράτους μέλος στο οποίο 
υπάγεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας. Σε 
κάθε περίπτωση, πρέπει να εξασφαλίζεται 
η εφαρμογή των αρχών που καθορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό και, ιδίως, η 
ενημέρωση του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα σχετικά με τους 
άλλους αυτούς σκοπούς.

στον παρόντα κανονισμό και, ιδίως, η 
ενημέρωση του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα σχετικά με τους 
άλλους αυτούς σκοπούς.

Or. en

Τροπολογία 464
Claude Moraes, Glenis Willmott

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα για άλλους 
σκοπούς πρέπει να επιτρέπεται μόνον εάν 
η επεξεργασία είναι συμβατή με τους 
σκοπούς εκείνους για τους οποίους 
συλλέχθηκαν αρχικά τα δεδομένα, ιδίως 
εάν η επεξεργασία είναι αναγκαία για 
ιστορικούς και στατιστικούς σκοπούς ή 
σκοπούς επιστημονικής έρευνας. Εάν ο 
άλλος σκοπός δεν είναι συμβατός με τον 
αρχικό σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν 
τα δεδομένα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
πρέπει να εξασφαλίζει τη συγκατάθεση του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα για τον συγκεκριμένο άλλο 
σκοπό ή πρέπει να βασίζει την 
επεξεργασία σε άλλον θεμιτό λόγο 
σύννομης επεξεργασίας, ιδίως εάν 
προβλέπεται από το δίκαιο της Ένωσης ή 

(40) Η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα για άλλους 
σκοπούς πρέπει να επιτρέπεται μόνον εάν 
η επεξεργασία είναι συμβατή με τους 
σκοπούς εκείνους για τους οποίους 
συλλέχθηκαν αρχικά τα δεδομένα, όπως 
στις περιπτώσεις όπου η επεξεργασία 
είναι αναγκαία για ιστορικούς και 
στατιστικούς σκοπούς ή σκοπούς 
επιστημονικής έρευνας. Εάν ο άλλος 
σκοπός δεν είναι συμβατός με τον αρχικό 
σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν τα 
δεδομένα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
πρέπει να εξασφαλίζει τη συγκατάθεση του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα για τον συγκεκριμένο άλλο 
σκοπό ή πρέπει να βασίζει την 
επεξεργασία σε άλλον θεμιτό λόγο 
σύννομης επεξεργασίας, ιδίως εάν 
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το δίκαιο του κράτους μέλος στο οποίο 
υπάγεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας. Σε 
κάθε περίπτωση, πρέπει να εξασφαλίζεται 
η εφαρμογή των αρχών που καθορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό και, ιδίως, η 
ενημέρωση του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα σχετικά με τους 
άλλους αυτούς σκοπούς.

προβλέπεται από το δίκαιο της Ένωσης ή 
το δίκαιο του κράτους μέλος στο οποίο 
υπάγεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας. Σε 
κάθε περίπτωση, πρέπει να εξασφαλίζεται 
η εφαρμογή των αρχών που καθορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό και, ιδίως, η 
ενημέρωση του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα σχετικά με τους 
άλλους αυτούς σκοπούς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία διευκρινίζει ότι οι ιστορικοί, στατιστικοί και επιστημονικοί σκοποί 
πρέπει να θεωρούνται «μη ασύμβατοι» σκοποί. Παρότι κατά τα φαινόμενα αυτή ήταν και η 
πρόθεση του αρχικού σχεδίου με στόχο τη συνέπεια με την οδηγία για την προστασία των 
δεδομένων του 1995, η χρήση της λέξης «ιδίως» είναι διφορούμενη. Η παρούσα τροπολογία 
υποστηρίζεται από την πρόταση εισαγωγής μιας νέας παραγράφου 2 στο άρθρο 83.

Τροπολογία 465
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα για άλλους 
σκοπούς πρέπει να επιτρέπεται μόνον εάν 
η επεξεργασία είναι συμβατή με τους 
σκοπούς εκείνους για τους οποίους 
συλλέχθηκαν αρχικά τα δεδομένα, ιδίως 
εάν η επεξεργασία είναι αναγκαία για 
ιστορικούς και στατιστικούς σκοπούς ή 
σκοπούς επιστημονικής έρευνας. Εάν ο 
άλλος σκοπός δεν είναι συμβατός με τον 
αρχικό σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν 
τα δεδομένα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
πρέπει να εξασφαλίζει τη συγκατάθεση του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα για τον συγκεκριμένο άλλο 
σκοπό ή πρέπει να βασίζει την 
επεξεργασία σε άλλον θεμιτό λόγο 
σύννομης επεξεργασίας, ιδίως εάν 

(40) Η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα για άλλους 
σκοπούς πρέπει να επιτρέπεται μόνον εάν 
η επεξεργασία είναι συμβατή με τους 
σκοπούς εκείνους για τους οποίους 
συλλέχθηκαν αρχικά τα δεδομένα, όπως 
στις περιπτώσεις όπου η επεξεργασία 
είναι αναγκαία για ιστορικούς, 
στατιστικούς ή επιστημονικούς σκοπούς. 
Εάν ο άλλος σκοπός δεν είναι συμβατός με 
τον αρχικό σκοπό για τον οποίο 
συλλέχθηκαν τα δεδομένα, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας πρέπει να εξασφαλίζει τη 
συγκατάθεση του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα για τον 
συγκεκριμένο άλλο σκοπό ή πρέπει να 
βασίζει την επεξεργασία σε άλλον θεμιτό 
λόγο σύννομης επεξεργασίας, ιδίως εάν 
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προβλέπεται από το δίκαιο της Ένωσης ή 
το δίκαιο του κράτους μέλος στο οποίο 
υπάγεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας. Σε 
κάθε περίπτωση, πρέπει να εξασφαλίζεται 
η εφαρμογή των αρχών που καθορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό και, ιδίως, η 
ενημέρωση του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα σχετικά με τους 
άλλους αυτούς σκοπούς.

προβλέπεται από το δίκαιο της Ένωσης ή 
το δίκαιο του κράτους μέλος στο οποίο 
υπάγεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας. Σε 
κάθε περίπτωση, πρέπει να εξασφαλίζεται 
η εφαρμογή των αρχών που καθορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό και, ιδίως, η 
ενημέρωση του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα σχετικά με τους 
άλλους αυτούς σκοπούς.

Or. en

Τροπολογία 466
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα για άλλους 
σκοπούς πρέπει να επιτρέπεται μόνον εάν 
η επεξεργασία είναι συμβατή με τους 
σκοπούς εκείνους για τους οποίους 
συλλέχθηκαν αρχικά τα δεδομένα, ιδίως
εάν η επεξεργασία είναι αναγκαία για 
ιστορικούς και στατιστικούς σκοπούς ή 
σκοπούς επιστημονικής έρευνας. Εάν ο 
άλλος σκοπός δεν είναι συμβατός με τον 
αρχικό σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν 
τα δεδομένα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
πρέπει να εξασφαλίζει τη συγκατάθεση του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα για τον συγκεκριμένο άλλο 
σκοπό ή πρέπει να βασίζει την 
επεξεργασία σε άλλον θεμιτό λόγο 
σύννομης επεξεργασίας, ιδίως εάν 
προβλέπεται από το δίκαιο της Ένωσης ή 
το δίκαιο του κράτους μέλος στο οποίο 
υπάγεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας. Σε 
κάθε περίπτωση, πρέπει να εξασφαλίζεται 
η εφαρμογή των αρχών που καθορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό και, ιδίως, η 
ενημέρωση του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα σχετικά με τους 

(40) Η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα για άλλους 
σκοπούς πρέπει να επιτρέπεται μόνον εάν 
η επεξεργασία είναι συμβατή με τους 
σκοπούς εκείνους για τους οποίους 
συλλέχθηκαν αρχικά τα δεδομένα, όπως 
στις περιπτώσεις όπου η επεξεργασία 
είναι αναγκαία για ιστορικούς, 
στατιστικούς ή επιστημονικούς σκοπούς. 
Εάν ο άλλος σκοπός δεν είναι συμβατός με 
τον αρχικό σκοπό για τον οποίο 
συλλέχθηκαν τα δεδομένα, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας πρέπει να εξασφαλίζει τη 
συγκατάθεση του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα για τον 
συγκεκριμένο άλλο σκοπό ή πρέπει να 
βασίζει την επεξεργασία σε άλλον θεμιτό 
λόγο σύννομης επεξεργασίας, ιδίως εάν 
προβλέπεται από το δίκαιο της Ένωσης ή 
το δίκαιο του κράτους μέλος στο οποίο 
υπάγεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας. Σε 
κάθε περίπτωση, πρέπει να εξασφαλίζεται 
η εφαρμογή των αρχών που καθορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό και, ιδίως, η 
ενημέρωση του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα σχετικά με τους 
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άλλους αυτούς σκοπούς. άλλους αυτούς σκοπούς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροποποιημένη διατύπωση είναι περισσότερο σαφής.

Τροπολογία 467
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Lara Comi, 
Renate Sommer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα για άλλους 
σκοπούς πρέπει να επιτρέπεται μόνον εάν 
η επεξεργασία είναι συμβατή με τους 
σκοπούς εκείνους για τους οποίους 
συλλέχθηκαν αρχικά τα δεδομένα, ιδίως 
εάν η επεξεργασία είναι αναγκαία για 
ιστορικούς και στατιστικούς σκοπούς ή 
σκοπούς επιστημονικής έρευνας. Εάν ο 
άλλος σκοπός δεν είναι συμβατός με τον
αρχικό σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν 
τα δεδομένα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
πρέπει να εξασφαλίζει τη συγκατάθεση του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα για τον συγκεκριμένο άλλο 
σκοπό ή πρέπει να βασίζει την 
επεξεργασία σε άλλον θεμιτό λόγο 
σύννομης επεξεργασίας, ιδίως εάν 
προβλέπεται από το δίκαιο της Ένωσης ή 
το δίκαιο του κράτους μέλος στο οποίο 
υπάγεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας. Σε 
κάθε περίπτωση, πρέπει να εξασφαλίζεται 
η εφαρμογή των αρχών που καθορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό και, ιδίως, η 
ενημέρωση του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα σχετικά με 
τους άλλους αυτούς σκοπούς.

(40) Η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα για άλλους 
σκοπούς πρέπει να επιτρέπεται μόνον εάν 
η επεξεργασία είναι συμβατή με τους 
σκοπούς εκείνους για τους οποίους 
συλλέχθηκαν αρχικά τα δεδομένα, ιδίως 
εάν η επεξεργασία είναι αναγκαία για 
ιστορικούς και στατιστικούς σκοπούς ή 
σκοπούς επιστημονικής έρευνας. Εάν ο 
άλλος σκοπός δεν είναι συμβατός με τον 
αρχικό σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν 
τα δεδομένα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
πρέπει να εξασφαλίζει τη συγκατάθεση του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα για τον συγκεκριμένο άλλο 
σκοπό ή πρέπει να βασίζει την 
επεξεργασία σε άλλον θεμιτό λόγο 
σύννομης επεξεργασίας.

Or. en
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Τροπολογία 468
Anna Hedh, Christel Schaldemose, Marita Ulvskog

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα για άλλους 
σκοπούς πρέπει να επιτρέπεται μόνον εάν 
η επεξεργασία είναι συμβατή με τους 
σκοπούς εκείνους για τους οποίους 
συλλέχθηκαν αρχικά τα δεδομένα, ιδίως 
εάν η επεξεργασία είναι αναγκαία για 
ιστορικούς και στατιστικούς σκοπούς ή 
σκοπούς επιστημονικής έρευνας. Εάν ο 
άλλος σκοπός δεν είναι συμβατός με τον 
αρχικό σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν 
τα δεδομένα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
πρέπει να εξασφαλίζει τη συγκατάθεση του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα για τον συγκεκριμένο άλλο 
σκοπό ή πρέπει να βασίζει την 
επεξεργασία σε άλλον θεμιτό λόγο 
σύννομης επεξεργασίας, ιδίως εάν 
προβλέπεται από το δίκαιο της Ένωσης ή 
το δίκαιο του κράτους μέλος στο οποίο 
υπάγεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας. Σε 
κάθε περίπτωση, πρέπει να εξασφαλίζεται 
η εφαρμογή των αρχών που καθορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό και, ιδίως, η 
ενημέρωση του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα σχετικά με τους 
άλλους αυτούς σκοπούς.

(40) Η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα για άλλους 
σκοπούς πρέπει να επιτρέπεται μόνον εάν 
η επεξεργασία είναι συμβατή με τους 
σκοπούς εκείνους για τους οποίους 
συλλέχθηκαν αρχικά τα δεδομένα. Εάν ο 
άλλος σκοπός δεν είναι συμβατός με τον 
αρχικό σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν 
τα δεδομένα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
πρέπει να εξασφαλίζει τη συγκατάθεση του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα για τον συγκεκριμένο άλλο 
σκοπό ή πρέπει να βασίζει την 
επεξεργασία σε άλλον θεμιτό λόγο 
σύννομης επεξεργασίας, ιδίως εάν 
προβλέπεται από το δίκαιο της Ένωσης ή 
το δίκαιο του κράτους μέλος στο οποίο 
υπάγεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας. Σε 
κάθε περίπτωση, πρέπει να εξασφαλίζεται 
η εφαρμογή των αρχών που καθορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό και, ιδίως, η 
ενημέρωση του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα σχετικά με τους 
άλλους αυτούς σκοπούς.

Or. en

Τροπολογία 469
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40α) Η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται 
για άλλο σκοπό πρέπει να καταστεί 
διαθέσιμη στη δημόσια επιστημονική 
έρευνα, όταν μπορεί να δικαιολογηθεί η 
επιστημονική συνάφεια της επεξεργασίας 
των συλλεγόμενων δεδομένων. Κατά τη 
διάθεση δεδομένων για δημόσια 
επιστημονική έρευνα, πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη η αρχή της 
προστασίας της ιδιωτικής ζωής ήδη από 
το στάδιο του σχεδιασμού.

Or. en

Τροπολογία 470
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
τα οποία είναι εκ φύσεως ιδιαίτερα 
ευαίσθητα σε σχέση με τα θεμελιώδη 
δικαιώματα ή με την ιδιωτική ζωή χρήζουν 
ειδικής προστασίας. Τέτοια δικαιώματα 
δεν πρέπει να υποβάλλονται σε 
επεξεργασία, παρά μόνον με τη ρητή 
συγκατάθεση του προσώπου το οποίο 
αφορούν. Ωστόσο, πρέπει να προβλέπονται 
ρητώς παρεκκλίσεις από τη συγκεκριμένη 
απαγόρευση σε σχέση με ειδικές ανάγκες, 
ιδίως όταν η επεξεργασία διενεργείται στο 
πλαίσιο θεμιτών δραστηριοτήτων από 
ορισμένες οργανώσεις ή ιδρύματα σκοπός 
των οποίων είναι να επιτρέπουν την 
άσκηση θεμελιωδών ελευθεριών.

(41) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
τα οποία είναι εκ φύσεως ιδιαίτερα 
ευαίσθητα σε σχέση με τα θεμελιώδη 
δικαιώματα ή με την ιδιωτική ζωή χρήζουν 
ειδικής προστασίας. Τέτοια δικαιώματα 
δεν πρέπει να υποβάλλονται σε 
επεξεργασία, παρά μόνον με τη ρητή 
συγκατάθεση του προσώπου το οποίο 
αφορούν. Ωστόσο, πρέπει να προβλέπονται 
ρητώς παρεκκλίσεις από τη συγκεκριμένη 
απαγόρευση σε σχέση με ειδικές ανάγκες, 
ιδίως όταν η επεξεργασία διενεργείται στο 
πλαίσιο της σύναψης ή της εκτέλεσης 
σύμβασης με το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα ή στο πλαίσιο
θεμιτών δραστηριοτήτων από ορισμένες 
οργανώσεις ή ιδρύματα σκοπός των 
οποίων είναι να επιτρέπουν την άσκηση 
θεμελιωδών ελευθεριών.
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Τροπολογία 471
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
τα οποία είναι εκ φύσεως ιδιαίτερα 
ευαίσθητα σε σχέση με τα θεμελιώδη 
δικαιώματα ή με την ιδιωτική ζωή χρήζουν 
ειδικής προστασίας. Τέτοια δικαιώματα 
δεν πρέπει να υποβάλλονται σε 
επεξεργασία, παρά μόνον με τη ρητή 
συγκατάθεση του προσώπου το οποίο 
αφορούν. Ωστόσο, πρέπει να 
προβλέπονται ρητώς παρεκκλίσεις από τη 
συγκεκριμένη απαγόρευση σε σχέση με 
ειδικές ανάγκες, ιδίως όταν η 
επεξεργασία διενεργείται στο πλαίσιο 
θεμιτών δραστηριοτήτων από ορισμένες 
οργανώσεις ή ιδρύματα σκοπός των 
οποίων είναι να επιτρέπουν την άσκηση 
θεμελιωδών ελευθεριών.

(41) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
τα οποία είναι εκ φύσεως ιδιαίτερα 
ευαίσθητα σε σχέση με τα θεμελιώδη 
δικαιώματα ή με την ιδιωτική ζωή χρήζουν 
ειδικής προστασίας. Εντούτοις, κατά την
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη 
το πλαίσιο εντός του οποίου λαμβάνει 
χώρα η επεξεργασία. Αυτό σημαίνει 
συγκεκριμένα ότι για να εμπίπτει στο 
πεδίο εφαρμογής της απαγόρευσης, η 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που αφορούν την υγεία πρέπει 
να στοχεύει στη γνωστοποίηση 
πληροφοριών σχετικά με την υγεία. Από 
αυτή την άποψη πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη όλοι οι ρητοί και σιωπηροί σκοποί 
της επεξεργασίας. Εάν ένας από τους 
σκοπούς της επεξεργασίας συνίσταται 
στη συλλογή πληροφοριών σχετικά με την 
υγεία, αρκεί για να εφαρμοστεί η 
απαγόρευση της επεξεργασίας των 
δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 472
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 42
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(42) Η παρέκκλιση από την απαγόρευση 
επεξεργασίας ευαίσθητων κατηγοριών 
δεδομένων πρέπει να επιτρέπεται επίσης 
όταν θεσπίζεται διά νόμου, και με την 
επιφύλαξη κατάλληλων εγγυήσεων, ώστε 
να προστατεύονται τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα και άλλα 
θεμελιώδη δικαιώματα, εφόσον κάτι τέτοιο 
δικαιολογείται από λόγους δημόσιου 
συμφέροντος και κυρίως για σκοπούς 
υγείας, συμπεριλαμβανομένης της 
δημόσιας υγείας, της κοινωνικής 
προστασίας και της διαχείρισης υπηρεσιών 
υγειονομικής περίθαλψης, προκειμένου 
ιδίως να διασφαλίζεται η ποιότητα και η 
αποδοτικότητα ως προς το κόστος των 
διαδικασιών που χρησιμοποιούνται για τον 
διακανονισμό απαιτήσεων για παροχές και 
υπηρεσίες στο σύστημα ασφάλισης υγείας 
ή για ιστορικούς και στατιστικούς σκοπούς 
και για σκοπούς επιστημονικής έρευνας.

(42) Τέτοια δικαιώματα δεν πρέπει να 
υποβάλλονται σε επεξεργασία, παρά 
μόνον με τη ρητή συγκατάθεση του 
προσώπου το οποίο αφορούν. Ωστόσο, 
πρέπει να προβλέπονται ρητώς 
παρεκκλίσεις από τη συγκεκριμένη 
απαγόρευση σε σχέση με ειδικές ανάγκες, 
ιδίως όταν η επεξεργασία διενεργείται 
στο πλαίσιο θεμιτών δραστηριοτήτων 
από ορισμένες οργανώσεις ή ιδρύματα 
σκοπός των οποίων είναι να επιτρέπουν 
την άσκηση θεμελιωδών ελευθεριών. Η 
παρέκκλιση από την απαγόρευση 
επεξεργασίας ευαίσθητων κατηγοριών 
δεδομένων πρέπει να επιτρέπεται επίσης 
όταν θεσπίζεται διά νόμου, και με την 
επιφύλαξη κατάλληλων εγγυήσεων, ώστε 
να προστατεύονται τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα και άλλα 
θεμελιώδη δικαιώματα, εφόσον κάτι τέτοιο 
δικαιολογείται από λόγους δημόσιου 
συμφέροντος και κυρίως για σκοπούς 
υγείας, συμπεριλαμβανομένης της 
δημόσιας υγείας, όπως για παράδειγμα για 
την προστασία από σοβαρές 
διασυνοριακές απειλές για την υγεία ή 
προκειμένου να διασφαλιστούν υψηλά 
πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας, 
μεταξύ άλλων για φάρμακα ή ιατρικά 
εργαλεία, της κοινωνικής προστασίας και 
της διαχείρισης υπηρεσιών υγειονομικής 
περίθαλψης, προκειμένου ιδίως να 
διασφαλίζεται η ποιότητα και η 
αποδοτικότητα ως προς το κόστος των 
διαδικασιών που χρησιμοποιούνται για τον 
διακανονισμό απαιτήσεων για παροχές και 
υπηρεσίες στο σύστημα ασφάλισης υγείας 
ή για ιστορικούς και στατιστικούς σκοπούς 
και για σκοπούς επιστημονικής έρευνας.

Or. en
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Τροπολογία 473
Anna Hedh, Christel Schaldemose, Marita Ulvskog

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(42) Η παρέκκλιση από την απαγόρευση 
επεξεργασίας ευαίσθητων κατηγοριών 
δεδομένων πρέπει να επιτρέπεται επίσης 
όταν θεσπίζεται διά νόμου, και με την 
επιφύλαξη κατάλληλων εγγυήσεων, ώστε 
να προστατεύονται τα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα και άλλα 
θεμελιώδη δικαιώματα, εφόσον κάτι τέτοιο 
δικαιολογείται από λόγους δημόσιου 
συμφέροντος και κυρίως για σκοπούς 
υγείας, συμπεριλαμβανομένης της 
δημόσιας υγείας, της κοινωνικής 
προστασίας και της διαχείρισης υπηρεσιών 
υγειονομικής περίθαλψης, προκειμένου 
ιδίως να διασφαλίζεται η ποιότητα και η 
αποδοτικότητα ως προς το κόστος των 
διαδικασιών που χρησιμοποιούνται για τον 
διακανονισμό απαιτήσεων για παροχές και 
υπηρεσίες στο σύστημα ασφάλισης υγείας 
ή για ιστορικούς και στατιστικούς σκοπούς 
και για σκοπούς επιστημονικής έρευνας.

(42) Η παρέκκλιση από την απαγόρευση 
επεξεργασίας ευαίσθητων κατηγοριών 
δεδομένων πρέπει να επιτρέπεται επίσης 
όταν θεσπίζεται διά νόμου, και με την 
επιφύλαξη κατάλληλων εγγυήσεων, ώστε 
να προστατεύονται τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα και άλλα 
θεμελιώδη δικαιώματα, εφόσον κάτι τέτοιο 
δικαιολογείται από λόγους δημόσιου 
συμφέροντος και κυρίως για σκοπούς 
υγείας, συμπεριλαμβανομένης της 
δημόσιας υγείας, της κοινωνικής 
προστασίας και της διαχείρισης υπηρεσιών 
υγειονομικής περίθαλψης, προκειμένου 
ιδίως να διασφαλίζεται η ποιότητα και η 
αποδοτικότητα ως προς το κόστος των 
διαδικασιών που χρησιμοποιούνται για τον 
διακανονισμό απαιτήσεων για παροχές και 
υπηρεσίες στο σύστημα ασφάλισης υγείας 
ή για ιστορικούς, στατιστικούς και 
επιστημονικούς σκοπούς.

Or. en

Τροπολογία 474
Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(45) Εάν τα δεδομένα τα οποία 
επεξεργάζεται ένας υπεύθυνος 
επεξεργασίας δεν επιτρέπουν στον 
υπεύθυνο επεξεργασίας να αναγνωρίσει 
την ταυτότητα ενός φυσικού προσώπου, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας δεν πρέπει να 

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

υποχρεούται να εξασφαλίζει πρόσθετες 
πληροφορίες προκειμένου να αναγνωρίσει 
την ταυτότητα του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα με μοναδικό 
σκοπό τη συμμόρφωσή του προς 
οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος 
κανονισμού. Σε περίπτωση αιτήματος 
πρόσβασης, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
πρέπει να δικαιούται να ζητεί από το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα περισσότερες πληροφορίες οι 
οποίες θα του επιτρέψουν να εντοπίσει τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
ζητεί το εν λόγω πρόσωπο. Εάν το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δύναται να παράσχει τα εν λόγω 
δεδομένα, οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεν 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
επικαλούνται έλλειψη πληροφοριών για 
να απορρίπτουν αιτήματα πρόσβασης.

Or. en

Τροπολογία 475
Csaba Sógor

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 45 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(45α) Το δικαίωμα στην προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
βασίζεται στο δικαίωμα του προσώπου 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα να 
ασκεί έλεγχο επί των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που 
υποβάλλονται σε επεξεργασία. Για τον 
σκοπό αυτόν πρέπει να εκχωρηθούν στο 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα πλήρη και αδιαμφισβήτητα 
δικαιώματα σε διαφανή, σαφή και 
εύληπτη πληροφόρηση σχετικά με την 
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που το αφορούν, δικαίωμα σε 
πρόσβαση, διόρθωση και διαγραφή των 
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εν λόγω δεδομένων, δικαίωμα στη 
φορητότητα δεδομένων και δικαίωμα 
αντίταξης στην κατάρτιση προφίλ. 
Επιπλέον, το εν λόγω πρόσωπο πρέπει 
επίσης να έχει τη δυνατότητα υποβολής 
καταγγελίας στην αρμόδια αρχή 
προστασίας δεδομένων σχετικά με την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από υπεύθυνο επεξεργασίας ή 
εκτελούντα την επεξεργασία, και 
δικαίωμα δικαστικής προσφυγής με 
σκοπό τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων 
του, καθώς και δικαίωμα σε αποζημίωση 
για ζημία που προκλήθηκε από παράνομη 
επεξεργασία ή από ενέργεια ασυμβίβαστη 
με τον παρόντα κανονισμό. Οι διατάξεις 
του παρόντος κανονισμού αποσκοπούν 
στην ενίσχυση, στην αποσαφήνιση, στη 
διασφάλιση και, ανάλογα με την 
περίπτωση, στην κωδικοποίηση των εν 
λόγω δικαιωμάτων.

Or. hu

Τροπολογία 476
Alexander Alvaro, Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 46 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(46α) Τα πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα πρέπει να 
ενημερώνονται σχετικά με τις 
διαδικασίες επεξεργασίας των δεδομένων 
που εφαρμόζονται από τον φορέα χωρίς 
να κατακλύζονται από τεράστιο όγκο 
πληροφοριών. Συνεπώς, μια διαφανής και 
κατανοητή πολιτική πληροφοριών 
συνιστά κρίσιμο στοιχείο κάθε πλαισίου 
επεξεργασίας δεδομένων. Προκειμένου να 
καταστεί δυνατή η ταχύτερη κατανόηση 
και η καλύτερη συγκρισιμότητα των 
πολιτικών σχετικά με την προστασία των 
δεδομένων, κατά την παροχή των 
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πληροφοριών στο πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, οι υπεύθυνοι 
επεξεργασίας πρέπει να γνωστοποιούν τις 
πολιτικές πληροφόρησης βασισμένες σε 
μικρά εικονίδια πριν θεσπίσουν 
λεπτομερώς τις πολιτικές πληροφόρησης. 
Αυτές οι πολιτικές πληροφόρησης 
βασισμένες σε μικρά εικονίδια πρέπει να 
τυποποιηθούν ούτως ώστε να μπορούν να 
παρασχεθούν γραπτώς και σε 
ηλεκτρονική μορφή και να είναι 
αναγνώσιμες σε κινητές συσκευές. 
Λεπτομερείς εξηγήσεις ή περαιτέρω 
σχόλια μπορούν να ακολουθήσουν στο 
πλαίσιο της παροχής πιο λεπτομερών 
πληροφοριών στα πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα. Όταν 
παρέχονται σε ηλεκτρονική μορφή, οι 
τυποποιημένες πολιτικές πληροφόρησης 
πρέπει να είναι μηχαναγνώσιμες ώστε να 
είναι δυνατή η υλοποίηση καινοτόμων 
σχεδίων εφαρμογής.

Or. en

Τροπολογία 477
Jan Mulder

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47) Πρέπει να προβλέπονται τρόποι για τη 
διευκόλυνση της άσκησης από το πρόσωπο 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα των 
δικαιωμάτων του που προβλέπονται από 
τον παρόντα κανονισμό, 
συμπεριλαμβανομένων ειδικότερα 
μηχανισμών υποβολής αιτημάτων -χωρίς 
οικονομική επιβάρυνση- πρόσβασης σε 
δεδομένα, διόρθωσης, διαγραφής και 
άσκησης του δικαιώματος αντίταξης. Ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να 
υποχρεούται να απαντά σε αιτήματα του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 

(47) Πρέπει να προβλέπονται τρόποι για τη 
διευκόλυνση της άσκησης από το πρόσωπο 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα των 
δικαιωμάτων του που προβλέπονται από 
τον παρόντα κανονισμό, 
συμπεριλαμβανομένων ειδικότερα 
μηχανισμών υποβολής αιτημάτων -χωρίς 
οικονομική επιβάρυνση- πρόσβασης σε 
δεδομένα, διόρθωσης, διαγραφής και 
άσκησης του δικαιώματος αντίταξης. Ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να 
υποχρεούται να απαντά σε αιτήματα του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
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δεδομένα εντός καθορισμένης προθεσμίας 
και να παρέχει αιτιολογία στην περίπτωση 
που δεν συμμορφώνεται προς το αίτημα 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα.

δεδομένα εντός εύλογης προθεσμίας και να 
παρέχει αιτιολογία στην περίπτωση που 
δεν συμμορφώνεται προς το αίτημα του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα.

Or. en

Τροπολογία 478
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47) Πρέπει να προβλέπονται τρόποι για τη 
διευκόλυνση της άσκησης από το πρόσωπο 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα των 
δικαιωμάτων του που προβλέπονται από 
τον παρόντα κανονισμό, 
συμπεριλαμβανομένων ειδικότερα 
μηχανισμών υποβολής αιτημάτων -χωρίς 
οικονομική επιβάρυνση- πρόσβασης σε 
δεδομένα, διόρθωσης, διαγραφής και 
άσκησης του δικαιώματος αντίταξης. Ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να 
υποχρεούται να απαντά σε αιτήματα του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα εντός καθορισμένης προθεσμίας 
και να παρέχει αιτιολογία στην περίπτωση 
που δεν συμμορφώνεται προς το αίτημα 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα.

(47) Πρέπει να προβλέπονται τρόποι για τη 
διευκόλυνση της άσκησης από το πρόσωπο 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα των 
δικαιωμάτων του που προβλέπονται από 
τον παρόντα κανονισμό, 
συμπεριλαμβανομένων ειδικότερα 
μηχανισμών υποβολής αιτημάτων 
πρόσβασης σε δεδομένα, διόρθωσης, 
διαγραφής και άσκησης του δικαιώματος 
αντίταξης. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
πρέπει να υποχρεούται να απαντά σε 
αιτήματα του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα εντός 
καθορισμένης προθεσμίας και να παρέχει 
αιτιολογία στην περίπτωση που δεν 
συμμορφώνεται προς το αίτημα του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα.

Or. en

Τροπολογία 479
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 48
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 480
Louis Michel

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 

(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. Το 
επίπεδο λεπτομέρειας των πληροφοριών 
που αφορούν την περίοδο για την οποία 
θα αποθηκευτούν τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να 
διαφέρει ανάλογα με τις συγκεκριμένες 
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της μη παροχής των εν λόγω δεδομένων. περιστάσεις. Εάν είναι δυνατόν, μπορεί να 
εκφραστεί ως συγκεκριμένη χρονική 
στιγμή, ειδάλλως αρκεί η αναφορά μιας 
προθεσμίας, όπως για παράδειγμα των 
κανόνων παραγραφής. 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 σε περίπτωση μη παροχής 
των εν λόγω δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 481
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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, την εκτιμώμενη περίοδο 
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.

Or. en
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Τροπολογία 482
Sophia in 't Veld

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 48 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(48α) Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο 
εκτελών την επεξεργασία πρέπει να 
δημοσιεύει πληροφορίες σχετικά με το 
πόσες φορές ζήτησε η αστυνομία και οι 
δικαστικές αρχές δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα, από ποιες χώρες προήλθαν 
τα εν λόγω αιτήματα και πόσο συχνά 
απορρίφθηκαν πλήρως ή εν μέρει τα εν 
λόγω αιτήματα. 

Or. en

Τροπολογία 483
Axel Voss

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 

(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 της διατήρησης για 
κάθε σκοπό, τους αποδέκτες που 
λαμβάνουν τα δεδομένα, τη συλλογιστική 
για τα δεδομένα που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία και τις δυνητικές συνέπειες 
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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.

της εν λόγω επεξεργασίας, τουλάχιστον 
όταν αυτή βασίζεται σε κατάρτιση προφίλ. 
Το δικαίωμα αυτό δεν πρέπει να επηρεάζει 
αρνητικά τα δικαιώματα και τις ελευθερίες 
άλλων, όπως το επαγγελματικό απόρρητο 
ή το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας 
και, ειδικότερα, το δικαίωμα δημιουργού 
που προστατεύει το λογισμικό. Ωστόσο, οι 
παράγοντες αυτοί δεν πρέπει να έχουν ως 
αποτέλεσμα την άρνηση παροχής κάθε 
ενημέρωσης στο πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προέρχεται από τη γνωμοδότηση της IMCO.

Τροπολογία 484
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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 

(51) Κάθε πρόσωπο πρέπει να έχει 
δικαίωμα πρόσβασης σε δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα 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 
προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε 
επεξεργασία, το χρονικό διάστημα της 
επεξεργασίας, τους αποδέκτες που 
λαμβάνουν τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα, τη συλλογιστική για τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
υποβάλλονται σε επεξεργασία και τις 
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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.

δυνητικές συνέπειες της εν λόγω 
επεξεργασίας. Το δικαίωμα αυτό δεν 
πρέπει να επηρεάζει αρνητικά τα 
δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων, 
όπως το επαγγελματικό απόρρητο ή το 
δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας και, 
ειδικότερα, το δικαίωμα δημιουργού που 
προστατεύει το λογισμικό. Ωστόσο, οι 
παράγοντες αυτοί δεν πρέπει να έχουν ως 
αποτέλεσμα την άρνηση παροχής κάθε 
ενημέρωσης στο πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα.

Or. en

Τροπολογία 485
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

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 

(51) Κάθε πρόσωπο πρέπει να έχει 
δικαίωμα πρόσβασης σε δεδομένα τα 
οποία συλλέχθηκαν και το αφορούν και να 
μπορεί να ασκεί το δικαίωμα αυτό 
ευχερώς, προκειμένου να γνωρίζει και να 
ελέγχει τη νομιμότητα της επεξεργασίας. 
Επομένως, κάθε πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα πρέπει να έχει το 
δικαίωμα να γνωρίζει και να εξασφαλίζει 
ενημέρωση, ιδίως όσον αφορά τους 
σκοπούς για τους οποίους τα δεδομένα 
υποβάλλονται σε επεξεργασία, το χρονικό 
διάστημα της επεξεργασίας ή, όταν αυτό 
είναι αδύνατο, για τα κριτήρια που 
καθορίζουν το εν λόγω διάστημα, τους 
αποδέκτες που λαμβάνουν τα δεδομένα, τη 
συλλογιστική για τα δεδομένα που 
υποβάλλονται σε επεξεργασία και τις 
δυνητικές συνέπειες της εν λόγω 
επεξεργασίας, τουλάχιστον όταν αυτή 
βασίζεται σε κατάρτιση προφίλ. Το 
δικαίωμα αυτό δεν πρέπει να επηρεάζει 
αρνητικά τα δικαιώματα και τις ελευθερίες 
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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.

άλλων, όπως το επαγγελματικό απόρρητο 
ή το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας 
και, ειδικότερα, το δικαίωμα δημιουργού 
που προστατεύει το λογισμικό. Ωστόσο, οι 
παράγοντες αυτοί δεν πρέπει να έχουν ως 
αποτέλεσμα την άρνηση παροχής κάθε 
ενημέρωσης στο πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα.

Or. en

Τροπολογία 486
Louis Michel

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 

(51) Κάθε πρόσωπο πρέπει να έχει 
δικαίωμα πρόσβασης σε δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα 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 
προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε 
επεξεργασία, το χρονικό διάστημα της 
επεξεργασίας, τους αποδέκτες που 
λαμβάνουν τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα, τη συλλογιστική για τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 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 για παράδειγμα το 
επαγγελματικό απόρρητο όπως τους 
χρησιμοποιούμενους αλγόριθμους, την 
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ενημέρωσης στο πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα.

προστασία της ασφάλειας των δικτύων 
και των πληροφοριών ή το δικαίωμα 
πνευματικής ιδιοκτησίας και, ειδικότερα, 
το δικαίωμα δημιουργού που προστατεύει 
το λογισμικό. Ωστόσο, οι παράγοντες 
αυτοί δεν πρέπει να έχουν ως αποτέλεσμα 
την άρνηση παροχής κάθε ενημέρωσης στο 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα.

Or. en

Τροπολογία 487
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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 

(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 φυσικών προσώπων. Ωστόσο, οι 
παράγοντες αυτοί δεν πρέπει να έχουν ως 
αποτέλεσμα την άρνηση παροχής κάθε 
ενημέρωσης στο πρόσωπο στο οποίο 
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αποτέλεσμα την άρνηση παροχής κάθε 
ενημέρωσης στο πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα.

αναφέρονται τα δεδομένα.

Or. en

Τροπολογία 488
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 52

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(52) Ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
χρησιμοποιεί κάθε εύλογο μέτρο για να 
επαληθεύει την ταυτότητα του προσώπου 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα το 
οποίο ζητεί πρόσβαση, ιδίως στο πλαίσιο 
επιγραμμικών υπηρεσιών και 
επιγραμμικών αναγνωριστικών 
ταυτότητας. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
δεν πρέπει να διατηρεί δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα με μοναδικό 
σκοπό να μπορεί να αποκρίνεται σε 
δυνητικά αιτήματα.

(52) Ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
χρησιμοποιεί κάθε εύλογο μέτρο, στο 
πλαίσιο του προσφερόμενου προϊόντος ή 
υπηρεσίας, ή διαφορετικά στο πλαίσιο 
της σχέσης μεταξύ του υπευθύνου 
επεξεργασίας και του προσώπου στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, και του 
βαθμού ευαισθησίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που 
υποβάλλονται σε επεξεργασία, για να 
επαληθεύει την ταυτότητα του προσώπου 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα το 
οποίο ζητεί πρόσβαση, ιδίως στο πλαίσιο 
επιγραμμικών υπηρεσιών και 
επιγραμμικών αναγνωριστικών 
ταυτότητας. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
δεν πρέπει να διατηρεί ούτε να 
υποχρεούται να συλλέγει δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα με μοναδικό 
σκοπό να μπορεί να αποκρίνεται σε 
δυνητικά αιτήματα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η συμμόρφωση με την απαίτηση δικαιώματος πρόσβασης 
συνεπάγεται ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων χρειάζεται να συλλέξει 
(περισσότερα) δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα προκειμένου να συμμορφωθεί με το αίτημα. Σύμφωνα με την αρχή ελαχιστοποίησης 
των δεδομένων, αυτή η ενδεχόμενη συνέπεια πρέπει να αποφεύγεται.
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Τροπολογία 489
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 53

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

λόγος περιορισμού της επεξεργασίας των 
δεδομένων αντί της διαγραφής τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το δικαίωμα των φυσικών προσώπων «να λησμονηθούν» είναι δικαίωμα που δεν προβλέπεται 
από τον παρόντα κανονισμό. Με τη χρησιμοποίηση του συγκεκριμένου όρου, τα πρόσωπα στα 
οποία αναφέρονται τα δεδομένα λαμβάνουν μια υπόσχεση για ένα δικαίωμα που δεν διαθέτουν 
στην πράξη. Το δικαίωμα στη διαγραφή πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ισχυρό και να 
λαμβάνει υπόψη τις δυσκολίες της απόσυρσης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το 
διαδίκτυο. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να ενισχυθεί το δικαίωμα στη διαγραφή και όχι να 
δίνονται υποσχέσεις για παραχώρηση ανύπαρκτων δικαιωμάτων μέσω παραπλανητικών τίτλων.

Τροπολογία 490
Sylvie Guillaume, Françoise Castex

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 53

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(53) Κάθε πρόσωπο πρέπει να έχει το 
δικαίωμα να ζητεί τη διόρθωση των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το 
αφορούν καθώς και το «δικαίωμα να 
λησμονηθεί» εάν η διατήρηση των εν λόγω 
δεδομένων δεν είναι σύμφωνη προς τον 
παρόντα κανονισμό. Ειδικότερα, τα 
πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να 
ζητούν τη διαγραφή και την παύση της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που τα αφορούν, εάν τα 
δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε 
σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους 
συλλέγονται ή υποβάλλονται άλλως πως 
σε επεξεργασία, εάν τα πρόσωπα στα 
οποία αναφέροντα τα δεδομένα αποσύρουν 
τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία 
ή εάν αντιτάσσονται στην επεξεργασία 

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

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τα 
αφορούν ή εάν η επεξεργασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τα 
αφορούν δεν είναι σύμφωνη προς τον 
παρόντα κανονισμό για οποιονδήποτε άλλο 
λόγο. Το δικαίωμα αυτό έχει ιδιαίτερη 
σημασία όταν το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα παρέσχε τη 
συγκατάθεσή του στην παιδική του ηλικία, 
όταν δεν είχε πλήρη επίγνωση των 
κινδύνων που ενέχει η επεξεργασία, και 
θέλει αργότερα να αφαιρέσει τα 
συγκεκριμένα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα, κυρίως από το Διαδίκτυο. 
Ωστόσο, η περαιτέρω διατήρηση των 
δεδομένων πρέπει να επιτρέπεται όταν 
είναι αναγκαία για ιστορικούς ή 
στατιστικούς σκοπούς και σκοπούς 
επιστημονικής έρευνας, για λόγους 
δημόσιου συμφέροντος στον τομέα της 
δημόσιας υγείας, για την άσκηση του 
δικαιώματος ελευθερίας έκφρασης, όταν 
απαιτείται από τον νόμο ή εάν υπάρχει 
λόγος περιορισμού της επεξεργασίας των 
δεδομένων αντί της διαγραφής τους.

Or. en

Τροπολογία 491
Claude Moraes, Glenis Willmott

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 53

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(53) Κάθε πρόσωπο πρέπει να έχει το 
δικαίωμα να ζητεί τη διόρθωση των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το 
αφορούν καθώς και το «δικαίωμα να 
λησμονηθεί» εάν η διατήρηση των εν λόγω 
δεδομένων δεν είναι σύμφωνη προς τον 
παρόντα κανονισμό. Ειδικότερα, τα 
πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να 
ζητούν τη διαγραφή και την παύση της 

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Το δικαίωμα των φυσικών προσώπων να «λησμονηθούν» δεν πρέπει να ισχύει για τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν την υγεία, εφόσον τα συγκεκριμένα δεδομένα 
υποβάλλονται σε επεξεργασία για υγειονομικούς σκοπούς, όπως ορίζεται στο άρθρο 81 στοιχείο 
α). Τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα έχουν ζωτικό συμφέρον να τηρούν πλήρες 
αρχείο για την υγεία τους προκειμένου να λαμβάνουν την πιο κατάλληλη φροντίδα και θεραπεία 
στη διάρκεια της ζωής τους.
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Τροπολογία 492
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 53

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

λόγος περιορισμού της επεξεργασίας των 
δεδομένων αντί της διαγραφής τους.

Or. en
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(53) Κάθε πρόσωπο πρέπει να έχει το 
δικαίωμα να ζητεί τη διόρθωση των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το 
αφορούν καθώς και το «δικαίωμα να 
λησμονηθεί» εάν η διατήρηση των εν λόγω 
δεδομένων δεν είναι σύμφωνη προς τον 
παρόντα κανονισμό. Ειδικότερα, τα 
πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να 
ζητούν τη διαγραφή και την παύση της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που τα αφορούν, εάν τα 
δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε 
σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους 
συλλέγονται ή υποβάλλονται άλλως πως 
σε επεξεργασία, εάν τα πρόσωπα στα 
οποία αναφέροντα τα δεδομένα αποσύρουν 
τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία 
ή εάν αντιτάσσονται στην επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τα 
αφορούν ή εάν η επεξεργασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τα 
αφορούν δεν είναι σύμφωνη προς τον 
παρόντα κανονισμό για οποιονδήποτε άλλο 
λόγο. Το δικαίωμα αυτό έχει ιδιαίτερη 
σημασία όταν το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα παρέσχε τη 
συγκατάθεσή του στην παιδική του ηλικία, 
όταν δεν είχε πλήρη επίγνωση των 

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

κινδύνων που ενέχει η επεξεργασία, και 
θέλει αργότερα να αφαιρέσει τα 
συγκεκριμένα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα, κυρίως από το Διαδίκτυο. 
Ωστόσο, η περαιτέρω διατήρηση των 
δεδομένων πρέπει να επιτρέπεται όταν 
είναι αναγκαία για ιστορικούς ή 
στατιστικούς σκοπούς και σκοπούς 
επιστημονικής έρευνας, για λόγους 
δημόσιου συμφέροντος στον τομέα της 
δημόσιας υγείας, για την άσκηση του 
δικαιώματος ελευθερίας έκφρασης, όταν 
απαιτείται από τον νόμο ή εάν υπάρχει 
λόγος περιορισμού της επεξεργασίας των 
δεδομένων αντί της διαγραφής τους. 
Ωστόσο, στις περιπτώσεις αυτές, και στο 
μέτρο που προέχουν τα συμφέροντα, τα 
δικαιώματα ή οι θεμελιώδεις ελευθερίες 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα, το εν λόγω πρόσωπο πρέπει να 
έχει τη δυνατότητα να ασκήσει δικαίωμα 
αντίταξης κατά της δημιουργίας 
συνδέσμων, αντιγράφων ή 
αναπαραγωγών των εν λόγω δεδομένων 
εφόσον δεν είναι απαραίτητα σε σχέση με 
τους παραπάνω σκοπούς.

Or. es

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά τις εξαιρέσεις από το δικαίωμα του προσώπου «να λησμονηθεί», υπάρχουν 
συνήθεις καταστάσεις του ψηφιακού περιβάλλοντος κατά τις οποίες η διάδοση των εν λόγω 
δεδομένων μέσω Διαδικτύου ή μηχανών αναζήτησης μπορεί να προκαλέσει ζημία στο πρόσωπο 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα την οποία δεν είναι υποχρεωμένο να υποστεί. Η διάδοση 
και η πρόσβαση από όλους περιορίζεται όταν προέχουν τα συμφέροντα, τα δικαιώματα και οι 
θεμελιώδεις ελευθερίες του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, και εφόσον τα 
παραπάνω δεν αποτελούν ουσιώδες μέρος των λόγων διατήρησης των αρχικών δεδομένων.
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(53) Κάθε πρόσωπο πρέπει να έχει το 
δικαίωμα να ζητεί τη διόρθωση των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το 
αφορούν καθώς και το «δικαίωμα να 
λησμονηθεί» εάν η διατήρηση των εν λόγω 
δεδομένων δεν είναι σύμφωνη προς τον 
παρόντα κανονισμό. Ειδικότερα, τα 
πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να 
ζητούν τη διαγραφή και την παύση της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που τα αφορούν, εάν τα 
δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε 
σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους 
συλλέγονται ή υποβάλλονται άλλως πως 
σε επεξεργασία, εάν τα πρόσωπα στα 
οποία αναφέροντα τα δεδομένα αποσύρουν 
τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία 
ή εάν αντιτάσσονται στην επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τα 
αφορούν ή εάν η επεξεργασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τα 
αφορούν δεν είναι σύμφωνη προς τον 
παρόντα κανονισμό για οποιονδήποτε άλλο 
λόγο. Το δικαίωμα αυτό έχει ιδιαίτερη 
σημασία όταν το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα παρέσχε τη 
συγκατάθεσή του στην παιδική του ηλικία, 
όταν δεν είχε πλήρη επίγνωση των 
κινδύνων που ενέχει η επεξεργασία, και 
θέλει αργότερα να αφαιρέσει τα 
συγκεκριμένα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα, κυρίως από το Διαδίκτυο. 
Ωστόσο, η περαιτέρω διατήρηση των 
δεδομένων πρέπει να επιτρέπεται όταν 
είναι αναγκαία για ιστορικούς ή 
στατιστικούς σκοπούς και σκοπούς 
επιστημονικής έρευνας, για λόγους 
δημόσιου συμφέροντος στον τομέα της
δημόσιας υγείας, για την άσκηση του 
δικαιώματος ελευθερίας έκφρασης, όταν 
απαιτείται από τον νόμο ή εάν υπάρχει 
λόγος περιορισμού της επεξεργασίας των 
δεδομένων αντί της διαγραφής τους.

(53) Κάθε πρόσωπο πρέπει να έχει το 
δικαίωμα να ζητεί τη διόρθωση των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το 
αφορούν καθώς και το «δικαίωμα να 
λησμονηθεί» εάν η διατήρηση των εν λόγω 
δεδομένων δεν είναι σύμφωνη προς τον 
παρόντα κανονισμό. Ειδικότερα, τα 
πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να
ζητούν τη διαγραφή και την παύση της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που τα αφορούν, εάν τα 
δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε 
σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους 
συλλέγονται ή υποβάλλονται άλλως πως 
σε επεξεργασία, εάν τα πρόσωπα στα 
οποία αναφέροντα τα δεδομένα αποσύρουν 
τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία 
ή εάν αντιτάσσονται στην επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τα 
αφορούν ή εάν η επεξεργασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τα 
αφορούν δεν είναι σύμφωνη προς τον 
παρόντα κανονισμό για οποιονδήποτε άλλο 
λόγο. Το δικαίωμα αυτό έχει ιδιαίτερη 
σημασία όταν το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα παρέσχε τη 
συγκατάθεσή του στην παιδική του ηλικία, 
όταν δεν είχε πλήρη επίγνωση των 
κινδύνων που ενέχει η επεξεργασία, και 
θέλει αργότερα να αφαιρέσει τα 
συγκεκριμένα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα, κυρίως από το Διαδίκτυο. 
Ωστόσο, η περαιτέρω διατήρηση των 
δεδομένων πρέπει να επιτρέπεται όταν 
είναι αναγκαία για ιστορικούς ή 
στατιστικούς σκοπούς και σκοπούς 
επιστημονικής έρευνας, για λόγους υγείας
σύμφωνα με το άρθρο 81, για την άσκηση 
του δικαιώματος ελευθερίας έκφρασης, 
όταν απαιτείται από τον νόμο ή εάν 
υπάρχει λόγος περιορισμού της 
επεξεργασίας των δεδομένων αντί της 
διαγραφής τους.
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Προκειμένου να συνάδει με τη διατύπωση του άρθρου 81.
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(53) Κάθε πρόσωπο πρέπει να έχει το 
δικαίωμα να ζητεί τη διόρθωση των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το 
αφορούν καθώς και το «δικαίωμα να 
λησμονηθεί» εάν η διατήρηση των εν λόγω 
δεδομένων δεν είναι σύμφωνη προς τον 
παρόντα κανονισμό. Ειδικότερα, τα 
πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να 
ζητούν τη διαγραφή και την παύση της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που τα αφορούν, εάν τα 
δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε 
σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους 
συλλέγονται ή υποβάλλονται άλλως πως 
σε επεξεργασία, εάν τα πρόσωπα στα 
οποία αναφέροντα τα δεδομένα αποσύρουν 
τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία 
ή εάν αντιτάσσονται στην επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τα 
αφορούν ή εάν η επεξεργασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τα 
αφορούν δεν είναι σύμφωνη προς τον 
παρόντα κανονισμό για οποιονδήποτε άλλο 
λόγο. Το δικαίωμα αυτό έχει ιδιαίτερη 
σημασία όταν το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα παρέσχε τη 
συγκατάθεσή του στην παιδική του ηλικία, 
όταν δεν είχε πλήρη επίγνωση των 
κινδύνων που ενέχει η επεξεργασία, και 
θέλει αργότερα να αφαιρέσει τα 
συγκεκριμένα δεδομένα προσωπικού 

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

χαρακτήρα, κυρίως από το Διαδίκτυο. 
Ωστόσο, η περαιτέρω διατήρηση των 
δεδομένων πρέπει να επιτρέπεται όταν 
είναι αναγκαία για ιστορικούς, 
στατιστικούς και επιστημονικούς
σκοπούς, για λόγους δημόσιου 
συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας 
υγείας, για την άσκηση του δικαιώματος 
ελευθερίας έκφρασης, όταν απαιτείται από 
τον νόμο ή εάν υπάρχει λόγος περιορισμού 
της επεξεργασίας των δεδομένων αντί της 
διαγραφής τους.

Or. en
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(53) Κάθε πρόσωπο πρέπει να έχει το 
δικαίωμα να ζητεί τη διόρθωση των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το 
αφορούν καθώς και το «δικαίωμα να
λησμονηθεί» εάν η διατήρηση των εν λόγω 
δεδομένων δεν είναι σύμφωνη προς τον 
παρόντα κανονισμό. Ειδικότερα, τα 
πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να 
ζητούν τη διαγραφή και την παύση της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που τα αφορούν, εάν τα 
δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε 
σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους 
συλλέγονται ή υποβάλλονται άλλως πως 
σε επεξεργασία, εάν τα πρόσωπα στα 
οποία αναφέροντα τα δεδομένα αποσύρουν 
τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία 
ή εάν αντιτάσσονται στην επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τα 
αφορούν ή εάν η επεξεργασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τα 
αφορούν δεν είναι σύμφωνη προς τον 

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

αφορούν δεν είναι σύμφωνη προς τον 
παρόντα κανονισμό για οποιονδήποτε άλλο 
λόγο. Το δικαίωμα αυτό έχει ιδιαίτερη 
σημασία όταν το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα παρέσχε τη 
συγκατάθεσή του στην παιδική του ηλικία, 
όταν δεν είχε πλήρη επίγνωση των 
κινδύνων που ενέχει η επεξεργασία, και 
θέλει αργότερα να αφαιρέσει τα 
συγκεκριμένα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα, κυρίως από το Διαδίκτυο. 
Ωστόσο, η περαιτέρω διατήρηση των 
δεδομένων πρέπει να επιτρέπεται όταν 
είναι αναγκαία για ιστορικούς ή 
στατιστικούς σκοπούς και σκοπούς 
επιστημονικής έρευνας, για λόγους υγείας
σύμφωνα με το άρθρο 81, για την άσκηση 
του δικαιώματος ελευθερίας έκφρασης, 
όταν απαιτείται από τον νόμο ή εάν 
υπάρχει λόγος περιορισμού της 
επεξεργασίας των δεδομένων αντί της 
διαγραφής τους. Το δικαίωμα διαγραφής 
δεν πρέπει να ισχύει, επίσης, όταν η 
διατήρηση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα είναι απαραίτητη για την 
εκτέλεση σύμβασης με το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ή όταν 
προβλέπεται νομοθετικά ή όταν 
αποσκοπεί στην πρόληψη του 
οικονομικού εγκλήματος.

Or. en

Τροπολογία 497
Axel Voss, Seán Kelly, Véronique Mathieu Houillon, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 53

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(53) Κάθε πρόσωπο πρέπει να έχει το 
δικαίωμα να ζητεί τη διόρθωση των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το 
αφορούν καθώς και το «δικαίωμα να

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

ζητήσει τη διαγραφή δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα εάν η διατήρηση 
των εν λόγω δεδομένων δεν είναι σύμφωνη 
προς τον παρόντα κανονισμό. Ειδικότερα, 
τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να 
ζητούν τη διαγραφή και την παύση της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που τα αφορούν, εάν τα 
δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε 
σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους 
συλλέγονται ή υποβάλλονται άλλως πως 
σε επεξεργασία, εάν τα πρόσωπα στα 
οποία αναφέροντα τα δεδομένα αποσύρουν 
τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία 
ή εάν αντιτάσσονται στην επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τα 
αφορούν ή εάν η επεξεργασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τα 
αφορούν δεν είναι σύμφωνη προς τον 
παρόντα κανονισμό για οποιονδήποτε άλλο 
λόγο. Το δικαίωμα αυτό έχει ιδιαίτερη 
σημασία όταν το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα παρέσχε τη 
συγκατάθεσή του στην παιδική του ηλικία, 
όταν δεν είχε πλήρη επίγνωση των 
κινδύνων που ενέχει η επεξεργασία, και 
θέλει αργότερα να αφαιρέσει τα 
συγκεκριμένα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα, κυρίως από το Διαδίκτυο. 
Ωστόσο, η περαιτέρω διατήρηση των 
δεδομένων πρέπει να επιτρέπεται όταν 
είναι αναγκαία για ιστορικούς ή 
στατιστικούς σκοπούς και σκοπούς 
επιστημονικής έρευνας, για λόγους υγείας
σύμφωνα με το άρθρο 81, για την άσκηση 
του δικαιώματος ελευθερίας έκφρασης, 
όταν απαιτείται από τον νόμο ή εάν 
υπάρχει λόγος περιορισμού της 
επεξεργασίας των δεδομένων αντί της 
διαγραφής τους. Το δικαίωμα διαγραφής 
δεν πρέπει να ισχύει, επίσης, όταν η 
διατήρηση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα είναι απαραίτητη για την 
εκτέλεση σύμβασης με το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ή όταν 
προβλέπεται νομοθετικά ή όταν 
αποσκοπεί στην πρόληψη του 
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οικονομικού εγκλήματος.

Or. en

Τροπολογία 498
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 53 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(53α) Το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα θα πρέπει να 
έχει πάντα την επιλογή να παρέχει ευρεία 
συγκατάθεση για τη χρήση των 
δεδομένων του για σκοπούς ιστορικής, 
στατιστικής ή επιστημονικής έρευνας, 
καθώς και να αποσύρει τη συγκατάθεση 
αυτή ανά πάσα στιγμή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ευρεία συγκατάθεση είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας στους κλάδους της ιατρικής 
που βασίζονται μεταξύ άλλων σε βιοτράπεζες και σε τράπεζες ιστών. Οι βιοτράπεζες είναι 
συλλογές βιολογικών δειγμάτων και δεδομένων που έχουν συσσωρευθεί σε ένα συγκεκριμένο 
χρονικό διάστημα και χρησιμοποιούνται για ιατρικές έρευνες και διαγνωστικούς σκοπούς. Η 
επιλογή της ευρείας συγκατάθεσης που παρέχεται σε ένα πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα την πρώτη φορά που συναντά ένα γιατρό επιτρέπει στους ερευνητές να χρησιμοποιούν 
τα εν λόγω δεδομένα χωρίς να χρειάζεται να τα ζητούν από το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται 
για κάθε έρευνα μικρής κλίμακας που εκτελούν.

Τροπολογία 499
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 54

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(54) Για να ενισχυθεί το δικαίωμα του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 

διαγράφεται
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δεδομένα «να λησμονηθεί», το δικαίωμα 
διαγραφής πρέπει επίσης να επεκταθεί με 
τέτοιο τρόπο ώστε ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ο οποίος δημοσιοποίησε τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα να 
υποχρεούται να ενημερώνει τους τρίτους 
που επεξεργάζονται τα εν λόγω δεδομένα 
ότι ένα πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται 
τα δεδομένα του ζήτησε να διαγραφεί 
κάθε σύνδεσμος ή αντίγραφο ή 
αναπαραγωγή των εν λόγω δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. Για τη 
διασφάλιση της εν λόγω ενημέρωσης, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να 
λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο,
συμπεριλαμβανομένων τεχνικών μέτρων, 
σε σχέση με τα δεδομένα για τη 
δημοσίευση των οποίων είναι αρμόδιος. 
Σε σχέση με τη δημοσίευση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από τρίτο, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να 
θεωρείται υπεύθυνος για τη δημοσίευση, 
εάν αυτός ο ίδιος ενέκρινε τη δημοσίευση 
από τον τρίτο.

Or. en

Τροπολογία 500
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 54

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(54) Για να ενισχυθεί το δικαίωμα του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα «να λησμονηθεί», το δικαίωμα 
διαγραφής πρέπει επίσης να επεκταθεί με 
τέτοιο τρόπο ώστε ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ο οποίος δημοσιοποίησε τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα να 
υποχρεούται να ενημερώνει τους τρίτους 
που επεξεργάζονται τα εν λόγω δεδομένα 
ότι ένα πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται 
τα δεδομένα του ζήτησε να διαγραφεί 

διαγράφεται
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κάθε σύνδεσμος ή αντίγραφο ή 
αναπαραγωγή των εν λόγω δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. Για τη 
διασφάλιση της εν λόγω ενημέρωσης, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να 
λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, 
συμπεριλαμβανομένων τεχνικών μέτρων, 
σε σχέση με τα δεδομένα για τη 
δημοσίευση των οποίων είναι αρμόδιος. 
Σε σχέση με τη δημοσίευση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από τρίτο, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να 
θεωρείται υπεύθυνος για τη δημοσίευση, 
εάν αυτός ο ίδιος ενέκρινε τη δημοσίευση 
από τον τρίτο.

Or. en

Τροπολογία 501
Sylvie Guillaume, Françoise Castex

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 54

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(54) Για να ενισχυθεί το δικαίωμα του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα «να λησμονηθεί», το δικαίωμα 
διαγραφής πρέπει επίσης να επεκταθεί με 
τέτοιο τρόπο ώστε ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ο οποίος δημοσιοποίησε τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα να 
υποχρεούται να ενημερώνει τους τρίτους 
που επεξεργάζονται τα εν λόγω δεδομένα 
ότι ένα πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται 
τα δεδομένα του ζήτησε να διαγραφεί κάθε 
σύνδεσμος ή αντίγραφο ή αναπαραγωγή 
των εν λόγω δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα. Για τη διασφάλιση της εν 
λόγω ενημέρωσης, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας πρέπει να λαμβάνει κάθε 
εύλογο μέτρο, συμπεριλαμβανομένων 
τεχνικών μέτρων, σε σχέση με τα δεδομένα 
για τη δημοσίευση των οποίων είναι 
αρμόδιος. Σε σχέση με τη δημοσίευση 

(54) Για να ενισχυθεί το «δικαίωμα 
διαγραφής» του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, το δικαίωμα
διαγραφής πρέπει επίσης να επεκταθεί με 
τέτοιο τρόπο ώστε ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ο οποίος δημοσιοποίησε τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα να 
υποχρεούται να ενημερώνει τους τρίτους 
που επεξεργάζονται τα εν λόγω δεδομένα 
ότι ένα πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται 
τα δεδομένα του ζήτησε να διαγραφεί κάθε 
σύνδεσμος ή αντίγραφο ή αναπαραγωγή 
των εν λόγω δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα. Για τη διασφάλιση της εν 
λόγω ενημέρωσης, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας πρέπει να λαμβάνει κάθε 
εύλογο μέτρο, συμπεριλαμβανομένων 
τεχνικών μέτρων, σε σχέση με τα δεδομένα 
για τη δημοσίευση των οποίων είναι 
αρμόδιος. Σε σχέση με τη δημοσίευση 
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δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από 
τρίτο, ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να 
θεωρείται υπεύθυνος για τη δημοσίευση, 
εάν αυτός ο ίδιος ενέκρινε τη δημοσίευση 
από τον τρίτο.

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από 
τρίτο, ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να 
θεωρείται υπεύθυνος για τη δημοσίευση, 
εάν αυτός ο ίδιος ενέκρινε τη δημοσίευση 
από τον τρίτο.

Or. en

Τροπολογία 502
Jan Mulder

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 54

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(54) Για να ενισχυθεί το δικαίωμα του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα «να λησμονηθεί», το δικαίωμα 
διαγραφής πρέπει επίσης να επεκταθεί με 
τέτοιο τρόπο ώστε ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ο οποίος δημοσιοποίησε τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα να 
υποχρεούται να ενημερώνει τους τρίτους 
που επεξεργάζονται τα εν λόγω δεδομένα 
ότι ένα πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται 
τα δεδομένα του ζήτησε να διαγραφεί κάθε 
σύνδεσμος ή αντίγραφο ή αναπαραγωγή 
των εν λόγω δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα. Για τη διασφάλιση της εν 
λόγω ενημέρωσης, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας πρέπει να λαμβάνει κάθε 
εύλογο μέτρο, συμπεριλαμβανομένων 
τεχνικών μέτρων, σε σχέση με τα δεδομένα 
για τη δημοσίευση των οποίων είναι 
αρμόδιος. Σε σχέση με τη δημοσίευση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από 
τρίτο, ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να 
θεωρείται υπεύθυνος για τη δημοσίευση, 
εάν αυτός ο ίδιος ενέκρινε τη δημοσίευση 
από τον τρίτο.

(54) Για να ενισχυθεί το δικαίωμα του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα «να λησμονηθεί», το δικαίωμα 
διαγραφής πρέπει επίσης να επεκταθεί με 
τέτοιο τρόπο ώστε ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ο οποίος δημοσιοποίησε τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα να 
υποχρεούται, εάν είναι δυνατόν, 
λαμβάνοντας υπόψη το ειδικό πλαίσιο 
εντός του οποίου δημοσιοποιήθηκαν τα 
δεδομένα και τις ευθύνες του προσώπου 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και 
του εκτελούντος την επεξεργασία, να 
διαγράψει τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που δημοσιοποιήθηκαν. Ο 
εκτελών την επεξεργασία πρέπει, εάν 
είναι δυνατόν, να ενημερώνει τους τρίτους 
που επεξεργάζονται τα εν λόγω δεδομένα 
ότι ένα πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται 
τα δεδομένα του ζήτησε να διαγραφεί κάθε 
σύνδεσμος ή αντίγραφο ή αναπαραγωγή 
των εν λόγω δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα Για τη διασφάλιση της εν λόγω 
ενημέρωσης, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
πρέπει να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, 
συμπεριλαμβανομένων τεχνικών μέτρων, 
σε σχέση με τα δεδομένα για τη 
δημοσίευση των οποίων είναι αρμόδιος. Σε 
σχέση με τη δημοσίευση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από τρίτο, ο 
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υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να 
θεωρείται υπεύθυνος για τη δημοσίευση, 
εάν αυτός ο ίδιος ενέκρινε τη δημοσίευση 
από τον τρίτο.

Or. en

Τροπολογία 503
Carmen Romero López

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 54

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(54) Για να ενισχυθεί το δικαίωμα του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα «να λησμονηθεί», το δικαίωμα 
διαγραφής πρέπει επίσης να επεκταθεί με 
τέτοιο τρόπο ώστε ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ο οποίος δημοσιοποίησε τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα να 
υποχρεούται να ενημερώνει τους τρίτους 
που επεξεργάζονται τα εν λόγω δεδομένα 
ότι ένα πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται 
τα δεδομένα του ζήτησε να διαγραφεί κάθε 
σύνδεσμος ή αντίγραφο ή αναπαραγωγή 
των εν λόγω δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα. Για τη διασφάλιση της εν 
λόγω ενημέρωσης, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας πρέπει να λαμβάνει κάθε 
εύλογο μέτρο, συμπεριλαμβανομένων 
τεχνικών μέτρων, σε σχέση με τα δεδομένα 
για τη δημοσίευση των οποίων είναι 
αρμόδιος. Σε σχέση με τη δημοσίευση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από 
τρίτο, ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να 
θεωρείται υπεύθυνος για τη δημοσίευση, 
εάν αυτός ο ίδιος ενέκρινε τη δημοσίευση 
από τον τρίτο.

(54) Για να ενισχυθεί το δικαίωμα του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα «να λησμονηθεί», το δικαίωμα 
διαγραφής πρέπει επίσης να επεκταθεί με 
τέτοιο τρόπο ώστε ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ο οποίος δημοσιοποίησε τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα να 
υποχρεούται να ενημερώνει τους τρίτους 
που επεξεργάζονται τα εν λόγω δεδομένα 
ότι ένα πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται 
τα δεδομένα του ζήτησε να διαγραφεί κάθε 
σύνδεσμος ή αντίγραφο ή αναπαραγωγή 
των εν λόγω δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα. Για τη διασφάλιση της εν 
λόγω ενημέρωσης, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας πρέπει να λαμβάνει κάθε 
εύλογο μέτρο, συμπεριλαμβανομένων 
τεχνικών μέτρων, σε σχέση με τα δεδομένα 
για τη δημοσίευση των οποίων είναι 
αρμόδιος. Στις περιπτώσεις που ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας έλαβε μέτρα που 
δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα ή 
έχει εξαφανιστεί, δεν υπάρχει πια ή το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δεν μπορεί να έρθει σε επαφή 
μαζί του, το εν λόγω πρόσωπο πρέπει να 
έχει το δικαίωμα να εξασφαλίσει από 
άλλους υπεύθυνους επεξεργασιών τη 
διαγραφή τυχόν συνδέσμων, ή 
αντίγραφων ή αναπαραγωγών των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σε 
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σχέση με τη δημοσίευση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από τρίτο, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να 
θεωρείται υπεύθυνος για τη δημοσίευση, 
εάν αυτός ο ίδιος ενέκρινε τη δημοσίευση 
από τον τρίτο.

Or. es

Αιτιολόγηση

Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα θα πρέπει να μπορεί να απευθύνεται στον 
τρίτο που επεξεργάζεται τα δεδομένα του όταν ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν μπορεί να 
ικανοποιήσει το δικαίωμα του εν λόγω προσώπου «να λησμονηθεί».

Τροπολογία 504
Louis Michel

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 

διαγράφεται
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στο πλαίσιο της εκτέλεσης σύμβασης.

Or. en

Τροπολογία 505
Jan Mulder

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 55

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(55) Για να ενισχυθεί περαιτέρω ο έλεγχος 
επί των δεδομένων τους και το δικαίωμα 
πρόσβασής τους, τα πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα πρέπει να έχουν 
το δικαίωμα, εάν τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα αποτελούν αντικείμενο 
επεξεργασίας με ηλεκτρονικά μέσα 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. Οι 
υπεύθυνοι επεξεργασίας των δεδομένων 
πρέπει να ενθαρρύνονται να αναπτύσσουν 
διαλειτουργικούς μορφότυπους που 
επιτρέπουν τη φορητότητα των 
δεδομένων. 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκολυνθεί η δυνατότητα των καταναλωτών να μεταφέρουν τα δεδομένα τους από 
έναν υπεύθυνο επεξεργασίας/εκτελούντα την επεξεργασία σε άλλον. Με αυτόν τον τρόπο θα 
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ενισχυθεί ο ανταγωνισμός.

Τροπολογία 506
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 55

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(55) Για να ενισχυθεί περαιτέρω ο έλεγχος 
επί των δεδομένων τους και το δικαίωμα 
πρόσβασής τους, τα πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα πρέπει να έχουν 
το δικαίωμα, εάν τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα αποτελούν αντικείμενο 
επεξεργασίας με ηλεκτρονικά μέσα και με 
δομημένο, ευρέως διαθέσιμο, 
διαλειτουργικό και συνήθως 
χρησιμοποιούμενο μορφότυπο, εάν είναι 
δυνατόν ανοικτής πηγής, 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. Οι φορείς 
παροχής υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας δεν πρέπει να καθιστούν τη 
μεταφορά των εν λόγω δεδομένων 
υποχρεωτική για την παροχή των 
υπηρεσιών τους. Τα κοινωνικά δίκτυα 
πρέπει να παροτρύνονται όσο το δυνατόν 
περισσότερο να αποθηκεύουν τα 
δεδομένα με τρόπο που εξασφαλίζει την 
αποτελεσματική φορητότητα των 
δεδομένων στα πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα.

Or. en
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Τροπολογία 507
Françoise Castex

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 56

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(56) Σε περιπτώσεις στις οποίες δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να 
υποβληθούν νόμιμα σε επεξεργασία για 
την προστασία των ζωτικών συμφερόντων 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται ή 
για λόγους δημόσιου συμφέροντος, 
άσκησης δημόσιας εξουσίας, ή 
εξυπηρέτησης εννόμων συμφερόντων του 
υπευθύνου της επεξεργασίας, κάθε 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα πρέπει να δικαιούται παρ’ όλα 
αυτά να αντιταχθεί στην επεξεργασία 
τυχόν δεδομένων που το αφορούν. Ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να φέρει 
το βάρος απόδειξης ότι τα έννομα 
συμφέροντά του υπερισχύουν ενδεχομένως 
των συμφερόντων ή των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και ελευθεριών του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα.

(56) Σε περιπτώσεις στις οποίες δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να 
υποβληθούν νόμιμα σε επεξεργασία για 
την προστασία των ζωτικών συμφερόντων 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται ή 
για λόγους δημόσιου συμφέροντος ή 
άσκησης δημόσιας εξουσίας, κάθε 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα πρέπει να δικαιούται παρ’ όλα 
αυτά να αντιταχθεί στην επεξεργασία 
τυχόν δεδομένων που το αφορούν. Ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να φέρει 
το βάρος απόδειξης ότι τα έννομα 
συμφέροντά του υπερισχύουν ενδεχομένως 
των συμφερόντων ή των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και ελευθεριών του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους αποκατάστασης της ισορροπίας μεταξύ υπευθύνου επεξεργασίας και προσώπου στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, η αντίταξη στην επεξεργασία δεδομένων για λόγους 
εξυπηρέτησης εννόμων συμφερόντων πρέπει να επιτρέπεται πάντοτε και όχι μόνο βάσει της 
ιδιαίτερης κατάστασης του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα.

Τροπολογία 508
Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 57
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(57) Εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς
ενεργητικής εμπορικής προώθησης, το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα πρέπει να έχει το δικαίωμα να 
αντιταχθεί στην εν λόγω επεξεργασία 
ατελώς και με ευχερή και αποτελεσματικό 
τρόπο.

(57) Εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
υποβάλλονται σε επεξεργασία για έναν ή 
περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς, 
το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα πρέπει να έχει το δικαίωμα να 
αντιταχθεί εκ των προτέρων στην εν λόγω 
επεξεργασία, ατελώς και με ευχερή και 
αποτελεσματικό τρόπο. Όταν η 
συγκατάθεση χρησιμοποιήθηκε αρχικά 
ως νόμιμος σκοπός για την επεξεργασία, 
ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει ανά 
τακτά χρονικά διαστήματα να 
ενημερώνει το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα σχετικά με τα 
δικαιώματά του δυνάμει των άρθρων 15, 
17, 18 και 19.

Or. en

Τροπολογία 509
Françoise Castex

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 57

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(57) Εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς 
ενεργητικής εμπορικής προώθησης, το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα πρέπει να έχει το δικαίωμα να 
αντιταχθεί στην εν λόγω επεξεργασία 
ατελώς και με ευχερή και αποτελεσματικό 
τρόπο.

(57) Εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
υποβάλλονται σε επεξεργασία βάσει των 
εννόμων συμφερόντων του υπευθύνου 
επεξεργασίας, το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα πρέπει να έχει το 
δικαίωμα να αντιταχθεί εκ των προτέρων 
στην εν λόγω επεξεργασία ατελώς και με 
ευχερή και αποτελεσματικό τρόπο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο ένα ισχυρό δικαίωμα αντίταξης σε κάθε είδους επεξεργασία δεδομένων βάσει 
εννόμων συμφερόντων και σύμφωνα με το νέο εδάφιο 39 α) το οποίο αποκλείει την ενεργητική 
εμπορική προώθηση ως έννομο συμφέρον.
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Τροπολογία 510
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 57

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(57) Εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς
ενεργητικής εμπορικής προώθησης, το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα πρέπει να έχει το δικαίωμα να 
αντιταχθεί στην εν λόγω επεξεργασία 
ατελώς και με ευχερή και αποτελεσματικό 
τρόπο.

(57) Εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
υποβάλλονται σε επεξεργασία για έναν ή 
περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς, 
το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα πρέπει να έχει το δικαίωμα να 
αντιταχθεί εκ των προτέρων στην εν λόγω 
επεξεργασία, ατελώς και με ευχερή και 
αποτελεσματικό τρόπο.

Or. en

Τροπολογία 511
Nathalie Griesbeck

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 57 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(57α) Οι κατάλογοι αντίταξης 
περιλαμβάνουν άτομα που έχουν 
εκφράσει την επιθυμία τους να μην 
λαμβάνουν διαφημιστικά ή εμπορικά 
μηνύματα μέσω ενός ή περισσότερων 
διαύλων επικοινωνίας και τελούν υπό τη 
διαχείριση επαγγελματικών οργανώσεων 
ή ενώσεων καταναλωτών. Η χρήση τους 
από τις επιχειρήσεις θα πρέπει να 
ενθαρρύνεται έντονα από τις δημόσιες 
αρχές. Στο πλαίσιο της χρήσης 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για 
σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης, 
ο καταναλωτής θα πρέπει πάντοτε να 
ενημερώνεται για τη συμπερίληψη ή μη 
της εταιρείας σε κατάλογο αντίταξης. Η 
εν λόγω ενημέρωση θα πρέπει να αφορά 
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τον στόχο του συγκεκριμένου καταλόγου 
αντίταξης και τον τρόπο εγγραφής σε 
αυτόν.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι κατάλογοι αντίταξης μπορεί να χρησιμεύουν ως ιδιαίτερα προσαρμοσμένο και 
αποτελεσματικό εργαλείο στο πλαίσιο της άμεσης εμπορικής προώθησης. Ωστόσο, ακόμα δεν 
είναι αρκετά γνωστοί. Γι αυτόν τον λόγο, κρίνεται σκόπιμο να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξή τους.

Τροπολογία 512
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 58

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(58) Ένα πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται 
τα δεδομένα θα πρέπει να υπάγεται σε 
μέτρο το οποίο βασίζεται στην κατάρτιση 
προφίλ εάν η διαδικασία βασίζεται σε 
σύννομη επεξεργασία και συνοδεύεται 
από νομοθεσία της Ένωσης ή του 
κράτους μέλους που επίσης θεσπίζει τα 
κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση των 
νόμιμων συμφερόντων του προσώπου στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα. Κάθε 
φυσικό πρόσωπο θα πρέπει να έχει το 
δικαίωμα να αρνηθεί την υπαγωγή του σε 
μέτρα που βασίζονται στην κατάρτιση 
προφίλ.

Or. en

Τροπολογία 513
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 58

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 514
Louis Michel
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 58

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 515
Sabine Verheyen, Axel Voss, Monika Hohlmeier
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 58

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 516
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 59

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(59) Περιορισμοί σε συγκεκριμένες 
βασικές αρχές και στα δικαιώματα 
ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης και 
διαγραφής ή στο δικαίωμα φορητότητας 
των δεδομένων, στο δικαίωμα αντίταξης, 
στα μέτρα που βασίζονται σε κατάρτιση 
προφίλ καθώς και στη γνωστοποίηση 
παραβίασης δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στο πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα και σε ορισμένες 
σχετικές υποχρεώσεις των υπευθύνων 
επεξεργασίας μπορούν να επιβληθούν από 
το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους 
μέλους, στον βαθμό που είναι αναγκαίοι 
και αναλογικοί σε μια δημοκρατική 
κοινωνία για τη διασφάλιση της δημόσιας 
ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της 
προστασίας της ανθρώπινης ζωής σε 
περίπτωση ιδίως φυσικών ή ανθρωπογενών 
καταστροφών, της πρόληψης, της 
διερεύνησης και της δίωξης ποινικών 
αδικημάτων ή παραβάσεων δεοντολογίας 
σε νομοθετικά κατοχυρωμένα 
επαγγέλματα, άλλων δημόσιων 
συμφερόντων της Ένωσης ή κράτους 
μέλους, ιδίως σημαντικού οικονομικού ή 
χρηματοοικονομικού συμφέροντος της 
Ένωσης ή κράτους μέλους, ή της 
προστασίας του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα ή των 
δικαιωμάτων και των ελευθεριών τρίτων. 
Οι εν λόγω περιορισμοί πρέπει να είναι 
σύμφωνοι προς τις απαιτήσεις που 
καθορίζονται στον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Ευρωπαϊκή 
Σύμβαση για την προάσπιση των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου και των 
θεμελιωδών ελευθεριών.

(59) Περιορισμοί σε συγκεκριμένες 
βασικές αρχές και στα δικαιώματα 
ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης και 
διαγραφής ή στο δικαίωμα φορητότητας 
των δεδομένων, στο δικαίωμα αντίταξης, 
στα μέτρα που βασίζονται σε κατάρτιση 
προφίλ καθώς και στη γνωστοποίηση 
παραβίασης δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στο πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα και σε ορισμένες 
σχετικές υποχρεώσεις των υπευθύνων 
επεξεργασίας μπορούν να επιβληθούν από 
το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους 
μέλους, στον βαθμό που είναι αναγκαίοι 
και αναλογικοί σε μια δημοκρατική 
κοινωνία για τη διασφάλιση της δημόσιας 
ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της 
προστασίας της ανθρώπινης ζωής σε 
περίπτωση ιδίως φυσικών ή ανθρωπογενών 
καταστροφών, της πρόληψης, της 
διερεύνησης και της δίωξης 
συγκεκριμένων ποινικών αδικημάτων ή 
παραβάσεων δεοντολογίας σε νομοθετικά 
κατοχυρωμένα επαγγέλματα, άλλων 
συγκεκριμένων και σαφώς 
προσδιορισμένων δημόσιων συμφερόντων 
της Ένωσης ή κράτους μέλους, ή της 
προστασίας του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα ή των 
δικαιωμάτων και των ελευθεριών τρίτων. 
Οι εν λόγω περιορισμοί πρέπει να είναι 
σύμφωνοι προς τις απαιτήσεις που 
καθορίζονται στον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Ευρωπαϊκή 
Σύμβαση για την προάσπιση των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου και των 
θεμελιωδών ελευθεριών.

Or. en
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Τροπολογία 517
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 59

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(59) Περιορισμοί σε συγκεκριμένες 
βασικές αρχές και στα δικαιώματα 
ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης και 
διαγραφής ή στο δικαίωμα φορητότητας 
των δεδομένων, στο δικαίωμα αντίταξης, 
στα μέτρα που βασίζονται σε κατάρτιση 
προφίλ καθώς και στη γνωστοποίηση 
παραβίασης δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στο πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα και σε ορισμένες 
σχετικές υποχρεώσεις των υπευθύνων 
επεξεργασίας μπορούν να επιβληθούν από 
το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους 
μέλους, στον βαθμό που είναι αναγκαίοι 
και αναλογικοί σε μια δημοκρατική 
κοινωνία για τη διασφάλιση της δημόσιας 
ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της 
προστασίας της ανθρώπινης ζωής σε 
περίπτωση ιδίως φυσικών ή ανθρωπογενών 
καταστροφών, της πρόληψης, της 
διερεύνησης και της δίωξης ποινικών 
αδικημάτων ή παραβάσεων δεοντολογίας 
σε νομοθετικά κατοχυρωμένα 
επαγγέλματα, άλλων δημόσιων 
συμφερόντων της Ένωσης ή κράτους 
μέλους, ιδίως σημαντικού οικονομικού ή 
χρηματοοικονομικού συμφέροντος της 
Ένωσης ή κράτους μέλους, ή της 
προστασίας του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα ή των 
δικαιωμάτων και των ελευθεριών τρίτων. 
Οι εν λόγω περιορισμοί πρέπει να είναι 
σύμφωνοι προς τις απαιτήσεις που 
καθορίζονται στον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Ευρωπαϊκή 
Σύμβαση για την προάσπιση των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου και των 
θεμελιωδών ελευθεριών.

(59) Περιορισμοί σε συγκεκριμένες 
βασικές αρχές και στα δικαιώματα 
ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης και 
διαγραφής, στο δικαίωμα αντίταξης, στα 
μέτρα που βασίζονται σε κατάρτιση 
προφίλ καθώς και στη γνωστοποίηση 
παραβίασης δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στο πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα και σε ορισμένες 
σχετικές υποχρεώσεις των υπευθύνων 
επεξεργασίας μπορούν να επιβληθούν από 
το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους 
μέλους, στον βαθμό που είναι αναγκαίοι 
και αναλογικοί σε μια δημοκρατική 
κοινωνία για τη διασφάλιση της δημόσιας 
ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της 
προστασίας της ανθρώπινης ζωής σε 
περίπτωση ιδίως φυσικών ή ανθρωπογενών 
καταστροφών, της πρόληψης, της 
διερεύνησης και της δίωξης ποινικών
αδικημάτων ή παραβάσεων δεοντολογίας 
σε νομοθετικά κατοχυρωμένα 
επαγγέλματα, άλλων δημόσιων 
συμφερόντων της Ένωσης ή κράτους 
μέλους, ιδίως σημαντικού οικονομικού ή 
χρηματοοικονομικού συμφέροντος της 
Ένωσης ή κράτους μέλους, ή της 
προστασίας του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα ή των 
δικαιωμάτων και των ελευθεριών τρίτων. 
Οι εν λόγω περιορισμοί πρέπει να είναι 
σύμφωνοι προς τις απαιτήσεις που 
καθορίζονται στον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Ευρωπαϊκή 
Σύμβαση για την προάσπιση των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου και των 
θεμελιωδών ελευθεριών.
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Or. en

Τροπολογία 518
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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 καθολική 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 προκειμένου 
να διασφαλίζεται η λογοδοσία. 
Ειδικότερα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
πρέπει να διασφαλίζει και να υποχρεούται 
να αποδείξει τη συμμόρφωση κάθε πράξης 
επεξεργασίας προς τον παρόντα 
κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 519
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 61

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(61) Η προστασία των δικαιωμάτων και 
των ελευθεριών των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα απαιτεί τη λήψη κατάλληλων 
τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, τόσο 
κατά τον σχεδιασμό της επεξεργασίας όσο 
και κατά την ίδια την επεξεργασία, ώστε 
να διασφαλίζεται ότι πληρούνται οι 
απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. Για 

(61) Η προστασία των δικαιωμάτων και 
των ελευθεριών των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα απαιτεί τη λήψη κατάλληλων 
τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, τόσο 
κατά τον σχεδιασμό της επεξεργασίας όσο 
και κατά την ίδια την επεξεργασία, ώστε 
να διασφαλίζεται ότι πληρούνται οι 
απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. Για 
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τη διασφάλιση και την απόδειξη της 
συμμόρφωσης προς τον παρόντα 
κανονισμό, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
πρέπει να θεσπίζει εσωτερικές πολιτικές 
και να εφαρμόζει κατάλληλα μέτρα, τα 
οποία ανταποκρίνονται ειδικότερα στις 
αρχές της προστασίας των δεδομένων ήδη 
από τον σχεδιασμό και της προστασίας των 
δεδομένων εξ ορισμού.

τη διασφάλιση και την απόδειξη της 
συμμόρφωσης προς τον παρόντα 
κανονισμό, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
πρέπει να σέβεται απαρέγκλιτα τις 
αυτόνομες επιλογές των προσώπων στα 
οποία αναφέρονται τα δεδομένα και να 
θεσπίζει εσωτερικές πολιτικές και να 
εφαρμόζει κατάλληλα μέτρα, τα οποία 
ανταποκρίνονται ειδικότερα στις αρχές της 
προστασίας των δεδομένων ήδη από τον 
σχεδιασμό και της προστασίας των 
δεδομένων εξ ορισμού.

Or. en

Τροπολογία 520
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 61

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(61) Η προστασία των δικαιωμάτων και 
των ελευθεριών των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα απαιτεί τη λήψη κατάλληλων 
τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, τόσο 
κατά τον σχεδιασμό της επεξεργασίας όσο 
και κατά την ίδια την επεξεργασία, ώστε 
να διασφαλίζεται ότι πληρούνται οι 
απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. Για 
τη διασφάλιση και την απόδειξη της 
συμμόρφωσης προς τον παρόντα 
κανονισμό, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
πρέπει να θεσπίζει εσωτερικές πολιτικές 
και να εφαρμόζει κατάλληλα μέτρα, τα 
οποία ανταποκρίνονται ειδικότερα στις 
αρχές της προστασίας των δεδομένων 
ήδη από τον σχεδιασμό και της 
προστασίας των δεδομένων εξ ορισμού.

(61) Προκειμένου να εκπληρώνονται οι 
προσδοκίες των καταναλωτών και των 
επιχειρήσεων όσον αφορά την προστασία 
των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, είναι 
ευκταία η λήψη κατάλληλων οργανωτικών 
μέτρων, τόσο κατά τον σχεδιασμό της 
επεξεργασίας όσο και κατά την ίδια την 
επεξεργασία, ώστε να διασφαλίζεται ότι 
πληρούνται οι απαιτήσεις του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο τρόπος ενσωμάτωσης της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων σε εσωτερικές 
διαδικασίες πρέπει να παραμείνει ευέλικτος και να υπάρχει περιθώριο για προσαρμογές. Η 
έννοια της προστασίας της ιδιωτικής ζωής ήδη από τον σχεδιασμό πρέπει να είναι τεχνολογικά 
ουδέτερη, να μην εισάγει ειδικές τεχνολογικές ή λειτουργικές εντολές και να μη συμβάλλει στη 
διαφοροποίηση μεταξύ των ΤΠΕ και άλλων τομέων.

Τροπολογία 521
Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 61 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(61α) Είναι σημαντικό να αναπτυχθεί 
ένας διαρθρωμένος διάλογος με τον 
κλάδο για την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού. Ο κλάδος θα πρέπει να 
αναλάβει το μερίδιο της ευθύνης που του 
αναλογεί να παράγει καινοτόμες λύσεις, 
προϊόντα και υπηρεσίες ώστε να 
αυξάνονται οι εγγυήσεις προστασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
ιδιαίτερα όσον αφορά τα παιδιά, για 
παράδειγμα με τη θέσπιση κωδίκων 
δεοντολογίας και μηχανισμών 
παρακολούθησης. Οι προσπάθειες 
αυτορρύθμισης δεν απαλλάσσουν τον 
κλάδο από την υποχρέωση εφαρμογής 
του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 522
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 62

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(62) Η προστασία των δικαιωμάτων και (62) Η προστασία των δικαιωμάτων και 
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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 
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.

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 
ελέγχου, προϋποθέτει σαφή κατανομή των 
αρμοδιοτήτων βάσει του παρόντος 
κανονισμού, συμπεριλαμβανομένης της 
περίπτωσης κατά την οποία ένας 
υπεύθυνος επεξεργασίας καθορίζει τους 
σκοπούς της επεξεργασίας από κοινού με 
άλλους υπευθύνους επεξεργασίας ή όταν 
μια πράξη επεξεργασίας διενεργείται για 
λογαριασμό ενός υπευθύνου επεξεργασίας.

Or. en

Τροπολογία 523
Louis Michel

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 
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 

(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 
ελέγχου, προϋποθέτει σαφή κατανομή των 
αρμοδιοτήτων βάσει του παρόντος 
κανονισμού, συμπεριλαμβανομένης της 
περίπτωσης κατά την οποία ένας 
υπεύθυνος επεξεργασίας καθορίζει τους 
σκοπούς της επεξεργασίας από κοινού με 
άλλους υπευθύνους επεξεργασίας ή όταν 
μια πράξη επεξεργασίας διενεργείται για 
λογαριασμό ενός υπευθύνου επεξεργασίας.
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λογαριασμό ενός υπευθύνου επεξεργασίας.

Or. en

Τροπολογία 524
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál

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 
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.

(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 
ελέγχου, προϋποθέτει σαφή κατανομή των 
αρμοδιοτήτων βάσει του παρόντος 
κανονισμού, συμπεριλαμβανομένης της 
περίπτωσης κατά την οποία ένας 
υπεύθυνος επεξεργασίας καθορίζει τους 
σκοπούς της επεξεργασίας από κοινού με 
άλλους υπευθύνους επεξεργασίας ή όταν 
μια πράξη επεξεργασίας διενεργείται για 
λογαριασμό ενός υπευθύνου επεξεργασίας.

Or. en

Τροπολογία 525
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 62 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(62α) Η ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ 
του υπευθύνου επεξεργασίας και του 
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εκτελούντα την επεξεργασία δεν 
θεωρείται διαβίβαση δεδομένων 
υπαγόμενη σε περαιτέρω απαιτήσεις 
συμμόρφωσης. Η από κοινού ευθύνη 
βάσει συμβατικών κανόνων και το ενιαίο 
επίπεδο προστασίας που απορρέει από 
αυτή διασφαλίζει την προσεκτική 
μεταχείριση των δεδομένων. Επομένως ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας και ο εκτελών 
την επεξεργασία δεν θα πρέπει να 
θεωρούνται αποδέκτες δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 526
Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 63

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(63) Εάν ένας υπεύθυνος επεξεργασίας μη 
εγκαταστημένος στην Ένωση 
επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα τα οποία 
διαμένουν στην Ένωση, του οποίου οι 
δραστηριότητες επεξεργασίας σχετίζονται 
με την προσφορά αγαθών ή υπηρεσιών στα 
εν λόγω πρόσωπα ή με την 
παρακολούθηση της συμπεριφοράς τους, 
ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να ορίσει 
εκπρόσωπο, εκτός εάν ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας είναι εγκαταστημένος σε 
τρίτη χώρα η οποία διασφαλίζει επαρκές 
επίπεδο προστασίας ή ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας είναι μικρή ή μεσαία
επιχείρηση ή δημόσια αρχή ή φορέας ή 
εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας προσφέρει 
μόνον περιστασιακά αγαθά ή υπηρεσίες 
στα εν λόγω πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα. Ο εκπρόσωπος 
πρέπει να ενεργεί για λογαριασμό του 
υπευθύνου επεξεργασίας και σε αυτόν 

(63) Εάν ένας υπεύθυνος επεξεργασίας μη 
εγκαταστημένος στην Ένωση 
επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα τα οποία 
διαμένουν στην Ένωση, του οποίου οι 
δραστηριότητες επεξεργασίας σχετίζονται 
με την προσφορά αγαθών ή υπηρεσιών στα 
εν λόγω πρόσωπα ή με την 
παρακολούθηση των προσώπων στα 
οποία αναφέρονται τα δεδομένα, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να ορίσει 
εκπρόσωπο, εκτός εάν ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας είναι εγκαταστημένος σε 
τρίτη χώρα η οποία διασφαλίζει επαρκές 
επίπεδο προστασίας ή ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας είναι επιχείρηση που 
επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα λιγότερων από 500 
προσώπων ή είναι δημόσια αρχή ή φορέας 
όπου ο υπεύθυνος επεξεργασίας προσφέρει 
μόνον περιστασιακά αγαθά ή υπηρεσίες 
στα εν λόγω πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα. Ο εκπρόσωπος 
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μπορεί να απευθύνεται κάθε αρχή ελέγχου. πρέπει να ενεργεί για λογαριασμό του 
υπευθύνου επεξεργασίας και σε αυτόν 
μπορεί να απευθύνεται κάθε αρχή ελέγχου.

Or. en

Τροπολογία 527
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 63

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(63) Εάν ένας υπεύθυνος επεξεργασίας μη 
εγκαταστημένος στην Ένωση 
επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα τα οποία 
διαμένουν στην Ένωση, του οποίου οι 
δραστηριότητες επεξεργασίας 
σχετίζονται με την προσφορά αγαθών ή 
υπηρεσιών στα εν λόγω πρόσωπα ή με 
την παρακολούθηση της συμπεριφοράς 
τους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να 
ορίσει εκπρόσωπο, εκτός εάν ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας είναι εγκαταστημένος σε 
τρίτη χώρα η οποία διασφαλίζει επαρκές 
επίπεδο προστασίας ή ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας είναι μικρή ή μεσαία 
επιχείρηση ή δημόσια αρχή ή φορέας ή εάν 
ο υπεύθυνος επεξεργασίας προσφέρει 
μόνον περιστασιακά αγαθά ή υπηρεσίες 
στα εν λόγω πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα. Ο εκπρόσωπος 
πρέπει να ενεργεί για λογαριασμό του 
υπευθύνου επεξεργασίας και σε αυτόν 
μπορεί να απευθύνεται κάθε αρχή ελέγχου.

(63) Εάν ένας υπεύθυνος επεξεργασίας μη 
εγκαταστημένος στην Ένωση 
επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα τα οποία 
διαμένουν στην Ένωση, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας πρέπει να ορίσει εκπρόσωπο, 
εκτός εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι 
εγκαταστημένος σε τρίτη χώρα η οποία 
διασφαλίζει επαρκές επίπεδο προστασίας ή 
ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι μικρή ή 
μεσαία επιχείρηση ή δημόσια αρχή ή 
φορέας ή εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
προσφέρει μόνον περιστασιακά αγαθά ή 
υπηρεσίες στα εν λόγω πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα. Ο εκπρόσωπος 
πρέπει να ενεργεί για λογαριασμό του 
υπευθύνου επεξεργασίας και σε αυτόν 
μπορεί να απευθύνεται η αρμόδια αρχή 
ελέγχου.

Or. en

Τροπολογία 528
Jan Mulder
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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 
παρακολούθηση των συγκεκριμένων 
πράξεων επεξεργασίας.

(65) Κάθε υπεύθυνος επεξεργασίας και 
κάθε εκτελών την επεξεργασία θα πρέπει 
να υποχρεούται να συνεργάζεται με την 
αρχή ελέγχου. Για την απόδειξη της 
συμμόρφωσης προς τον παρόντα 
κανονισμό, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο 
εκτελών την επεξεργασία πρέπει να 
τεκμηριώνουν πράξεις επεξεργασίας εάν 
εκτελείται μία από τις πράξεις 
επεξεργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 
33 παράγραφος 2· ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία θα πρέπει να διαθέτει την εν 
λόγω τεκμηρίωση, κατόπιν αιτήματος της 
αρχής προστασίας δεδομένων, ώστε να 
μπορεί να τη χρησιμοποιήσει για την 
παρακολούθηση των συγκεκριμένων 
πράξεων επεξεργασίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εναπόκειται στον υπεύθυνο επεξεργασίας ή στον εκτελούντα την επεξεργασία να παράσχει 
πληροφορίες στην αρχή προστασίας δεδομένων ή στο πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα εάν κρίνεται απαραίτητο. Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να είναι υπέρμετρα 
περιοριστικός και να ζητεί την τεκμηρίωση όλων των πράξεων επεξεργασίας. Εάν κρίνεται 
απαραίτητο, η ευθύνη διάθεσης της τεκμηρίωσης βαρύνει τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον 
εκτελούντα την επεξεργασία.

Τροπολογία 529
Wim van de Camp

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 

(65) Για την απόδειξη της συμμόρφωσης 
προς τον παρόντα κανονισμό, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας πρέπει να τεκμηριώνει 
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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 
παρακολούθηση των συγκεκριμένων 
πράξεων επεξεργασίας.

πράξεις επεξεργασίας οι οποίες, κατόπιν 
εκτίμησης κινδύνου, συνεπάγονται υψηλό 
βαθμό κινδύνου για τα θεμελιώδη 
δικαιώματα των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα, ιδιαίτερα για 
το δικαίωμά τους στην ιδιωτική ζωή.
Κάθε υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να 
υποχρεούται να συνεργάζεται με την αρχή 
ελέγχου και να θέτει στη διάθεσή της, 
κατόπιν αιτήματός της, την εν λόγω 
τεκμηρίωση ώστε να μπορεί να τη 
χρησιμοποιήσει για την παρακολούθηση 
των συγκεκριμένων πράξεων 
επεξεργασίας. Κάθε υπεύθυνος 
επεξεργασίας πρέπει να παρέχει στον 
εκτελούντα την επεξεργασία όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες ώστε ο 
δεύτερος να ανταποκρίνεται στις 
υποχρεώσεις του δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Justification

This amendment matches the amendments to Article 28. The Regulation removes 
administrative burdens of Directive 95/46, such as notification of data processing to the 
supervisory authority. However, it replaces those with costly mandatory compliance burdens. 
Such compliance burdens should are only justifiable for high-risk data processing. Similar 
Directive 95/46, the Regulation should have exemptions from such burdens. However, the size 
of organizations is not the right criterion for such exemptions. Exemptions should be risk-
based. Data processors should only have derivative obligations with respect to documentation 
of data processing. Therefore, they should be required to provide all information necessary 
for the controller to meet his obligations under this Regulation.

Τροπολογία 530
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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 

(65) Για την απόδειξη της συμμόρφωσης 
προς τον παρόντα κανονισμό, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας πρέπει να τεκμηριώνει κάθε 
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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 
παρακολούθηση των συγκεκριμένων 
πράξεων επεξεργασίας.

πράξη επεξεργασίας με δική του ευθύνη. 
Κάθε υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να 
υποχρεούται να συνεργάζεται με την αρχή 
ελέγχου και να θέτει στη διάθεσή της, 
κατόπιν αιτήματός της, την εν λόγω 
τεκμηρίωση ώστε να μπορεί να τη 
χρησιμοποιήσει για την παρακολούθηση 
των συγκεκριμένων πράξεων 
επεξεργασίας.

Or. en

Τροπολογία 531
Louis Michel

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 
παρακολούθηση των συγκεκριμένων 
πράξεων επεξεργασίας.

(65) Για την απόδειξη της συμμόρφωσης 
προς τον παρόντα κανονισμό, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας πρέπει να διατηρεί 
περιγραφή των πράξεων επεξεργασίας με 
δική του ευθύνη. Κάθε υπεύθυνος 
επεξεργασίας πρέπει να υποχρεούται να 
συνεργάζεται με την αρχή ελέγχου και να 
θέτει στη διάθεσή της, κατόπιν αιτήματός 
της, την εν λόγω τεκμηρίωση ώστε να 
μπορεί να τη χρησιμοποιήσει για την 
παρακολούθηση των συγκεκριμένων 
πράξεων επεξεργασίας.

Or. en

Τροπολογία 532
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Lara Comi, Kinga Gál, Monika Hohlmeier

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 65
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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 
παρακολούθηση των συγκεκριμένων 
πράξεων επεξεργασίας.

(65) Για την απόδειξη της συμμόρφωσης 
προς τον παρόντα κανονισμό, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας πρέπει να τεκμηριώνει κάθε 
πράξη επεξεργασίας με δική του ευθύνη. 
Κάθε υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να 
υποχρεούται να συνεργάζεται με την αρχή 
ελέγχου και να θέτει στη διάθεσή της, 
κατόπιν αιτήματός της, την εν λόγω 
τεκμηρίωση ώστε να μπορεί να τη 
χρησιμοποιήσει για την παρακολούθηση 
των συγκεκριμένων πράξεων 
επεξεργασίας.

Or. en

Τροπολογία 533
Csaba Sógor

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 66

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(66) Για τη διατήρηση της ασφάλειας και 
την αποφυγή της επεξεργασίας κατά 
παράβαση του παρόντος κανονισμού, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία πρέπει να αξιολογούν τους 
εγγενείς κινδύνους της επεξεργασίας και 
εφαρμόζουν μέτρα για τον μετριασμό των 
εν λόγω κινδύνων. Τα μέτρα πρέπει να 
διασφαλίζουν κατάλληλο επίπεδο 
ασφάλειας, λαμβάνοντας υπόψη την 
κατάσταση της τεχνολογίας και το κόστος 
της εφαρμογής τους σε σχέση με τους 
κινδύνους και τη φύση των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που πρέπει να 
προστατευθούν. Κατά τη θέσπιση τεχνικών 
προτύπων και οργανωτικών μέτρων για τη 
διασφάλιση της ασφάλειας της 
επεξεργασίας, η Επιτροπή πρέπει να 
προωθεί την τεχνολογική ουδετερότητα, 

(66) Για τη διατήρηση της ασφάλειας και 
την αποφυγή της επεξεργασίας κατά 
παράβαση του παρόντος κανονισμού, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία πρέπει να αξιολογούν τους 
εγγενείς κινδύνους της επεξεργασίας και 
εφαρμόζουν μέτρα για τον μετριασμό των 
εν λόγω κινδύνων. Τα μέτρα πρέπει να 
διασφαλίζουν κατάλληλο επίπεδο 
ασφάλειας, λαμβάνοντας υπόψη την 
κατάσταση της τεχνολογίας και το κόστος 
της εφαρμογής τους σε σχέση με τους 
κινδύνους και τη φύση των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που πρέπει να 
προστατευθούν. Κατά τη θέσπιση τεχνικών 
προτύπων και οργανωτικών μέτρων για τη 
διασφάλιση της ασφάλειας της 
επεξεργασίας, πρέπει να προωθούνται η
τεχνολογική ουδετερότητα, η 
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τη διαλειτουργικότητα και την καινοτομία 
και, όπου συντρέχει περίπτωση, να
συνεργάζεται με τρίτες χώρες.

διαλειτουργικότητα και η καινοτομία και, 
όπου συντρέχει περίπτωση, πρέπει να 
ενθαρρύνεται η συνεργασία με τρίτες 
χώρες.

Or. hu

Τροπολογία 534
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 66

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(66) Για τη διατήρηση της ασφάλειας και 
την αποφυγή της επεξεργασίας κατά 
παράβαση του παρόντος κανονισμού, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία πρέπει να αξιολογούν τους 
εγγενείς κινδύνους της επεξεργασίας και 
εφαρμόζουν μέτρα για τον μετριασμό των 
εν λόγω κινδύνων. Τα μέτρα πρέπει να 
διασφαλίζουν κατάλληλο επίπεδο 
ασφάλειας, λαμβάνοντας υπόψη την 
κατάσταση της τεχνολογίας και το κόστος 
της εφαρμογής τους σε σχέση με τους 
κινδύνους και τη φύση των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που πρέπει να 
προστατευθούν. Κατά τη θέσπιση τεχνικών 
προτύπων και οργανωτικών μέτρων για τη 
διασφάλιση της ασφάλειας της 
επεξεργασίας, η Επιτροπή πρέπει να 
προωθεί την τεχνολογική ουδετερότητα, 
τη διαλειτουργικότητα και την 
καινοτομία και, όπου συντρέχει 
περίπτωση, να συνεργάζεται με τρίτες 
χώρες.

(66) Για τη διατήρηση της ασφάλειας και 
την αποφυγή της επεξεργασίας κατά 
παράβαση του παρόντος κανονισμού, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία πρέπει να αξιολογούν τους 
εγγενείς κινδύνους της επεξεργασίας και 
εφαρμόζουν μέτρα για τον μετριασμό των 
εν λόγω κινδύνων. Τα μέτρα πρέπει να 
διασφαλίζουν κατάλληλο επίπεδο 
ασφάλειας, λαμβάνοντας υπόψη την 
κατάσταση της τεχνολογίας και το κόστος 
της εφαρμογής τους σε σχέση με τους 
κινδύνους και τη φύση των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που πρέπει να 
προστατευθούν. Κατά τη θέσπιση τεχνικών 
προτύπων και οργανωτικών μέτρων για τη 
διασφάλιση της ασφάλειας της 
επεξεργασίας, πρέπει να προωθούνται η
τεχνολογική ουδετερότητα, η 
διαλειτουργικότητα και η καινοτομία, 
όπου συντρέχει περίπτωση, και προς
τρίτες χώρες.

Or. en
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 66

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(66) Για τη διατήρηση της ασφάλειας και 
την αποφυγή της επεξεργασίας κατά 
παράβαση του παρόντος κανονισμού, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία πρέπει να αξιολογούν τους 
εγγενείς κινδύνους της επεξεργασίας και 
εφαρμόζουν μέτρα για τον μετριασμό των 
εν λόγω κινδύνων. Τα μέτρα πρέπει να 
διασφαλίζουν κατάλληλο επίπεδο 
ασφάλειας, λαμβάνοντας υπόψη την 
κατάσταση της τεχνολογίας και το κόστος 
της εφαρμογής τους σε σχέση με τους 
κινδύνους και τη φύση των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που πρέπει να 
προστατευθούν. Κατά τη θέσπιση 
τεχνικών προτύπων και οργανωτικών 
μέτρων για τη διασφάλιση της ασφάλειας 
της επεξεργασίας, η Επιτροπή πρέπει να 
προωθεί την τεχνολογική ουδετερότητα, 
τη διαλειτουργικότητα και την 
καινοτομία και, όπου συντρέχει 
περίπτωση, να συνεργάζεται με τρίτες 
χώρες.

(66) Για τη διατήρηση της ασφάλειας και 
την αποφυγή της επεξεργασίας κατά 
παράβαση του παρόντος κανονισμού, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να 
αξιολογεί τους εγγενείς κινδύνους της 
επεξεργασίας και εφαρμόζουν μέτρα για 
τον μετριασμό των εν λόγω κινδύνων. Τα 
μέτρα πρέπει να διασφαλίζουν κατάλληλο 
επίπεδο ασφάλειας, λαμβάνοντας υπόψη 
την κατάσταση της τεχνολογίας και το 
κόστος της εφαρμογής τους σε σχέση με 
τους κινδύνους και τη φύση των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
πρέπει να προστατευθούν.

Or. en

Τροπολογία 536
Jan Mulder

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 

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

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

Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεν ενημερώνονται απαραίτητα εντός συγκεκριμένου χρονικού 
διαστήματος σχετικά με παραβίαση δεδομένων. Είναι σημαντικό να ενημερωθεί αμελλητί η 
αρχή προστασίας δεδομένων και να μπορεί να αποδείξει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία σε τι ενέργειες προέβη μετά τον εντοπισμό της παραβίασης δεδομένων.

Τροπολογία 537
Axel Voss

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 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 

(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. 
Εάν αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί εντός 
εύλογου χρονικού διαστήματος, η 
γνωστοποίηση πρέπει να συνοδεύεται από 
αιτιολογία η οποία αναφέρει τους λόγους 
της καθυστέρησης. Τα φυσικά πρόσωπα 
των οποίων τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα μπορεί να επηρεασθούν 
αρνητικά από την παραβίαση πρέπει να 
ενημερώνονται αμελλητί προκειμένου να 
μπορούν να λάβουν τις αναγκαίες 
προφυλάξεις. Η παραβίαση πρέπει να 
θεωρείται ότι επηρεάζει αρνητικά τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή την 
ιδιωτική ζωή του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται εάν μπορεί να έχει ως 
αποτέλεσμα, για παράδειγμα, κατάχρηση ή 
υποκλοπή ταυτότητας, σωματική βλάβη, 
σημαντική προσβολή ή βλάβη της φήμης 
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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.

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. en
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Προέρχεται από τη γνωμοδότηση της ITRE.

Τροπολογία 538
Δημήτριος Δρούτσας

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 

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

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

Or. en
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Τροπολογία 539
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 67

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(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 η 
οποία επηρεάζει αρνητικά τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα ή την ιδιωτική 
ζωή του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, πρέπει να 
γνωστοποιήσει την παραβίαση στην αρχή 
ελέγχου αμελλητί και, ει δυνατόν, εντός 72
ωρών. Εάν η εν λόγω γνωστοποίηση δεν 
είναι εφικτή εντός 72 ωρών, 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 τέτοιες 
παραβιάσεις πρέπει να ενημερώνονται 
αμελλητί προκειμένου να μπορούν να 
λάβουν τις αναγκαίες προφυλάξεις. Η 
παραβίαση πρέπει να θεωρείται ότι 
επηρεάζει αρνητικά τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα ή την ιδιωτική 
ζωή του προσώπου στο οποίο αναφέρονται 
εάν μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα, για 
παράδειγμα, κατάχρηση ή υποκλοπή 
ταυτότητας, σωματική βλάβη, σημαντική 
προσβολή ή βλάβη της φήμης του. Η 
γνωστοποίηση πρέπει να περιγράφει τη 
φύση της παραβίασης των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και να περιέχει 
συστάσεις προς το ενδιαφερόμενο φυσικό 
πρόσωπο για τον μετριασμό δυνητικών 
δυσμενών συνεπειών. Οι γνωστοποιήσεις 
στα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
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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.

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 
αποτελεί επιχείρημα το οποίο να 
δικαιολογεί μεγαλύτερη καθυστέρηση.

Or. pl

Τροπολογία 540
Csaba Sógor

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 

(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 του 
κράτους στο οποίο έχει την έδρα του
αμελλητί και, ει δυνατόν, εντός μίας 
εργάσιμης ημέρας. Εάν αυτό δεν μπορεί 
να επιτευχθεί εντός μίας εργάσιμης 
ημέρας, η γνωστοποίηση πρέπει να 
συνοδεύεται από αιτιολογία η οποία 
αναφέρει τους λόγους της καθυστέρησης. 
Τα φυσικά πρόσωπα των οποίων τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορεί 



PE504.340v01-00 162/209 AM\926396EL.doc

EL

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

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

Or. hu

Αιτιολόγηση

Εάν προβλεφθεί συγκεκριμένος αριθμός ωρών, η εφαρμογή και η συμμόρφωση με την εν λόγω 
διάταξη μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να είναι δύσκολη. Οι 72 ώρες θα ήταν υπερβολικός 
χρόνος και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να ισοδυναμεί με τρεις εργάσιμες ημέρες. Η μία 
εργάσιμη ημέρα, ωστόσο, παρέχει το κατάλληλο χρονικό διάστημα για άμεση δράση.
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Τροπολογία 541
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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 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 

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

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. en

Τροπολογία 542
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 70

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(70) Η οδηγία 95/46/ΕΚ προέβλεπε γενική 
υποχρέωση γνωστοποίησης της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στις αρχές ελέγχου. Παρότι η 
υποχρέωση αυτή συνεπάγεται διοικητικό 
και οικονομικό φόρτο, δεν συνέβαλε σε 
όλες τις περιπτώσεις στη βελτίωση της 
προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα. Επομένως, μια τέτοια γενική 
υποχρέωση κοινοποίησης χωρίς 
διαφοροποιήσεις πρέπει να καταργηθεί και 
να αντικατασταθεί με αποτελεσματικές 
διαδικασίες και μηχανισμούς που 
επικεντρώνονται σε εκείνες τις πράξεις 
επεξεργασίας που ενδέχεται να ενέχουν 
συγκεκριμένους κινδύνους για τα 
δικαιώματα και τις ελευθερίες των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα λόγω της φύσης, της έκτασης ή 
του σκοπού τους. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις πρέπει να διενεργείται 
εκτίμηση επιπτώσεων όσον αφορά την 

(70) Η οδηγία 95/46/ΕΚ προέβλεπε γενική 
υποχρέωση γνωστοποίησης της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στις αρχές ελέγχου. Παρότι η 
υποχρέωση αυτή συνεπάγεται διοικητικό 
και οικονομικό φόρτο, δεν συνέβαλε σε 
όλες τις περιπτώσεις στη βελτίωση της 
προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα. Επομένως, μια τέτοια γενική 
υποχρέωση κοινοποίησης χωρίς 
διαφοροποιήσεις πρέπει να καταργηθεί.



AM\926396EL.doc 165/209 PE504.340v01-00

EL

προστασία των δεδομένων από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα 
την επεξεργασία, πριν από την 
επεξεργασία, η οποία πρέπει να 
περιλαμβάνει ειδικότερα τα 
προβλεπόμενα μέτρα, τις εγγυήσεις και 
τους μηχανισμούς που διασφαλίζουν την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και αποδεικνύουν τη 
συμμόρφωση προς τον παρόντα 
κανονισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι στην αιτιολογική σκέψη 70 ορθά αναφέρεται ότι η γενική υποχρέωση 
κοινοποίησης της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις αρχές ελέγχου παράγει 
διοικητικό και οικονομικό φόρτο, δεν θα πρέπει να αντικατασταθεί από παρόμοια υποχρέωση. 
Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας θα πρέπει αντίθετα να συμμετέχουν στις διαβουλεύσεις και να 
διενεργούν αναλυτικές εκτιμήσεις επιπτώσεων που πρέπει να υποβάλλονται στην αρχή ελέγχου 
μόνον κατόπιν αιτήματος.

Τροπολογία 543
Jan Mulder

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 70

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(70) Η οδηγία 95/46/ΕΚ προέβλεπε γενική 
υποχρέωση γνωστοποίησης της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στις αρχές ελέγχου. Παρότι η
υποχρέωση αυτή συνεπάγεται διοικητικό 
και οικονομικό φόρτο, δεν συνέβαλε σε 
όλες τις περιπτώσεις στη βελτίωση της 
προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα. Επομένως, μια τέτοια γενική 
υποχρέωση κοινοποίησης χωρίς 
διαφοροποιήσεις πρέπει να καταργηθεί και 
να αντικατασταθεί με αποτελεσματικές 
διαδικασίες και μηχανισμούς που 
επικεντρώνονται σε εκείνες τις πράξεις 
επεξεργασίας που ενδέχεται να ενέχουν 

(70) Η οδηγία 95/46/ΕΚ προέβλεπε γενική 
υποχρέωση γνωστοποίησης της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στις αρχές ελέγχου που 
επιτρέπει στα κράτη μέλη να εξαιρούν 
από τον παρόντα κανονισμό την 
επεξεργασία που είναι απίθανο να 
συνεπάγεται κινδύνους για τα πρόσωπα 
στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα. Η
υποχρέωση αυτή συνεπάγεται διοικητικό 
και οικονομικό φόρτο και δεν συνέβαλε σε 
όλες τις περιπτώσεις στη βελτίωση της 
προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα. Επομένως, μια τέτοια γενική 
υποχρέωση κοινοποίησης χωρίς 
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συγκεκριμένους κινδύνους για τα 
δικαιώματα και τις ελευθερίες των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα λόγω της φύσης, της έκτασης ή 
του σκοπού τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις 
πρέπει να διενεργείται εκτίμηση 
επιπτώσεων όσον αφορά την προστασία 
των δεδομένων από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την 
επεξεργασία, πριν από την επεξεργασία, η 
οποία πρέπει να περιλαμβάνει ειδικότερα 
τα προβλεπόμενα μέτρα, τις εγγυήσεις και 
τους μηχανισμούς που διασφαλίζουν την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και αποδεικνύουν τη 
συμμόρφωση προς τον παρόντα 
κανονισμό.

διαφοροποιήσεις πρέπει να καταργηθεί και 
να αντικατασταθεί με αποτελεσματικές 
διαδικασίες και μηχανισμούς που 
επικεντρώνονται σε εκείνες τις πράξεις 
επεξεργασίας που ενδέχεται να ενέχουν 
συγκεκριμένους κινδύνους για τα 
δικαιώματα και τις ελευθερίες των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα λόγω της φύσης, της έκτασης ή 
του σκοπού τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις 
πρέπει να διενεργείται εκτίμηση 
επιπτώσεων όσον αφορά την προστασία 
των δεδομένων από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την 
επεξεργασία, πριν από την επεξεργασία, η 
οποία πρέπει να περιλαμβάνει ειδικότερα 
τα προβλεπόμενα μέτρα, τις εγγυήσεις και 
τους μηχανισμούς που διασφαλίζουν την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και αποδεικνύουν τη 
συμμόρφωση προς τον παρόντα 
κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 544
Wim van de Camp

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 70

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(70) Η οδηγία 95/46/ΕΚ προέβλεπε γενική 
υποχρέωση γνωστοποίησης της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στις αρχές ελέγχου. Παρότι η 
υποχρέωση αυτή συνεπάγεται διοικητικό 
και οικονομικό φόρτο, δεν συνέβαλε σε 
όλες τις περιπτώσεις στη βελτίωση της 
προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα. Επομένως, μια τέτοια γενική 
υποχρέωση κοινοποίησης χωρίς 
διαφοροποιήσεις πρέπει να καταργηθεί και 
να αντικατασταθεί με αποτελεσματικές 
διαδικασίες και μηχανισμούς που 

(70) Η οδηγία 95/46/ΕΚ προέβλεπε γενική 
υποχρέωση γνωστοποίησης της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στις αρχές ελέγχου που 
επιτρέπει στα κράτη μέλη να εξαιρούν 
από αυτή την υποχρέωση την 
επεξεργασία που είναι απίθανο να 
συνεπάγεται κινδύνους για τα πρόσωπα 
στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα. Η
υποχρέωση αυτή συνεπάγεται διοικητικό 
και οικονομικό φόρτο και δεν συνέβαλε σε 
όλες τις περιπτώσεις στη βελτίωση της 
προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
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επικεντρώνονται σε εκείνες τις πράξεις 
επεξεργασίας που ενδέχεται να ενέχουν 
συγκεκριμένους κινδύνους για τα 
δικαιώματα και τις ελευθερίες των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα λόγω της φύσης, της έκτασης ή 
του σκοπού τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις 
πρέπει να διενεργείται εκτίμηση 
επιπτώσεων όσον αφορά την προστασία
των δεδομένων από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την 
επεξεργασία, πριν από την επεξεργασία, η 
οποία πρέπει να περιλαμβάνει ειδικότερα 
τα προβλεπόμενα μέτρα, τις εγγυήσεις και 
τους μηχανισμούς που διασφαλίζουν την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και αποδεικνύουν τη 
συμμόρφωση προς τον παρόντα 
κανονισμό.

χαρακτήρα. Επομένως, μια τέτοια γενική 
υποχρέωση κοινοποίησης χωρίς 
διαφοροποιήσεις πρέπει να καταργηθεί και 
να αντικατασταθεί με αποτελεσματικές 
διαδικασίες και μηχανισμούς που 
επικεντρώνονται σε εκείνες τις πράξεις 
επεξεργασίας που ενδέχεται να ενέχουν 
υψηλό βαθμό κινδύνου για τα δικαιώματα 
και τις ελευθερίες των προσώπων στα 
οποία αναφέρονται τα δεδομένα λόγω της 
φύσης, της έκτασης ή του σκοπού τους. Σε 
αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να 
διενεργείται εκτίμηση επιπτώσεων όσον 
αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής 
από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, πριν από 
την επεξεργασία, η οποία πρέπει να 
περιλαμβάνει ειδικότερα τα προβλεπόμενα 
μέτρα, τις εγγυήσεις και τους μηχανισμούς 
που διασφαλίζουν την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
αποδεικνύουν τη συμμόρφωση προς τον 
παρόντα κανονισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αντιστοιχεί στην τροπολογία επί του άρθρου 33 και την προτεινόμενη 
προσέγγιση βάσει κινδύνου. Επιπλέον γίνεται μνεία στην πιθανότητα, δυνάμει του άρθρου 18 
της οδηγίας 95/46/ΕΚ να απαλλάσσεται η επεξεργασία χαμηλού κινδύνου από την υποχρέωση 
κοινοποίησης. Η πρόταση της Επιτροπής δεν περιείχε τέτοια απαλλαγή. Η προτεινόμενη 
προσέγγιση βάσει κινδύνου, και ειδικότερα οι τροπολογίες επί των άρθρων 28 και 33, 
επανεισάγουν την εν λόγω απαλλαγή.

Τροπολογία 545
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 70

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(70) Η οδηγία 95/46/ΕΚ προέβλεπε γενική 
υποχρέωση γνωστοποίησης της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στις αρχές ελέγχου. Παρότι η 
υποχρέωση αυτή συνεπάγεται διοικητικό 

(70) Η οδηγία 95/46/ΕΚ προέβλεπε γενική 
υποχρέωση γνωστοποίησης της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στις αρχές ελέγχου. Παρότι η 
υποχρέωση αυτή συνεπάγεται διοικητικό 
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και οικονομικό φόρτο, δεν συνέβαλε σε 
όλες τις περιπτώσεις στη βελτίωση της 
προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα. Επομένως, μια τέτοια γενική 
υποχρέωση κοινοποίησης χωρίς 
διαφοροποιήσεις πρέπει να καταργηθεί και 
να αντικατασταθεί με αποτελεσματικές 
διαδικασίες και μηχανισμούς που 
επικεντρώνονται σε εκείνες τις πράξεις 
επεξεργασίας που ενδέχεται να ενέχουν 
συγκεκριμένους κινδύνους για τα 
δικαιώματα και τις ελευθερίες των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα λόγω της φύσης, της έκτασης ή 
του σκοπού τους. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις πρέπει να διενεργείται 
εκτίμηση επιπτώσεων όσον αφορά την 
προστασία των δεδομένων από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα 
την επεξεργασία, πριν από την 
επεξεργασία, η οποία πρέπει να 
περιλαμβάνει ειδικότερα τα 
προβλεπόμενα μέτρα, τις εγγυήσεις και 
τους μηχανισμούς που διασφαλίζουν την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και αποδεικνύουν τη 
συμμόρφωση προς τον παρόντα 
κανονισμό.

και οικονομικό φόρτο, δεν συνέβαλε σε 
όλες τις περιπτώσεις στη βελτίωση της 
προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα. Επομένως, μια τέτοια γενική 
υποχρέωση κοινοποίησης χωρίς 
διαφοροποιήσεις πρέπει να καταργηθεί.

Or. en

Τροπολογία 546
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 71

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(71) Αυτό πρέπει να ισχύει ειδικότερα για 
νεοσυσταθέντα αρχεία μεγάλης κλίμακας, 
στόχος των οποίων είναι η επεξεργασία 
σημαντικής ποσότητας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα σε περιφερειακό, 
εθνικό ή υπερεθνικό επίπεδο, τα οποία 
μπορεί να επηρεάζουν μεγάλο αριθμό 

διαγράφεται
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προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα.

Or. en

Τροπολογία 547
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 71

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(71) Αυτό πρέπει να ισχύει ειδικότερα για 
νεοσυσταθέντα αρχεία μεγάλης κλίμακας, 
στόχος των οποίων είναι η επεξεργασία 
σημαντικής ποσότητας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα σε περιφερειακό, 
εθνικό ή υπερεθνικό επίπεδο, τα οποία 
μπορεί να επηρεάζουν μεγάλο αριθμό 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 548
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 71 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(71α) Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας θα 
πρέπει να εστιάζουν στην προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά 
το σύνολο του κύκλου ζωής των 
δεδομένων, από τη συλλογή έως τη 
διαγραφή, επενδύοντας εξαρχής σε ένα 
αειφόρο πλαίσιο διαχείρισης δεδομένων 
και συμπληρώνοντάς το με έναν 
μηχανισμό συνολικής συμμόρφωσης.

Or. en
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Τροπολογία 549
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 71 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(71β) Κάθε υπεύθυνος επεξεργασίας 
δεδομένων πρώτα θα πρέπει να διενεργεί 
ανάλυση κινδύνου των πράξεων 
επεξεργασίας δεδομένων, αναλύοντας 
τους συγκεκριμένους κινδύνους για τα 
δικαιώματα και τις ελευθερίες των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα λόγω της φύσης, της έκτασης ή 
των σκοπών τους, εκτιμώντας ποιες από 
τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται με τον 
παρόντα κανονισμό πρέπει να 
πληρούνται. Η ανάλυση κινδύνου θα 
πρέπει να επικαιροποιείται εάν κάποιο 
από τα ως άνω κριτήρια τροποποιηθεί 
και θα πρέπει να τεκμηριώνεται, εάν τα 
αποτελέσματά της δεν καθιστούν 
απαραίτητη τη διενέργεια εκτίμησης 
επιπτώσεων ως προς την προστασία 
δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 550
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 71 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(71γ) Η εκτίμηση κινδύνου συνιστά την 
ουσία κάθε αειφόρου πλαισίου 
προστασίας δεδομένων, διασφαλίζοντας 
ότι οι επιχειρήσεις γνωρίζουν εξαρχής 
όλες τις πιθανές συνέπειες των πράξεων 
επεξεργασίας δεδομένων που εκτελούν. 
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Μια διεξοδική εκτίμηση κινδύνου μπορεί 
να μειώσει ουσιαστικά τις πιθανότητες 
παραβίασης δεδομένων ή πράξεων 
επεξεργασίας που παραβιάζουν την 
ιδιωτική ζωή. Οι εκτιμήσεις επιπτώσεων 
ως προς την προστασία των δεδομένων 
θα πρέπει ως εκ τούτου να λαμβάνουν 
υπόψη τη συνολική διαχείριση κύκλου 
ζωής των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από τη συλλογή έως την 
επεξεργασία και τη διαγραφή, 
περιγράφοντας αναλυτικά τις 
προβλεπόμενες πράξεις επεξεργασίας, 
τους κινδύνους για τα δικαιώματα και τις 
ελευθερίες των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα, τα 
προβλεπόμενα μέτρα για την 
αντιμετώπιση των κινδύνων, τις 
εγγυήσεις, τα μέτρα ασφαλείας και τους 
μηχανισμούς διασφάλισης συμμόρφωσης 
με τον παρόντα κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 551
Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 72

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(72) Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες 
ενδέχεται να είναι λογικό και οικονομικό
το αντικείμενο μιας εκτίμησης επιπτώσεων 
σχετικά με την προστασία των δεδομένων 
να υπερβαίνει ένα μεμονωμένο σχέδιο, για 
παράδειγμα εάν δημόσιες αρχές ή φορείς 
σκοπεύουν να εγκαθιδρύσουν μια κοινή 
εφαρμογή ή πλατφόρμα επεξεργασίας ή 
εάν περισσότεροι υπεύθυνοι επεξεργασίας 
σχεδιάζουν να θεσπίσουν μια κοινή 
εφαρμογή ή ένα περιβάλλον επεξεργασίας 
σε έναν τομέα ή ένα τμήμα κλάδου ή για 
μια ευρέως χρησιμοποιούμενη οριζόντια 

(72) Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες 
ενδέχεται να είναι αναγκαίο το αντικείμενο 
μιας εκτίμησης επιπτώσεων σχετικά με την 
προστασία των δεδομένων να υπερβαίνει 
ένα μεμονωμένο σχέδιο, για παράδειγμα 
εάν δημόσιες αρχές ή φορείς σκοπεύουν να 
εγκαθιδρύσουν μια κοινή εφαρμογή ή 
πλατφόρμα επεξεργασίας ή εάν 
περισσότεροι υπεύθυνοι επεξεργασίας 
σχεδιάζουν να θεσπίσουν μια κοινή 
εφαρμογή ή ένα περιβάλλον επεξεργασίας 
σε έναν τομέα ή ένα τμήμα κλάδου ή για 
μια ευρέως χρησιμοποιούμενη οριζόντια 



PE504.340v01-00 172/209 AM\926396EL.doc

EL

δραστηριότητα. δραστηριότητα.

Or. en

Τροπολογία 552
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 74

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(74) Εάν η εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά 
με την προστασία των δεδομένων 
υποδεικνύει ότι οι πράξεις επεξεργασίας 
συνεπάγονται υψηλό βαθμό 
συγκεκριμένων κινδύνων για τα 
δικαιώματα και τις ελευθερίες των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα, όπως τον αποκλεισμό φυσικών 
προσώπων από το δικαίωμά τους, ή λόγω 
της χρήσης συγκεκριμένων νέων 
τεχνολογιών, πρέπει να ζητείται η γνώμη 
της αρχής ελέγχου, πριν από την έναρξη 
των πράξεων, για μια ριψοκίνδυνη 
επεξεργασία η οποία ενδέχεται να μην 
είναι σύμφωνη προς τον παρόντα 
κανονισμό, η δε αρχή ελέγχου πρέπει να 
μπορεί να διατυπώσει προτάσεις για την 
επανόρθωση της κατάστασης αυτής. Μια 
τέτοια διαβούλευση πρέπει επίσης να 
λάβει χώρα κατά την προετοιμασία ενός 
μέτρου από το εθνικό κοινοβούλιο ή ενός 
μέτρου που βασίζεται σε τέτοιο 
νομοθετικό μέτρο το οποίο καθορίζει τη 
φύση της επεξεργασίας και θεσπίζει 
κατάλληλες εγγυήσεις.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 553
Cornelia Ernst
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 74

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(74) Εάν η εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά 
με την προστασία των δεδομένων 
υποδεικνύει ότι οι πράξεις επεξεργασίας 
συνεπάγονται υψηλό βαθμό 
συγκεκριμένων κινδύνων για τα 
δικαιώματα και τις ελευθερίες των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα, όπως τον αποκλεισμό φυσικών 
προσώπων από το δικαίωμά τους, ή λόγω 
της χρήσης συγκεκριμένων νέων 
τεχνολογιών, πρέπει να ζητείται η γνώμη 
της αρχής ελέγχου, πριν από την έναρξη 
των πράξεων, για μια ριψοκίνδυνη 
επεξεργασία η οποία ενδέχεται να μην 
είναι σύμφωνη προς τον παρόντα 
κανονισμό, η δε αρχή ελέγχου πρέπει να 
μπορεί να διατυπώσει προτάσεις για την 
επανόρθωση της κατάστασης αυτής. Μια 
τέτοια διαβούλευση πρέπει επίσης να λάβει 
χώρα κατά την προετοιμασία ενός μέτρου 
από το εθνικό κοινοβούλιο ή ενός μέτρου 
που βασίζεται σε τέτοιο νομοθετικό μέτρο 
το οποίο καθορίζει τη φύση της 
επεξεργασίας και θεσπίζει κατάλληλες 
εγγυήσεις.

(74) Εάν η εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά 
με την προστασία των δεδομένων 
υποδεικνύει ότι οι πράξεις επεξεργασίας 
μπορεί να συνεπάγονται υψηλό βαθμό 
συγκεκριμένων κινδύνων για τα 
δικαιώματα και τις ελευθερίες των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα, όπως τον αποκλεισμό φυσικών 
προσώπων από το δικαίωμά τους, ή λόγω 
της χρήσης συγκεκριμένων νέων 
τεχνολογιών, πρέπει να ζητείται η γνώμη 
της αρχής ελέγχου, πριν από την έναρξη 
των πράξεων, για μια ριψοκίνδυνη 
επεξεργασία η οποία ενδέχεται να μην 
είναι σύμφωνη προς τον παρόντα 
κανονισμό, η δε αρχή ελέγχου πρέπει να 
μπορεί να διατυπώσει προτάσεις για την 
επανόρθωση της κατάστασης αυτής. Μια 
τέτοια διαβούλευση πρέπει επίσης να λάβει 
χώρα κατά την προετοιμασία ενός μέτρου 
από το εθνικό κοινοβούλιο ή ενός μέτρου 
που βασίζεται σε τέτοιο νομοθετικό μέτρο 
το οποίο καθορίζει τη φύση της 
επεξεργασίας και θεσπίζει κατάλληλες 
εγγυήσεις.

Or. en

Τροπολογία 554
Wim van de Camp

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 74

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(74) Εάν η εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά 
με την προστασία των δεδομένων 
υποδεικνύει ότι οι πράξεις επεξεργασίας 
συνεπάγονται υψηλό βαθμό 
συγκεκριμένων κινδύνων για τα 

(74) Εάν η εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά 
με την προστασία των δεδομένων 
υποδεικνύει ότι οι πράξεις επεξεργασίας 
συνεπάγονται υψηλό βαθμό 
συγκεκριμένων κινδύνων για τα 
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δικαιώματα και τις ελευθερίες των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα, όπως τον αποκλεισμό φυσικών 
προσώπων από το δικαίωμά τους, ή λόγω 
της χρήσης συγκεκριμένων νέων 
τεχνολογιών, πρέπει να ζητείται η γνώμη 
της αρχής ελέγχου, πριν από την έναρξη 
των πράξεων, για μια ριψοκίνδυνη 
επεξεργασία η οποία ενδέχεται να μην 
είναι σύμφωνη προς τον παρόντα 
κανονισμό, η δε αρχή ελέγχου πρέπει να 
μπορεί να διατυπώσει προτάσεις για την 
επανόρθωση της κατάστασης αυτής. Μια 
τέτοια διαβούλευση πρέπει επίσης να 
λάβει χώρα κατά την προετοιμασία ενός 
μέτρου από το εθνικό κοινοβούλιο ή ενός 
μέτρου που βασίζεται σε τέτοιο 
νομοθετικό μέτρο το οποίο καθορίζει τη 
φύση της επεξεργασίας και θεσπίζει 
κατάλληλες εγγυήσεις.

δικαιώματα και τις ελευθερίες των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα, όπως τον αποκλεισμό φυσικών 
προσώπων από το δικαίωμά τους, ή λόγω 
της χρήσης συγκεκριμένων νέων 
τεχνολογιών, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
πρέπει να τεκμηριώνει την εκτίμηση 
επιπτώσεων για την προσωπική ζωή και 
να διαθέτει την εν λόγω εκτίμηση στην 
αρχή ελέγχου εφόσον του ζητηθεί. Πρέπει 
να πραγματοποιείται διαβούλευση με την 
αρχή ελέγχου κατά την προετοιμασία ενός 
μέτρου από το εθνικό κοινοβούλιο ή ενός 
μέτρου που βασίζεται σε τέτοιο 
νομοθετικό μέτρο το οποίο καθορίζει τη 
φύση της επεξεργασίας και θεσπίζει 
κατάλληλες εγγυήσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αντιστοιχεί στις τροπολογίες επί του άρθρου 34.

Τροπολογία 555
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 74

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(74) Εάν η εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά 
με την προστασία των δεδομένων 
υποδεικνύει ότι οι πράξεις επεξεργασίας 
συνεπάγονται υψηλό βαθμό 
συγκεκριμένων κινδύνων για τα 
δικαιώματα και τις ελευθερίες των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα, όπως τον αποκλεισμό φυσικών 
προσώπων από το δικαίωμά τους, ή λόγω 
της χρήσης συγκεκριμένων νέων 
τεχνολογιών, πρέπει να ζητείται η γνώμη 

(74) Εάν η εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά 
με την προστασία των δεδομένων 
υποδεικνύει ότι οι πράξεις επεξεργασίας 
συνεπάγονται υψηλό βαθμό 
συγκεκριμένων κινδύνων για τα 
δικαιώματα και τις ελευθερίες των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα, όπως τον αποκλεισμό φυσικών 
προσώπων από το δικαίωμά τους, ή λόγω 
της χρήσης συγκεκριμένων νέων 
τεχνολογιών, πρέπει να ζητείται η γνώμη 
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της αρχής ελέγχου, πριν από την έναρξη 
των πράξεων, για μια ριψοκίνδυνη 
επεξεργασία η οποία ενδέχεται να μην 
είναι σύμφωνη προς τον παρόντα 
κανονισμό, η δε αρχή ελέγχου πρέπει να 
μπορεί να διατυπώσει προτάσεις για την 
επανόρθωση της κατάστασης αυτής. Μια 
τέτοια διαβούλευση πρέπει επίσης να 
λάβει χώρα κατά την προετοιμασία ενός 
μέτρου από το εθνικό κοινοβούλιο ή ενός 
μέτρου που βασίζεται σε τέτοιο 
νομοθετικό μέτρο το οποίο καθορίζει τη 
φύση της επεξεργασίας και θεσπίζει 
κατάλληλες εγγυήσεις.

της αρχής ελέγχου, πριν από την έναρξη 
των πράξεων, για μια ριψοκίνδυνη 
επεξεργασία η οποία ενδέχεται να μην 
είναι σύμφωνη προς τον παρόντα 
κανονισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στις περιπτώσεις που υπάρχουν ενδείξεις ότι οι πράξεις επεξεργασίας συνεπάγονται υψηλό 
βαθμό συγκεκριμένων κινδύνων για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των προσώπων στα 
οποία αναφέρονται τα δεδομένα και η εν λόγω επικίνδυνη επεξεργασία ενδέχεται να μη 
συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό, πρέπει να λαμβάνουν χώρα διαβουλεύσεις μεταξύ 
των αρχών ελέγχου, των υπευθύνων επεξεργασίας και των εκτελούντων την επεξεργασία.

Τροπολογία 556
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 74 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(74α) Οι εκτιμήσεις επιπτώσεων μπορούν 
να αποβούν χρήσιμες μόνο εάν οι 
επιχειρήσεις μεριμνούν για την τήρηση 
των αρχικών υποσχέσεων που 
διατυπώνουν σε αυτές. Οι υπεύθυνοι 
επεξεργασίας δεδομένων θα πρέπει 
επομένως να διενεργούν τακτικές 
αναθεωρήσεις συμμόρφωσης προστασίας 
δεδομένων που θα αποδεικνύουν ότι οι 
μηχανισμοί επεξεργασίας δεδομένων που 
χρησιμοποιούνται συμμορφώνονται προς
τις εγγυήσεις που παρέχονται στην 
εκτίμηση επιπτώσεων για την προστασία 
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δεδομένων. Θα πρέπει επίσης να 
αποδεικνύει την ικανότητα του 
υπευθύνου επεξεργασίας να 
συμμορφώνεται προς τις αυτόνομες 
επιλογές των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα. 
Επιπροσθέτως, σε περίπτωση που κατά 
την αναθεώρηση εντοπιστεί πλημμελής 
συμμόρφωση, θα πρέπει να αναδειχθεί 
και να διατυπωθούν συστάσεις για την 
επίτευξη πλήρους συμμόρφωσης.

Or. en

Τροπολογία 557
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 74 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(74α) Ο οργανισμός προστασίας 
δεδομένων ή ο υπεύθυνος προστασίας
δεδομένων παρακολουθεί την 
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας και τον εκτελούντα την 
επεξεργασίας προκειμένου να 
συμβουλεύει αμφότερους σχετικά με τη 
συμμόρφωση προς τον παρόντα 
κανονισμό· θα πρέπει δε με αυτόν τον 
τρόπο να μεριμνά ώστε να εξασφαλίζεται 
ότι η επεξεργασία δεν δύναται να θίξει τα 
δικαιώματα και τις ελευθερίες των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα.

Or. en

Τροπολογία 558
Axel Voss
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 74 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(74β) Οι οργανισμοί προστασίας 
δεδομένων ή οι υπεύθυνοι προστασίας 
δεδομένων ενεργούν ανεξάρτητα, δηλαδή 
δεν λαμβάνουν εντολές όσον αφορά την 
άσκηση των καθηκόντων τους ως αρχής 
επιφορτισμένης με την προστασία των 
δεδομένων. Ο οργανισμός προστασίας 
δεδομένων ή ο υπεύθυνος προστασίας 
δεδομένων λογοδοτεί απευθείας στη 
διοίκηση του υπευθύνου επεξεργασίας ή 
του εκτελούντος την επεξεργασία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω αιτιολογική σκέψη αναφέρεται στο άρθρο 36 παράγραφος 2.

Τροπολογία 559
Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 75

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(75) Εάν η επεξεργασία διενεργείται στον 
δημόσιο τομέα ή εάν, στον ιδιωτικό τομέα, 
η επεξεργασία διενεργείται από μεγάλη
επιχείρηση ή εάν οι βασικές 
δραστηριότητές της, ανεξάρτητα από το 
μέγεθος της επιχείρησης, περιλαμβάνουν 
πράξεις επεξεργασίας οι οποίες απαιτούν 
τακτική και συστηματική παρακολούθηση, 
πρέπει να ορίζεται ένα πρόσωπο το οποίο 
συνδράμει τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή 
τον εκτελούντα την επεξεργασία στην 
παρακολούθηση της συμμόρφωσης, σε 
εσωτερικό επίπεδο, προς τον παρόντα 
κανονισμό. Οι εν λόγω υπεύθυνοι 
προστασίας δεδομένων, ανεξάρτητα από το 

(75) Εάν η επεξεργασία διενεργείται στον 
δημόσιο τομέα ή εάν, στον ιδιωτικό τομέα, 
η επεξεργασία διενεργείται από επιχείρηση 
και αφορά ετησίως περισσότερα από 
500 πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα, ή εάν οι βασικές 
δραστηριότητές της περιλαμβάνουν 
πράξεις επεξεργασίας οι οποίες απαιτούν 
τακτική και συστηματική παρακολούθηση, 
πρέπει να ορίζεται ένα πρόσωπο το οποίο 
συνδράμει τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή 
τον εκτελούντα την επεξεργασία στην 
παρακολούθηση της συμμόρφωσης, σε 
εσωτερικό επίπεδο, προς τον παρόντα 
κανονισμό. Οι εν λόγω υπεύθυνοι 
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κατά πόσον είναι υπάλληλοι του 
υπευθύνου επεξεργασίας, πρέπει να είναι 
σε θέση να εκτελούν τις υποχρεώσεις και 
τα καθήκοντά τους με πλήρη ανεξαρτησία.

προστασίας δεδομένων, ανεξάρτητα από το 
κατά πόσον είναι υπάλληλοι του 
υπευθύνου επεξεργασίας, πρέπει να είναι 
σε θέση να εκτελούν τις υποχρεώσεις και 
τα καθήκοντά τους με πλήρη ανεξαρτησία.

Or. en

Τροπολογία 560
Jan Mulder

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 75

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(75) Εάν η επεξεργασία διενεργείται στον 
δημόσιο τομέα ή εάν, στον ιδιωτικό τομέα, 
η επεξεργασία διενεργείται από μεγάλη 
επιχείρηση ή εάν οι βασικές 
δραστηριότητές της, ανεξάρτητα από το 
μέγεθος της επιχείρησης, περιλαμβάνουν 
πράξεις επεξεργασίας οι οποίες απαιτούν 
τακτική και συστηματική παρακολούθηση, 
πρέπει να ορίζεται ένα πρόσωπο το οποίο
συνδράμει τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή 
τον εκτελούντα την επεξεργασία στην 
παρακολούθηση της συμμόρφωσης, σε 
εσωτερικό επίπεδο, προς τον παρόντα 
κανονισμό. Οι εν λόγω υπεύθυνοι 
προστασίας δεδομένων, ανεξάρτητα από το 
κατά πόσον είναι υπάλληλοι του 
υπευθύνου επεξεργασίας, πρέπει να είναι 
σε θέση να εκτελούν τις υποχρεώσεις και 
τα καθήκοντά τους με πλήρη ανεξαρτησία.

(75) Εάν η επεξεργασία διενεργείται στον 
δημόσιο τομέα ή εάν, στον ιδιωτικό τομέα, 
η επεξεργασία διενεργείται από μεγάλη 
επιχείρηση ή εάν οι βασικές 
δραστηριότητές της, ανεξάρτητα από το 
μέγεθος της επιχείρησης, περιλαμβάνουν 
πράξεις επεξεργασίας οι οποίες απαιτούν 
τακτική και συστηματική παρακολούθηση, 
πρέπει να ορίζεται ένα πρόσωπο ή μια 
ομάδα επαγγελματιών που συνδράμει τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα 
την επεξεργασία στην παρακολούθηση της 
συμμόρφωσης, σε εσωτερικό επίπεδο, προς 
τον παρόντα κανονισμό. Οι εν λόγω 
υπεύθυνοι προστασίας δεδομένων, 
ανεξάρτητα από το κατά πόσον είναι 
υπάλληλοι του υπευθύνου επεξεργασίας, 
πρέπει να είναι σε θέση να εκτελούν τις 
υποχρεώσεις και τα καθήκοντά τους με 
πλήρη ανεξαρτησία. Εντούτοις, η τελική 
ευθύνη θα πρέπει να εξακολουθεί να 
βαρύνει τη διοίκηση του οργανισμού.

Or. en

Τροπολογία 561
Wim van de Camp
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 75

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(75) Εάν η επεξεργασία διενεργείται στον 
δημόσιο τομέα ή εάν, στον ιδιωτικό 
τομέα, η επεξεργασία διενεργείται από 
μεγάλη επιχείρηση ή εάν οι βασικές 
δραστηριότητές της, ανεξάρτητα από το 
μέγεθος της επιχείρησης, περιλαμβάνουν 
πράξεις επεξεργασίας οι οποίες απαιτούν
τακτική και συστηματική παρακολούθηση, 
πρέπει να ορίζεται ένα πρόσωπο το οποίο 
συνδράμει τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή 
τον εκτελούντα την επεξεργασία στην 
παρακολούθηση της συμμόρφωσης, σε 
εσωτερικό επίπεδο, προς τον παρόντα 
κανονισμό. Οι εν λόγω υπεύθυνοι 
προστασίας δεδομένων, ανεξάρτητα από το 
κατά πόσον είναι υπάλληλοι του 
υπευθύνου επεξεργασίας, πρέπει να είναι 
σε θέση να εκτελούν τις υποχρεώσεις και 
τα καθήκοντά τους με πλήρη ανεξαρτησία.

(75) Εάν η επεξεργασία διενεργείται στον 
δημόσιο τομέα ή εάν η επεξεργασία 
διενεργείται από επιχείρηση που 
σχετίζεται με τις βασικές δραστηριότητές 
της και συνεπάγεται υψηλό βαθμό 
κινδύνου για τα δικαιώματα και τις 
ελευθερίες των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα, ιδιαίτερα δε 
για το δικαίωμά τους στην ιδιωτική ζωή, 
όπως είναι η τακτική και συστηματική 
παρακολούθηση των προσώπων στα 
οποία αναφέρονται τα δεδομένα, 
ανεξάρτητα από τα μέτρα που 
λαμβάνονται για τον μετριασμό αυτών 
των κινδύνων, πρέπει να ορίζεται ένα 
πρόσωπο το οποίο συνδράμει τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας στην 
παρακολούθηση της συμμόρφωσης, σε 
εσωτερικό επίπεδο, προς τον παρόντα 
κανονισμό. Οι εν λόγω υπεύθυνοι 
προστασίας δεδομένων, ανεξάρτητα από το 
κατά πόσον είναι υπάλληλοι του 
υπευθύνου επεξεργασίας, πρέπει να είναι 
σε θέση να εκτελούν τις υποχρεώσεις και 
τα καθήκοντά τους με πλήρη ανεξαρτησία. 
Σε κάθε άλλη περίπτωση, θα πρέπει να 
είναι προαιρετικός ο διορισμός τέτοιου 
προσώπου. Ο υπεύθυνος προστασίας 
δεδομένων διορίζεται βάσει 
επαγγελματικών προσόντων και, ιδίως, με 
βάση την εμπειρογνωσία που διαθέτει 
στον τομέα του δικαίου και των 
πρακτικών προστασίας των δεδομένων 
και την ικανότητα άσκησης των 
καθηκόντων του. Το αναγκαίο επίπεδο 
πείρας καθορίζεται ειδικότερα ανάλογα 
με την επεξεργασία δεδομένων που 
διενεργείται και από την προστασία την 
οποία απαιτούν τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που επεξεργάζεται ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αντιστοιχεί στις τροπολογίες επί του άρθρου 35.

Τροπολογία 562
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 75

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(75) Εάν η επεξεργασία διενεργείται στον 
δημόσιο τομέα ή εάν, στον ιδιωτικό τομέα, 
η επεξεργασία διενεργείται από μεγάλη 
επιχείρηση ή εάν οι βασικές 
δραστηριότητές της, ανεξάρτητα από το 
μέγεθος της επιχείρησης, περιλαμβάνουν 
πράξεις επεξεργασίας οι οποίες απαιτούν 
τακτική και συστηματική παρακολούθηση, 
πρέπει να ορίζεται ένα πρόσωπο το οποίο 
συνδράμει τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή 
τον εκτελούντα την επεξεργασία στην 
παρακολούθηση της συμμόρφωσης, σε 
εσωτερικό επίπεδο, προς τον παρόντα 
κανονισμό. Οι εν λόγω υπεύθυνοι 
προστασίας δεδομένων, ανεξάρτητα από το 
κατά πόσον είναι υπάλληλοι του 
υπευθύνου επεξεργασίας, πρέπει να είναι 
σε θέση να εκτελούν τις υποχρεώσεις και 
τα καθήκοντά τους με πλήρη ανεξαρτησία.

(75) Εάν η επεξεργασία διενεργείται στον 
δημόσιο τομέα ή εάν, στον ιδιωτικό τομέα, 
η επεξεργασία διενεργείται από μεγάλη 
επιχείρηση ή αφορά ετησίως περισσότερα 
από 500 πρόσωπα στα οποία αναφέρονται 
τα δεδομένα, ή εάν οι βασικές 
δραστηριότητές της, ανεξάρτητα από το 
μέγεθος της επιχείρησης, περιλαμβάνουν 
πράξεις επεξεργασίας ευαίσθητων 
δεδομένων ή πράξεις επεξεργασίας οι 
οποίες απαιτούν τακτική και συστηματική 
παρακολούθηση, πρέπει να ορίζεται ένα 
πρόσωπο το οποίο συνδράμει τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα 
την επεξεργασία στην παρακολούθηση της 
συμμόρφωσης, σε εσωτερικό επίπεδο, προς 
τον παρόντα κανονισμό. Όταν 
αποφασίζεται εάν θα υποβληθούν σε 
επεξεργασία δεδομένα που αναφέρονται 
σε μεγάλο αριθμό προσώπων, δεν πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη αρχειοθετημένα 
δεδομένα που υπάγονται σε περιορισμό 
τέτοιον ώστε να μην εμπίπτουν στις 
κανονικές διαδικασίες πρόσβασης και 
επεξεργασίας δεδομένων από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας και να μην 
μπορούν πλέον να τροποποιηθούν. Οι εν 
λόγω υπεύθυνοι προστασίας δεδομένων, 
ανεξάρτητα από το κατά πόσον είναι 
υπάλληλοι του υπευθύνου επεξεργασίας 
και κατά πόσον ασκούν τα καθήκοντά 
τους με καθεστώς πλήρους απασχόλησης 
ή όχι, πρέπει να είναι σε θέση να εκτελούν 
τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντά τους με 
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πλήρη ανεξαρτησία.

Or. en

Τροπολογία 563
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 75

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(75) Εάν η επεξεργασία διενεργείται στον 
δημόσιο τομέα ή εάν, στον ιδιωτικό τομέα, 
η επεξεργασία διενεργείται από μεγάλη
επιχείρηση ή εάν οι βασικές 
δραστηριότητές της, ανεξάρτητα από το 
μέγεθος της επιχείρησης, περιλαμβάνουν 
πράξεις επεξεργασίας οι οποίες απαιτούν 
τακτική και συστηματική παρακολούθηση, 
πρέπει να ορίζεται ένα πρόσωπο το οποίο 
συνδράμει τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή 
τον εκτελούντα την επεξεργασία στην 
παρακολούθηση της συμμόρφωσης, σε 
εσωτερικό επίπεδο, προς τον παρόντα 
κανονισμό. Οι εν λόγω υπεύθυνοι 
προστασίας δεδομένων, ανεξάρτητα από το 
κατά πόσον είναι υπάλληλοι του 
υπευθύνου επεξεργασίας, πρέπει να είναι 
σε θέση να εκτελούν τις υποχρεώσεις και 
τα καθήκοντά τους με πλήρη ανεξαρτησία.

(75) Εάν η επεξεργασία διενεργείται στον 
δημόσιο τομέα ή εάν, στον ιδιωτικό τομέα, 
η επεξεργασία διενεργείται από επιχείρηση 
η οποία απασχολεί τουλάχιστον 50 άτομα 
ή επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα τουλάχιστον 250 προσώπων ή 
εάν οι βασικές δραστηριότητές της, 
ανεξάρτητα από το μέγεθος της 
επιχείρησης, περιλαμβάνουν πράξεις 
επεξεργασίας οι οποίες απαιτούν τακτική 
και συστηματική παρακολούθηση, πρέπει 
να ορίζεται ένα πρόσωπο το οποίο 
συνδράμει τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή 
τον εκτελούντα την επεξεργασία στην 
παρακολούθηση της συμμόρφωσης, σε 
εσωτερικό επίπεδο, προς τον παρόντα 
κανονισμό. Οι εν λόγω υπεύθυνοι 
προστασίας δεδομένων, ανεξάρτητα από το 
κατά πόσον είναι υπάλληλοι του 
υπευθύνου επεξεργασίας, πρέπει να είναι 
σε θέση να εκτελούν τις υποχρεώσεις και 
τα καθήκοντά τους με πλήρη ανεξαρτησία. 
Προκειμένου να διασφαλισθεί η 
ανεξαρτησία των υπευθύνων προστασίας 
δεδομένων, θα πρέπει κατά την εκτέλεση 
των καθηκόντων τους να απολαμβάνουν 
ιδιαίτερη προστασία έναντι απόλυσης και 
διακρίσεων, παρόμοια με αυτή που 
ορίζουν οι διατάξεις του εθνικού δικαίου 
για την προστασία των εκπροσώπων των 
εργαζομένων. Ο διορισμός τους θα πρέπει 
να πραγματοποιείται μόνο με τη σύμφωνη 
γνώμη του φορέα εκπροσώπησης των 
εργαζομένων στην επιχείρηση. Ακόμα, οι 
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υπεύθυνοι προστασίας δεδομένων θα 
πρέπει να έχουν δυνατότητα για 
επιμόρφωση και συνεχιζόμενη 
κατάρτιση, το κόστος της οποίας θα 
επωμίζεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο 
εκτελών την επεξεργασία.

Or. de

Τροπολογία 564
Csaba Sógor

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 75

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(75) Εάν η επεξεργασία διενεργείται στον 
δημόσιο τομέα ή εάν, στον ιδιωτικό τομέα, 
η επεξεργασία διενεργείται από μεγάλη 
επιχείρηση ή εάν οι βασικές 
δραστηριότητές της, ανεξάρτητα από το 
μέγεθος της επιχείρησης, περιλαμβάνουν 
πράξεις επεξεργασίας οι οποίες απαιτούν 
τακτική και συστηματική παρακολούθηση, 
πρέπει να ορίζεται ένα πρόσωπο το οποίο 
συνδράμει τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή 
τον εκτελούντα την επεξεργασία στην 
παρακολούθηση της συμμόρφωσης, σε 
εσωτερικό επίπεδο, προς τον παρόντα 
κανονισμό. Οι εν λόγω υπεύθυνοι 
προστασίας δεδομένων, ανεξάρτητα από το 
κατά πόσον είναι υπάλληλοι του 
υπευθύνου επεξεργασίας, πρέπει να είναι 
σε θέση να εκτελούν τις υποχρεώσεις και 
τα καθήκοντά τους με πλήρη ανεξαρτησία.

(75) Εάν η επεξεργασία διενεργείται στον 
δημόσιο τομέα ή εάν, στον ιδιωτικό τομέα, 
η επεξεργασία διενεργείται από μεγάλη 
επιχείρηση ή αφορά ετησίως περισσότερα 
από 249 πρόσωπα στα οποία αναφέρονται 
τα δεδομένα, ή εάν οι βασικές 
δραστηριότητές της, ανεξάρτητα από το 
μέγεθος της επιχείρησης, περιλαμβάνουν 
πράξεις επεξεργασίας οι οποίες απαιτούν 
τακτική και συστηματική παρακολούθηση, 
πρέπει να ορίζεται ένα πρόσωπο το οποίο 
συνδράμει τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή 
τον εκτελούντα την επεξεργασία στην 
παρακολούθηση της συμμόρφωσης, σε 
εσωτερικό επίπεδο, προς τον παρόντα 
κανονισμό. Όταν αποφασίζεται εάν θα 
υποβληθούν σε επεξεργασία δεδομένα που 
αναφέρονται σε μεγάλο αριθμό 
προσώπων, δεν πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη αρχειοθετημένα δεδομένα που 
υπάγονται σε περιορισμό τέτοιον ώστε να 
μην εμπίπτουν στις κανονικές 
διαδικασίες πρόσβασης και επεξεργασίας 
δεδομένων από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας και να μην μπορούν πλέον 
να τροποποιηθούν. Οι εν λόγω υπεύθυνοι 
προστασίας δεδομένων, ανεξάρτητα από το 
κατά πόσον είναι υπάλληλοι του 
υπευθύνου επεξεργασίας και κατά πόσον 
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ασκούν τα καθήκοντά τους σε πλήρες 
ωράριο ή όχι, πρέπει να είναι σε θέση να 
εκτελούν τις υποχρεώσεις και τα 
καθήκοντά τους με πλήρη ανεξαρτησία. Η 
γνώμη του υπευθύνου προστασίας 
δεδομένων πρέπει να ζητείται ιδίως πριν 
από τον σχεδιασμό, την προμήθεια, την 
ανάπτυξη και την εγκατάσταση 
συστημάτων αυτόματης επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ώστε 
να διασφαλίζονται οι αρχές προστασίας 
της ιδιωτικής ζωής τόσο εξ ορισμού όσο 
και από τον σχεδιασμό.

Or. hu

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός της «μεγάλης επιχείρησης» προϋποθέτει περισσότερους από 249 υπαλλήλους. Το 
όριο των 500 για μεμονωμένες περιπτώσεις θα ήταν υπερβολικά υψηλό. Για λόγους συνέπειας, 
η επεξεργασία δεδομένων που αφορούν περισσότερα από 249 πρόσωπα θα αποτελέσει το 
σημείο αναφοράς.

Τροπολογία 565
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 75

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(75) Εάν η επεξεργασία διενεργείται στον 
δημόσιο τομέα ή εάν, στον ιδιωτικό τομέα, 
η επεξεργασία διενεργείται από μεγάλη
επιχείρηση ή εάν οι βασικές 
δραστηριότητές της, ανεξάρτητα από το 
μέγεθος της επιχείρησης, περιλαμβάνουν 
πράξεις επεξεργασίας οι οποίες απαιτούν 
τακτική και συστηματική παρακολούθηση, 
πρέπει να ορίζεται ένα πρόσωπο το οποίο 
συνδράμει τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή 
τον εκτελούντα την επεξεργασία στην 
παρακολούθηση της συμμόρφωσης, σε 
εσωτερικό επίπεδο, προς τον παρόντα 
κανονισμό. Οι εν λόγω υπεύθυνοι 
προστασίας δεδομένων, ανεξάρτητα από το 

(75) Εάν η επεξεργασία διενεργείται στον 
δημόσιο τομέα ή εάν, στον ιδιωτικό τομέα, 
η επεξεργασία διενεργείται από επιχείρηση 
ή εάν οι βασικές δραστηριότητές της, 
ανεξάρτητα από το μέγεθος της 
επιχείρησης, περιλαμβάνουν πράξεις 
επεξεργασίας οι οποίες απαιτούν τακτική 
και συστηματική παρακολούθηση, πρέπει 
να ορίζεται ένα πρόσωπο το οποίο 
συνδράμει τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή 
τον εκτελούντα την επεξεργασία στην 
παρακολούθηση της συμμόρφωσης, σε 
εσωτερικό επίπεδο, προς τον παρόντα 
κανονισμό. Οι εν λόγω υπεύθυνοι 
προστασίας δεδομένων, ανεξάρτητα από το 
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κατά πόσον είναι υπάλληλοι του 
υπευθύνου επεξεργασίας, πρέπει να είναι 
σε θέση να εκτελούν τις υποχρεώσεις και 
τα καθήκοντά τους με πλήρη ανεξαρτησία.

κατά πόσον είναι υπάλληλοι του 
υπευθύνου επεξεργασίας, πρέπει να είναι 
σε θέση να εκτελούν τις υποχρεώσεις και 
τα καθήκοντά τους με πλήρη ανεξαρτησία. 
Προκειμένου να διασφαλίζεται η 
ανεξαρτησία τους, κατά την εκτέλεση 
των καθηκόντων τους, οι υπεύθυνοι 
προστασίας δεδομένων θα πρέπει να 
χαίρουν ειδικής προστασίας από απόλυση 
και διακριτική μεταχείριση, συγκρίσιμη 
με την προστασία της οποίας χαίρουν οι 
εκπρόσωποι συνδικαλιστικών 
οργανώσεων ή οι εκπρόσωποι 
εργαζομένων δυνάμει του εθνικού δικαίου 
και των εθνικών πρακτικών. Οι 
υπεύθυνοι προστασίας δεδομένων θα 
πρέπει να διορίζονται με τη συγκατάθεση 
των εκπροσώπων των εργαζομένων.

Or. en

Τροπολογία 566
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 75

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(75) Εάν η επεξεργασία διενεργείται στον 
δημόσιο τομέα ή εάν, στον ιδιωτικό τομέα, 
η επεξεργασία διενεργείται από μεγάλη 
επιχείρηση ή εάν οι βασικές 
δραστηριότητές της, ανεξάρτητα από το 
μέγεθος της επιχείρησης, περιλαμβάνουν 
πράξεις επεξεργασίας οι οποίες απαιτούν 
τακτική και συστηματική παρακολούθηση, 
πρέπει να ορίζεται ένα πρόσωπο το οποίο 
συνδράμει τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή 
τον εκτελούντα την επεξεργασία στην 
παρακολούθηση της συμμόρφωσης, σε 
εσωτερικό επίπεδο, προς τον παρόντα 
κανονισμό. Οι εν λόγω υπεύθυνοι 
προστασίας δεδομένων, ανεξάρτητα από 
το κατά πόσον είναι υπάλληλοι του 
υπευθύνου επεξεργασίας, πρέπει να είναι 

(75) Εάν η επεξεργασία διενεργείται στον 
δημόσιο τομέα ή εάν, στον ιδιωτικό τομέα, 
η επεξεργασία διενεργείται από μεγάλη 
επιχείρηση ή ένας οργανισμός ή εάν οι 
βασικές δραστηριότητές της, ανεξάρτητα 
από το μέγεθος της επιχείρησης, 
περιλαμβάνουν πράξεις επεξεργασίας οι 
οποίες απαιτούν τακτική και συστηματική 
παρακολούθηση, πρέπει να ορίζεται ένα 
πρόσωπο το οποίο συνδράμει τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα 
την επεξεργασία στην παρακολούθηση της 
συμμόρφωσης, σε εσωτερικό επίπεδο, προς 
τον παρόντα κανονισμό. Οι εν λόγω 
υπεύθυνοι προστασίας δεδομένων ή 
οργανισμοί προστασίας δεδομένων, 
πρέπει να είναι σε θέση να εκτελούν τις 
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σε θέση να εκτελούν τις υποχρεώσεις και 
τα καθήκοντά τους με πλήρη ανεξαρτησία.

υποχρεώσεις και τα καθήκοντά τους με 
πλήρη ανεξαρτησία

Or. en

Τροπολογία 567
Csaba Sógor

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 75 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(75α) Ο υπεύθυνος προστασίας 
δεδομένων πρέπει να διαθέτει 
τουλάχιστον τα ακόλουθα προσόντα: 
ευρεία γνώση του αντικειμένου και της 
εφαρμογής του νόμου περί προστασίας 
δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των 
τεχνικών και οργανωτικών μέτρων και 
διαδικασιών· τεχνογνωσία όσον αφορά 
τις τεχνικές απαιτήσεις για την 
προστασία της ιδιωτικής ζωής τόσο εξ 
ορισμού όσο και από τον σχεδιασμό 
καθώς και για την ασφάλεια των 
δεδομένων· εξειδικευμένες γνώσεις 
σχετικά με τον τομέα ανάλογες προς το 
μέγεθος του υπευθύνου επεξεργασίας ή 
του εκτελούντος την επεξεργασία καθώς 
και προς τον βαθμό ευαισθησίας των 
δεδομένων που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία· ικανότητα διενέργειας 
επιθεωρήσεων, παροχής συμβουλών, 
τεκμηρίωσης και ανάλυσης αρχείων 
καταγραφής· και πλήρη γνώση του ρόλου 
και των αρμοδιοτήτων ενός εκπροσώπου 
των εργαζομένων. Ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας πρέπει να παρέχει στον 
υπεύθυνο προστασίας δεδομένων τη 
δυνατότητα να συμμετέχει σε ανώτερου 
επιπέδου κατάρτιση ώστε να διαθέτει 
συνεχώς τις εξειδικευμένες γνώσεις που 
απαιτούνται για την εκπλήρωση των 
καθηκόντων του.

Or. hu
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Αιτιολόγηση

Η ικανότητα συνεργασίας δεν μπορεί να εκτιμηθεί επαρκώς και αποτελεί περισσότερο ζήτημα 
γενικότερης τήρησης υποχρεώσεων στον χώρο εργασίας. Ωστόσο, η γνώση των αρμοδιοτήτων 
ενός εκπροσώπου των εργαζομένων είναι ζωτικής σημασίας σε ζητήματα που αφορούν την 
επεξεργασία δεδομένων.

Τροπολογία 568
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 75 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(75α) Εάν ο υπεύθυνος προστασίας 
δεδομένων απασχολείται από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα 
την επεξεργασία, προκειμένου να 
διασφαλίζεται η ανεξαρτησία του 
υπευθύνου προστασίας δεδομένων θα 
πρέπει να χαίρει ιδιαίτερης προστασίας 
από απόλυση και διακριτική μεταχείριση 
όταν ασκεί τα καθήκοντά του, προστασία 
συγκρίσιμη με αυτή της οποίας χαίρουν οι 
εκπρόσωποι συνδικαλιστικών 
οργανώσεων ή οι εκπρόσωποι 
εργαζομένων δυνάμει του εθνικού δικαίου 
και των εθνικών πρακτικών. Θα πρέπει 
δε να διορίζεται με τη συγκατάθεση των 
εκπροσώπων των εργαζομένων. Ο 
υπεύθυνος προστασίας δεδομένων θα 
πρέπει να έχει την ευκαιρία να 
παρακολουθεί τακτική επιμόρφωση 
σχετικά με την άσκηση των καθηκόντων 
του, στο πλαίσιο του κανονικού του 
χρόνου εργασίας και χωρίς να θίγεται η 
αμοιβή του. Το κόστος της επιμόρφωσης 
φέρει ο εργοδότης.

Or. en

Τροπολογία 569
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 76

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(76) Οι ενώσεις ή άλλοι φορείς που 
εκπροσωπούν κατηγορίες υπευθύνων 
επεξεργασίας πρέπει να παροτρύνονται να 
καταρτίζουν κώδικες δεοντολογίας, εντός 
των ορίων του παρόντος κανονισμού, 
προκειμένου να διευκολύνεται η 
ουσιαστική εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού, λαμβάνοντας υπόψη τα 
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της 
επεξεργασίας που διενεργείται σε 
ορισμένους τομείς.

(76) Οι ενώσεις ή άλλοι φορείς που 
εκπροσωπούν κατηγορίες υπευθύνων 
επεξεργασίας πρέπει να παροτρύνονται να 
καταρτίζουν κώδικες δεοντολογίας, με τη 
σύμφωνη γνώμη του φορέα 
εκπροσώπησης των εργαζομένων στην 
επιχείρηση, εντός των ορίων του παρόντος 
κανονισμού, προκειμένου να 
διευκολύνεται η ουσιαστική εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού, λαμβάνοντας 
υπόψη τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά 
της επεξεργασίας που διενεργείται σε 
ορισμένους τομείς.

Or. de

Τροπολογία 570
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 77

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(77) Για τη βελτίωση της διαφάνειας και 
της συμμόρφωσης προς τον παρόντα 
κανονισμό, πρέπει να παροτρύνεται η 
θέσπιση μηχανισμών πιστοποίησης,
σφραγίδων και σημάτων προστασίας των 
δεδομένων, επιτρέποντας στα πρόσωπα
στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα να 
αξιολογούν ταχέως το επίπεδο προστασίας 
των δεδομένων των σχετικών προϊόντων 
και υπηρεσιών.

(77) Για τη βελτίωση της διαφάνειας και 
της συμμόρφωσης προς τον παρόντα 
κανονισμό, οι αρχές ελέγχου θα πρέπει να 
χορηγούν στους υπευθύνους επεξεργασίας 
και στους εκτελούντες την επεξεργασία οι 
οποίοι εφαρμόζουν ορθά τον παρόντα 
κανονισμό το ίδιο τυποποιημένο σήμα 
προστασίας των δεδομένων, την 
«ευρωπαϊκή σφραγίδα προστασίας των 
δεδομένων». Κατά την πιστοποίηση 
υπευθύνων επεξεργασίας, οι αρχές 
ελέγχου θα πρέπει να εφαρμόζουν τα ίδια 
πρότυπα, αλλά να αποφασίζουν ελεύθερα 
σχετικά με τα τέλη πιστοποίησης. Η 
ευρωπαϊκή σφραγίδα προστασίας των 
δεδομένων θα πρέπει να εμπνέει 
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εμπιστοσύνη μεταξύ των προσώπων στα 
οποία αναφέρονται τα δεδομένα, ασφάλεια 
δικαίου για τους υπευθύνους 
επεξεργασίας και παράλληλα να παράγει 
ευρωπαϊκά πρότυπα προστασίας των 
δεδομένων επιτρέποντας σε μη 
ευρωπαϊκές εταιρείες να εισέρχονται 
ευκολότερα στις ευρωπαϊκές αγορές μέσω 
πιστοποίησης.

Or. en

Τροπολογία 571
Jan Mulder

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 77

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(77) Για τη βελτίωση της διαφάνειας και 
της συμμόρφωσης προς τον παρόντα 
κανονισμό, πρέπει να παροτρύνεται η 
θέσπιση μηχανισμών πιστοποίησης, 
σφραγίδων και σημάτων προστασίας των 
δεδομένων, επιτρέποντας στα πρόσωπα 
στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα να 
αξιολογούν ταχέως το επίπεδο προστασίας 
των δεδομένων των σχετικών προϊόντων 
και υπηρεσιών.

(77) Για τη βελτίωση της διαφάνειας και 
της συμμόρφωσης προς τον παρόντα 
κανονισμό, πρέπει να παροτρύνεται η 
θέσπιση μηχανισμών πιστοποίησης, 
σφραγίδων και τυποποιημένων σημάτων 
προστασίας των δεδομένων, επιτρέποντας 
στα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα να αξιολογούν ταχέως το επίπεδο 
προστασίας των δεδομένων των σχετικών 
προϊόντων και υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 572
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 77

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(77) Για τη βελτίωση της διαφάνειας και 
της συμμόρφωσης προς τον παρόντα 
κανονισμό, πρέπει να παροτρύνεται η 

(77) Για τη βελτίωση της διαφάνειας και 
της συμμόρφωσης προς τον παρόντα 
κανονισμό, πρέπει να παροτρύνεται η 
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θέσπιση μηχανισμών πιστοποίησης, 
σφραγίδων και σημάτων προστασίας των 
δεδομένων, επιτρέποντας στα πρόσωπα 
στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα να 
αξιολογούν ταχέως το επίπεδο προστασίας 
των δεδομένων των σχετικών προϊόντων 
και υπηρεσιών.

θέσπιση μηχανισμών πιστοποίησης, 
σφραγίδων και σημάτων προστασίας των 
δεδομένων, επιτρέποντας στα πρόσωπα 
στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα να 
αξιολογούν ταχέως το επίπεδο προστασίας 
των δεδομένων των σχετικών προϊόντων 
και υπηρεσιών. Μετά την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας πιστοποίησης, οι 
πιστοποιημένες επιχειρήσεις 
ταξινομούνται ως διαθέτουσες επαρκείς 
εγγυήσεις προστασίας των δεδομένων 
που εξασφαλίζουν τη δέουσα τεχνική 
ασφάλεια και οργανωτικά μέτρα και 
διαδικασίες σχετικά με τις απαιτήσεις 
του παρόντος κανονισμού ώστε να 
διασφαλίζεται η προστασία των 
δικαιωμάτων των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα.

Or. en

Τροπολογία 573
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 77

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(77) Για τη βελτίωση της διαφάνειας και 
της συμμόρφωσης προς τον παρόντα 
κανονισμό, πρέπει να παροτρύνεται η 
θέσπιση μηχανισμών πιστοποίησης,
σφραγίδων και σημάτων προστασίας των 
δεδομένων, επιτρέποντας στα πρόσωπα 
στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα να 
αξιολογούν ταχέως το επίπεδο προστασίας 
των δεδομένων των σχετικών προϊόντων 
και υπηρεσιών.

(77) Για τη βελτίωση της διαφάνειας και 
της συμμόρφωσης προς τον παρόντα 
κανονισμό, οι αρχές ελέγχου θα πρέπει να 
χορηγούν στους υπευθύνους επεξεργασίας 
και στους εκτελούντες την επεξεργασία οι 
οποίοι εφαρμόζουν ορθά τον παρόντα 
κανονισμό το ίδιο τυποποιημένο σήμα 
προστασίας των δεδομένων, την 
«ευρωπαϊκή σφραγίδα προστασίας των 
δεδομένων». Κατά την πιστοποίηση 
υπευθύνων επεξεργασίας, οι αρχές 
ελέγχου θα πρέπει να εφαρμόζουν τα ίδια 
πρότυπα· το τέλος πιστοποίησης θα 
πρέπει να είναι ενιαίο σε όλα τα κράτη 
μέλη και θα πρέπει να οριστεί από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων. Η ευρωπαϊκή σφραγίδα 
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προστασίας δεδομένων θα πρέπει να 
εμπνέει εμπιστοσύνη μεταξύ των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα, να δημιουργεί ασφάλεια 
δικαίου για τους υπευθύνους 
επεξεργασίας και παράλληλα να παράγει 
ευρωπαϊκά πρότυπα προστασίας 
δεδομένων επιτρέποντας σε μη 
ευρωπαϊκές εταιρείες να εισέρχονται 
ευκολότερα στις ευρωπαϊκές αγορές μέσω 
πιστοποίησης.

Or. en

Τροπολογία 574
Nathalie Griesbeck

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 77 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(77α) Επιδιώκοντας την καλύτερη 
αμοιβαία αναγνώριση των 
πιστοποιητικών στον τομέα της 
διατήρησης δεδομένων υγείας και τη 
δημιουργία ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού 
πιστοποίησης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων θα πρέπει να 
εκπονήσει, σε συνεργασία με τις εθνικές 
αρχές ελέγχου, κατευθυντήριες γραμμές 
που θα αποσκοπούν στην εναρμόνιση των 
εθνικών πιστοποιητικών όσον αφορά τη 
διατήρηση δεδομένων υγείας.

Or. fr

Τροπολογία 575
Manfred Weber

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 78 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(78α) Προκειμένου να διασφαλισθεί η 
αποτελεσματική προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, είναι 
αναγκαίο, όσον αφορά το γεωγραφικό 
πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού, να επεκταθεί η ισχύς του και 
στην επεξεργασία, την αποθήκευση και 
τη χρήση σε τρίτες χώρες, εφόσον τα εν 
λόγω δεδομένα έχουν ευρωπαϊκή 
προέλευση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να αποτραπεί το ενδεχόμενο καταστρατήγησης από φορείς επεξεργασίας δεδομένων 
σε τρίτες χώρες με χαμηλότερο ή διαφορετικό επίπεδο προστασίας των δεδομένων. Τα 
ευρωπαϊκά δεδομένα πρέπει να υπόκεινται παντού στον κόσμο στα ευρωπαϊκά πρότυπα 
προστασίας· αυτό είναι αναγκαίο, μεταξύ άλλων και σε σχέση με την ανταγωνιστικότητα της 
Ευρώπης.

Τροπολογία 576
Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 79

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(79) Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τις 
διεθνείς συμφωνίες που έχουν συναφθεί 
μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών οι 
οποίες ρυθμίζουν τη διαβίβαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και 
περιλαμβάνουν κατάλληλες εγγυήσεις για 
τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα.

(79) Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τις 
διεθνείς συμφωνίες που έχουν συναφθεί 
μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών οι 
οποίες ρυθμίζουν τη διαβίβαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και 
περιλαμβάνουν κατάλληλες εγγυήσεις για 
τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα διασφαλίζοντας ισοδύναμο 
επίπεδο προστασίας για τα θεμελιώδη 
δικαιώματα των πολιτών.

Or. en
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Τροπολογία 577
Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 80

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(80) Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει, με 
ισχύ σε ολόκληρη την Ένωση, ότι 
ορισμένες τρίτες χώρες, ή ένα έδαφος ή 
ένας τομέας επεξεργασίας σε μια τρίτη 
χώρα, ή ένας διεθνής οργανισμός παρέχουν 
επαρκές επίπεδο προστασίας των 
δεδομένων, εξασφαλίζοντας έτσι ασφάλεια 
δικαίου και ομοιομορφία σε ολόκληρη την 
Ένωση όσον αφορά τις τρίτες χώρες ή τους 
διεθνείς οργανισμούς που θεωρούνται ότι 
εξασφαλίζουν τέτοιο επίπεδο προστασίας. 
Στις περιπτώσεις αυτές, οι διαβιβάσεις 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις εν 
λόγω χώρες μπορούν να 
πραγματοποιούνται χωρίς να απαιτείται η 
εξασφάλιση οποιασδήποτε περαιτέρω 
έγκρισης.

(80) Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει, με 
ισχύ σε ολόκληρη την Ένωση, ότι 
ορισμένες τρίτες χώρες, ή ένα έδαφος σε 
μια τρίτη χώρα, ή ένας διεθνής 
οργανισμός, παρέχουν επαρκές επίπεδο 
προστασίας των δεδομένων, 
εξασφαλίζοντας έτσι ασφάλεια δικαίου και 
ομοιομορφία σε ολόκληρη την Ένωση 
όσον αφορά τις τρίτες χώρες ή τους 
διεθνείς οργανισμούς που θεωρούνται ότι
εξασφαλίζουν τέτοιο επίπεδο προστασίας. 
Στις περιπτώσεις αυτές, οι διαβιβάσεις 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις εν 
λόγω χώρες μπορούν να 
πραγματοποιούνται χωρίς να απαιτείται η 
εξασφάλιση οποιασδήποτε περαιτέρω 
έγκρισης. Η Επιτροπή δύναται επίσης να 
αποφασίσει την ανάκληση της εν λόγω 
απόφασης, κατόπιν ειδοποίησης και 
πλήρους αιτιολόγησης προς την τρίτη 
χώρα.

Or. en

Τροπολογία 578
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 83

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(83) Απουσία απόφασης περί επάρκειας 
της προστασίας, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
ή ο εκτελών την επεξεργασία πρέπει να 
λάβουν μέτρα για να αντισταθμίσουν την 
έλλειψη προστασίας των δεδομένων σε μια 
τρίτη χώρα μέσω κατάλληλων εγγυήσεων 

(83) Απουσία απόφασης περί επάρκειας 
της προστασίας, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
ή ο εκτελών την επεξεργασία πρέπει να 
λάβουν μέτρα για να αντισταθμίσουν την 
έλλειψη προστασίας των δεδομένων σε μια 
τρίτη χώρα μέσω κατάλληλων εγγυήσεων 
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για το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα. Οι κατάλληλες εγγυήσεις μπορεί 
να συνίστανται στη χρήση δεσμευτικών 
εταιρικών κανόνων, τυποποιημένων 
ρητρών προστασίας των δεδομένων που 
θεσπίζονται από την Επιτροπή, 
τυποποιημένων ρητρών προστασίας των 
δεδομένων που θεσπίζονται από αρχή 
ελέγχου ή συμβατικών ρητρών που 
εγκρίνονται από αρχή ελέγχου ή άλλων 
κατάλληλων και αναλογικών μέτρων τα 
οποία δικαιολογούνται υπό το πρίσμα 
όλων των συνθηκών που περιβάλλουν την 
πράξη διαβίβασης δεδομένων ή σειρά 
πράξεων διαβίβασης δεδομένων και 
εγκρίνονται από αρχή ελέγχου.

για το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα. Οι κατάλληλες εγγυήσεις μπορεί 
να συνίστανται στη χρήση δεσμευτικών 
εταιρικών κανόνων, τυποποιημένων 
ρητρών προστασίας των δεδομένων που 
θεσπίζονται από την Επιτροπή, 
τυποποιημένων ρητρών προστασίας των 
δεδομένων που θεσπίζονται από αρχή 
ελέγχου ή συμβατικών ρητρών που 
εγκρίνονται από αρχή ελέγχου. Αυτές οι 
κατάλληλες εγγυήσεις θα πρέπει να 
εξασφαλίζουν ότι τα δικαιώματα των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα τυγχάνουν του ίδιου σεβασμού 
όπως τυγχάνουν κατά την επεξεργασία 
εντός της ΕΕ, ιδιαίτερα όσον αφορά τον 
περιορισμό του σκοπού, το δικαίωμα
στην πρόσβαση, τη διόρθωση, τη 
διαγραφή και την αποζημίωση.

Or. en

Τροπολογία 579
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 84

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(84) Η δυνατότητα του υπευθύνου 
επεξεργασίας ή του εκτελούντος την 
επεξεργασία να χρησιμοποιεί 
τυποποιημένες ρήτρες προστασίας των 
δεδομένων, οι οποίες εγκρίνονται από την 
Επιτροπή ή από αρχή ελέγχου, δεν πρέπει 
να εμποδίζει τη δυνατότητα των 
υπευθύνων επεξεργασίας ή των 
εκτελούντων την επεξεργασία να 
περιλαμβάνουν τις τυποποιημένες ρήτρες 
προστασίας των δεδομένων σε μια 
ευρύτερη σύμβαση ούτε να προσθέτουν 
άλλες ρήτρες εφόσον δεν αντιφάσκουν, 
άμεσα ή έμμεσα, προς τις τυποποιημένες 
συμβατικές ρήτρες που εγκρίνονται από 
την Επιτροπή ή από αρχή ελέγχου, ούτε 

(84) Η δυνατότητα του υπευθύνου 
επεξεργασίας ή του εκτελούντος την 
επεξεργασία να χρησιμοποιεί 
τυποποιημένες ρήτρες προστασίας των 
δεδομένων, οι οποίες εγκρίνονται από την 
Επιτροπή ή από αρχή ελέγχου, δεν πρέπει 
να εμποδίζει τη δυνατότητα των 
υπευθύνων επεξεργασίας ή των 
εκτελούντων την επεξεργασία να 
περιλαμβάνουν τις τυποποιημένες ρήτρες 
προστασίας των δεδομένων σε μια 
ευρύτερη σύμβαση ούτε να προσθέτουν 
άλλες ρήτρες εφόσον δεν αντιφάσκουν, 
άμεσα ή έμμεσα, προς τις τυποποιημένες 
συμβατικές ρήτρες που εγκρίνονται από 
την Επιτροπή ή από αρχή ελέγχου, ούτε 
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θίγουν τα θεμελιώδη δικαιώματα ή τις 
ελευθερίες των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα.

θίγουν τα θεμελιώδη δικαιώματα ή τις 
ελευθερίες των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις, πρέπει ενδεχομένως να 
ενθαρρυνθούν οι υπεύθυνοι επεξεργασίας 
και οι εκτελούντες την επεξεργασία να
παράσχουν ακόμα πιο αυστηρές 
εγγυήσεις μέσω πρόσθετων συμβατικών 
δεσμεύσεων που δρουν συμπληρωματικά 
ως προς τις υφιστάμενες ρήτρες 
προστασίας δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 580
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 85

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(85) Ένας όμιλος εταιρειών πρέπει να 
μπορεί να κάνει χρήση εγκεκριμένων 
δεσμευτικών εταιρικών κανόνων για τις 
διεθνείς διαβιβάσεις του από την Ένωση 
σε οργανισμούς εντός του ίδιου εταιρικού 
ομίλου επιχειρήσεων, εφόσον οι εν λόγω 
εταιρικοί κανόνες περιλαμβάνουν βασικές 
αρχές και δικαιώματα τα οποία μπορούν να 
τύχουν δικαστικής προστασίας ώστε να 
διασφαλίζονται κατάλληλες εγγυήσεις για 
διαβιβάσεις ή κατηγορίες διαβιβάσεων 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

(85) Ένας όμιλος εταιρειών πρέπει να 
μπορεί να κάνει χρήση εγκεκριμένων 
δεσμευτικών εταιρικών κανόνων για τις 
διεθνείς διαβιβάσεις του από την Ένωση 
σε οργανισμούς εντός του ίδιου εταιρικού 
ομίλου επιχειρήσεων, εφόσον οι εν λόγω 
εταιρικοί κανόνες περιλαμβάνουν όλες τις 
βασικές αρχές και όλα τα δικαιώματα τα 
οποία μπορούν να τύχουν δικαστικής 
προστασίας ώστε να διασφαλίζονται 
κατάλληλες εγγυήσεις για διαβιβάσεις ή 
κατηγορίες διαβιβάσεων δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα.

Or. en

Τροπολογία 581
Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 86
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(86) Πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα 
διαβιβάσεων σε ορισμένες περιπτώσεις 
στις οποίες το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα παρέσχε τη 
συγκατάθεσή του, στις οποίες η διαβίβαση 
είναι αναγκαία σε σχέση με σύμβαση ή 
δικαστική διαδικασία, στις οποίες 
σημαντικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος 
που προβλέπονται από το δίκαιο της 
Ένωσης ή των κρατών μελών απαιτούν 
κάτι τέτοιο, ή στις οποίες η διαβίβαση 
πραγματοποιείται από μητρώο το οποίο 
συστάθηκε διά νόμου και προορίζεται για 
άντληση πληροφοριών από το κοινό ή 
πρόσωπα τα οποία έχουν έννομο 
συμφέρον. Στην τελευταία αυτή 
περίπτωση, η εν λόγω διαβίβαση δεν 
πρέπει να αφορά το σύνολο των 
δεδομένων ή ολόκληρες κατηγορίες 
δεδομένων που περιέχονται στο μητρώο 
και όταν το μητρώο προορίζεται για 
άντληση πληροφοριών από πρόσωπα τα 
οποία έχουν έννομο συμφέρον, η 
διαβίβαση πρέπει να πραγματοποιείται 
μόνον κατόπιν αιτήματος των εν λόγω 
προσώπων ή μόνον εάν μπορούν να είναι 
αποδέκτες της διαβίβασης.

(86) Πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα 
διαβιβάσεων σε ορισμένες περιπτώσεις 
στις οποίες το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα παρέσχε τη 
συγκατάθεσή του, στις οποίες η διαβίβαση 
είναι αναγκαία σε σχέση με σύμβαση ή 
δικαστική διαδικασία, στις οποίες 
σημαντικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος 
που προβλέπονται από το δίκαιο της 
Ένωσης ή των κρατών μελών απαιτούν 
κάτι τέτοιο, ή στις οποίες η διαβίβαση 
πραγματοποιείται από μητρώο το οποίο 
συστάθηκε διά νόμου και προορίζεται για 
άντληση πληροφοριών από το κοινό ή 
πρόσωπα τα οποία έχουν έννομο 
συμφέρον. Στην τελευταία αυτή 
περίπτωση, η εν λόγω διαβίβαση δεν 
πρέπει να αφορά το σύνολο των 
δεδομένων ή ολόκληρες κατηγορίες 
δεδομένων που περιέχονται στο μητρώο 
και όταν το μητρώο προορίζεται για 
άντληση πληροφοριών από πρόσωπα τα 
οποία έχουν έννομο συμφέρον, η 
διαβίβαση πρέπει να πραγματοποιείται 
μόνον κατόπιν αιτήματος των εν λόγω 
προσώπων ή μόνον εάν μπορούν να είναι 
αποδέκτες της διαβίβασης, λαμβάνοντας 
πλήρως υπόψη την ισορροπία μεταξύ των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και των 
συμφερόντων των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα.

Or. en

Τροπολογία 582
Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 87

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

εφαρμόζονται ειδικότερα σε αιτηθείσες 
διαβιβάσεις δεδομένων που είναι 
αναγκαίες για την προστασία σημαντικών 
λόγων δημόσιου συμφέροντος, για 
παράδειγμα σε περιπτώσεις διεθνών 
διαβιβάσεων δεδομένων μεταξύ αρχών 
ανταγωνισμού, φορολογικών ή 
τελωνειακών αρχών, αρχών 
χρηματοοικονομικής εποπτείας, μεταξύ 
υπηρεσιών αρμόδιων για θέματα 
κοινωνικής ασφάλισης, ή σε αρμόδιες 
αρχές για την πρόληψη, τη διερεύνηση, την 
ανίχνευση και τη δίωξη ποινικών 
αδικημάτων. Η διαβίβαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα για τέτοιους 
σημαντικούς λόγους δημόσιου 
συμφέροντος πρέπει να γίνεται μόνο 
περιστασιακά. Σε κάθε περίπτωση πρέπει 
να αξιολογούνται προσεκτικά όλες οι 
περιστάσεις της διαβίβασης.

Or. en

Τροπολογία 583
Wim van de Camp

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 87

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η καταπολέμηση της απάτης στον αθλητισμό, όπως είναι το στήσιμο αγώνων και η 
φαρμακοδιέγερση, αποτελεί σημαντικό δημόσιο συμφέρον για το οποίο απαιτούνται 
συντονισμένες, διεθνείς παρεμβάσεις μεταξύ όλων των αρμόδιων αρχών, 
συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων αρχών εφαρμογής των κανόνων και των αθλητικών 
φορέων.

Τροπολογία 584
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 87

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(87) Οι παρεκκλίσεις αυτές πρέπει να 
εφαρμόζονται ειδικότερα σε αιτηθείσες 
διαβιβάσεις δεδομένων που είναι 
αναγκαίες για την προστασία σημαντικών 
λόγων δημόσιου συμφέροντος, που θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν διεθνείς 
διαβιβάσεις δεδομένων βάσει διεθνών 
συμφωνιών ή ρυθμίσεων με αρχές τρίτων 
χωρών όπως μεταξύ αρχών 
ανταγωνισμού, φορολογικών ή 
τελωνειακών αρχών, αρχών 
χρηματοοικονομικής εποπτείας, μεταξύ 
υπηρεσιών αρμόδιων για θέματα 
κοινωνικής ασφάλισης, μεταξύ αρχών 
αρμόδιων για την καταπολέμηση της 
απάτης στον αθλητισμό, ή σε αρμόδιες 
αρχές για την πρόληψη, τη διερεύνηση, την 
ανίχνευση και τη δίωξη ποινικών 
αδικημάτων. Η διαβίβαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα για τέτοιους 
σημαντικούς λόγους δημόσιου 
συμφέροντος πρέπει να γίνεται μόνο 
περιστασιακά. Σε κάθε περίπτωση πρέπει 
να αξιολογούνται προσεκτικά όλες οι 
περιστάσεις της διαβίβασης.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Προέρχεται από τη γνωμοδότηση της ITRE. Με την προσθήκη της τροπολογίας επί του άρθρου 
45 παράγραφος 5 η προτεινόμενη αποσαφήνιση του εδαφίου θα άρει κάθε ασάφεια σχετικά με 
το εάν «οι διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων μεταξύ αρχών ελέγχου επιτρέπονται για την 
προστασία σημαντικών λόγων δημόσιου συμφέροντος».

Τροπολογία 585
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 87

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 586
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 87

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(87) Οι παρεκκλίσεις αυτές πρέπει να 
εφαρμόζονται ειδικότερα σε αιτηθείσες 

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

διαβιβάσεις δεδομένων που είναι 
αναγκαίες για την προστασία σημαντικών 
λόγων δημόσιου συμφέροντος, για 
παράδειγμα σε περιπτώσεις διεθνών 
διαβιβάσεων δεδομένων μεταξύ αρχών 
ανταγωνισμού, φορολογικών ή 
τελωνειακών αρχών, αρχών 
χρηματοοικονομικής εποπτείας, μεταξύ 
υπηρεσιών αρμόδιων για θέματα 
κοινωνικής ασφάλισης, μεταξύ αρχών 
αρμόδιων για την καταπολέμηση του 
στησίματος αγώνων και της απάτης στον 
αθλητισμό, ή σε αρμόδιες αρχές για την 
πρόληψη, τη διερεύνηση, την ανίχνευση 
και τη δίωξη ποινικών αδικημάτων.

Or. en

Τροπολογία 587
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 88

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(88) Διαβιβάσεις οι οποίες δεν είναι 
δυνατόν να χαρακτηρισθούν συχνές ή 
μαζικές ενδέχεται να επιτρέπονται επίσης 
για τον σκοπό των έννομων συμφερόντων 
που επιδιώκουν ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία, όταν αυτοί έχουν 
αξιολογήσει όλες τις συνθήκες που 
περιβάλλουν τη διαβίβαση των 
δεδομένων. Όταν η επεξεργασία αφορά 
ιστορικούς και στατιστικούς σκοπούς και 
σκοπούς επιστημονικής έρευνας, πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη οι θεμιτές 
προσδοκίες της κοινωνίας όσον αφορά 
την αύξηση της γνώσης.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 588
Jan Mulder

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 88

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(88) Διαβιβάσεις οι οποίες δεν είναι 
δυνατόν να χαρακτηρισθούν συχνές ή 
μαζικές ενδέχεται να επιτρέπονται επίσης 
για τον σκοπό των έννομων συμφερόντων 
που επιδιώκουν ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
ή ο εκτελών την επεξεργασία, όταν αυτοί 
έχουν αξιολογήσει όλες τις συνθήκες που 
περιβάλλουν τη διαβίβαση των δεδομένων. 
Όταν η επεξεργασία αφορά ιστορικούς και 
στατιστικούς σκοπούς και σκοπούς 
επιστημονικής έρευνας, πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη οι θεμιτές 
προσδοκίες της κοινωνίας όσον αφορά 
την αύξηση της γνώσης.

(88) Διαβιβάσεις οι οποίες δεν είναι 
δυνατόν να χαρακτηρισθούν συχνές ή 
μαζικές ενδέχεται να επιτρέπονται επίσης 
για τον σκοπό των έννομων συμφερόντων 
που επιδιώκουν ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
ή ο εκτελών την επεξεργασία, όταν αυτοί 
έχουν αξιολογήσει όλες τις συνθήκες που 
περιβάλλουν τη διαβίβαση των δεδομένων. 
Για παράδειγμα αυτό ισχύει εάν η 
επεξεργασία αφορά ιστορικούς και 
στατιστικούς σκοπούς και σκοπούς 
επιστημονικής έρευνας.

Or. en

Τροπολογία 589
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 88

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(88) Διαβιβάσεις οι οποίες δεν είναι 
δυνατόν να χαρακτηρισθούν συχνές ή 
μαζικές ενδέχεται να επιτρέπονται επίσης 
για τον σκοπό των έννομων συμφερόντων 
που επιδιώκουν ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία, όταν αυτοί έχουν 
αξιολογήσει όλες τις συνθήκες που 
περιβάλλουν τη διαβίβαση των 
δεδομένων. Όταν η επεξεργασία αφορά 
ιστορικούς και στατιστικούς σκοπούς και
σκοπούς επιστημονικής έρευνας, πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη οι θεμιτές προσδοκίες 

(88) Διαβιβάσεις που αφορούν ιστορικούς 
και στατιστικούς σκοπούς και σκοπούς 
επιστημονικής έρευνας, θα πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη τις θεμιτές προσδοκίες 
της κοινωνίας όσον αφορά την αύξηση της 
γνώσης.
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της κοινωνίας όσον αφορά την αύξηση της 
γνώσης.

Or. en

Τροπολογία 590
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 88

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(88) Διαβιβάσεις οι οποίες δεν είναι 
δυνατόν να χαρακτηρισθούν συχνές ή 
μαζικές ενδέχεται να επιτρέπονται επίσης 
για τον σκοπό των έννομων συμφερόντων 
που επιδιώκουν ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
ή ο εκτελών την επεξεργασία, όταν αυτοί 
έχουν αξιολογήσει όλες τις συνθήκες που 
περιβάλλουν τη διαβίβαση των δεδομένων. 
Όταν η επεξεργασία αφορά ιστορικούς και
στατιστικούς σκοπούς και σκοπούς 
επιστημονικής έρευνας, πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη οι θεμιτές προσδοκίες 
της κοινωνίας όσον αφορά την αύξηση της 
γνώσης.

(88) Διαβιβάσεις οι οποίες δεν είναι 
δυνατόν να χαρακτηρισθούν συχνές ή 
μαζικές ενδέχεται να επιτρέπονται επίσης 
για τον σκοπό των έννομων συμφερόντων 
που επιδιώκουν ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
ή ο εκτελών την επεξεργασία, όταν αυτοί 
έχουν αξιολογήσει όλες τις συνθήκες που 
περιβάλλουν τη διαβίβαση των δεδομένων. 
Όταν η επεξεργασία αφορά ιστορικούς,
στατιστικούς και επιστημονικούς 
σκοπούς, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι 
θεμιτές προσδοκίες της κοινωνίας όσον 
αφορά την αύξηση της γνώσης.

Or. en

Τροπολογία 591
Sophia in 't Veld

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 89

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(89) Σε κάθε περίπτωση, εάν η Επιτροπή 
δεν έλαβε καμία απόφαση σχετικά με το 
επαρκές επίπεδο προστασίας των 
δεδομένων σε μια τρίτη χώρα, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία 
πρέπει να κάνουν χρήση λύσεων οι οποίες 

(89) Σε κάθε περίπτωση, εάν η Επιτροπή 
δεν έλαβε καμία απόφαση σχετικά με το 
επαρκές επίπεδο προστασίας των 
δεδομένων σε μια τρίτη χώρα, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία 
πρέπει να κάνουν χρήση λύσεων οι οποίες 
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παρέχουν στα πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα την εγγύηση ότι 
θα συνεχίσουν να επωφελούνται των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών 
όσον αφορά την επεξεργασία των 
δεδομένων τους στην Ένωση μετά τη 
διαβίβαση των εν λόγω δεδομένων.

παρέχουν στα πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα την εγγύηση ότι 
θα συνεχίσουν να επωφελούνται των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών 
όσον αφορά την επεξεργασία των 
δεδομένων τους στην Ένωση μετά τη 
διαβίβαση των εν λόγω δεδομένων, στον 
βαθμό που η επεξεργασία δεν είναι 
μαζική, επαναλαμβανόμενη και 
διαρθρωτική.

Or. en

Τροπολογία 592
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 89

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(89) Σε κάθε περίπτωση, εάν η Επιτροπή 
δεν έλαβε καμία απόφαση σχετικά με το 
επαρκές επίπεδο προστασίας των 
δεδομένων σε μια τρίτη χώρα, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία 
πρέπει να κάνουν χρήση λύσεων οι οποίες 
παρέχουν στα πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα την εγγύηση ότι 
θα συνεχίσουν να επωφελούνται των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών 
όσον αφορά την επεξεργασία των 
δεδομένων τους στην Ένωση μετά τη 
διαβίβαση των εν λόγω δεδομένων.

(89) Σε κάθε περίπτωση, εάν η Επιτροπή 
δεν έλαβε καμία απόφαση σχετικά με το 
επαρκές επίπεδο προστασίας των 
δεδομένων σε μια τρίτη χώρα, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία 
πρέπει να κάνουν χρήση λύσεων οι οποίες 
παρέχουν στα πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα την νομικά 
δεσμευτική εγγύηση ότι θα συνεχίσουν να 
επωφελούνται των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και ελευθεριών όσον αφορά 
την επεξεργασία των δεδομένων τους στην 
Ένωση μετά τη διαβίβαση των εν λόγω 
δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 593
Sophia in 't Veld

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 90
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(90) Μερικές τρίτες χώρες θεσπίζουν 
νόμους, κανονισμούς και άλλες 
νομοθετικές πράξεις που φιλοδοξούν να 
ρυθμίσουν άμεσα τις διαδικασίες 
επεξεργασίας δεδομένων φυσικών και 
νομικών προσώπων που τελούν υπό τη 
δικαιοδοσία των κρατών μελών. Η 
εξωεδαφική εφαρμογή των εν λόγω νόμων, 
κανονισμών και άλλων νομικών πράξεων 
μπορεί να παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και 
να εμποδίζει την επίτευξη της προστασίας 
των φυσικών προσώπων που διασφαλίζει 
στην Ένωση ο παρών κανονισμός. 
Διαβιβάσεις πρέπει να επιτρέπονται μόνον 
εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του 
παρόντος κανονισμού για διαβίβαση προς 
τρίτες χώρες. Αυτό μπορεί να συμβαίνει 
μεταξύ άλλων εάν η γνωστοποίηση είναι 
απαραίτητη για σημαντικό λόγο δημόσιου 
συμφέροντος ο οποίος αναγνωρίζεται στο 
δίκαιο της Ένωσης ή στο δίκαιο κράτους 
μέλους στο οποίο υπάγεται ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας. Οι προϋποθέσεις υπό τις 
οποίες συντρέχει σημαντικός λόγος 
δημόσιου συμφέροντος πρέπει να 
διευκρινισθούν περαιτέρω από την 
Επιτροπή σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη.

(90) Μερικές τρίτες χώρες θεσπίζουν 
νόμους, κανονισμούς και άλλες 
νομοθετικές πράξεις που φιλοδοξούν να 
ρυθμίσουν άμεσα τις διαδικασίες 
επεξεργασίας δεδομένων φυσικών και 
νομικών προσώπων που τελούν υπό τη 
δικαιοδοσία των κρατών μελών. Η 
εξωεδαφική εφαρμογή των εν λόγω νόμων, 
κανονισμών και άλλων νομικών πράξεων 
μπορεί να παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και 
να εμποδίζει την επίτευξη της προστασίας 
των φυσικών προσώπων που διασφαλίζει 
στην Ένωση ο παρών κανονισμός. 
Διαβιβάσεις πρέπει να επιτρέπονται μόνον 
εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του 
παρόντος κανονισμού για διαβίβαση προς 
τρίτες χώρες. Σε περιπτώσεις όπου οι 
υπεύθυνοι επεξεργασίας ή οι εκτελούντες 
την επεξεργασία έρχονται αντιμέτωποι με 
αντικρουόμενες απαιτήσεις 
συμμόρφωσης μεταξύ της δικαιοδοσίας 
της ΕΕ αφενός και της δικαιοδοσίας 
τρίτης χώρας αφετέρου, η Επιτροπή θα 
πρέπει να διασφαλίζει ότι πάντοτε 
υπερισχύει το δίκαιο της ΕΕ. Η Επιτροπή 
θα πρέπει να παρέχει καθοδήγηση και 
συνδρομή προς τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας και τον εκτελούντα την 
επεξεργασία και θα πρέπει να επιδιώκει 
την επίλυση της σύγκρουσης 
δικαιοδοσιών με την εν λόγω τρίτη χώρα.

Or. en

Τροπολογία 594
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 90

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(90) Μερικές τρίτες χώρες θεσπίζουν (90) Μερικές τρίτες χώρες θεσπίζουν 
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νόμους, κανονισμούς και άλλες 
νομοθετικές πράξεις που φιλοδοξούν να 
ρυθμίσουν άμεσα τις διαδικασίες 
επεξεργασίας δεδομένων φυσικών και 
νομικών προσώπων που τελούν υπό τη 
δικαιοδοσία των κρατών μελών. Η 
εξωεδαφική εφαρμογή των εν λόγω νόμων, 
κανονισμών και άλλων νομικών πράξεων 
μπορεί να παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και 
να εμποδίζει την επίτευξη της προστασίας 
των φυσικών προσώπων που διασφαλίζει 
στην Ένωση ο παρών κανονισμός. 
Διαβιβάσεις πρέπει να επιτρέπονται μόνον 
εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του 
παρόντος κανονισμού για διαβίβαση προς 
τρίτες χώρες. Αυτό μπορεί να συμβαίνει 
μεταξύ άλλων εάν η γνωστοποίηση είναι 
απαραίτητη για σημαντικό λόγο δημόσιου 
συμφέροντος ο οποίος αναγνωρίζεται στο 
δίκαιο της Ένωσης ή στο δίκαιο κράτους 
μέλους στο οποίο υπάγεται ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας. Οι προϋποθέσεις υπό τις 
οποίες συντρέχει σημαντικός λόγος 
δημόσιου συμφέροντος πρέπει να 
διευκρινισθούν περαιτέρω από την 
Επιτροπή σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη.

νόμους, κανονισμούς και άλλες 
νομοθετικές πράξεις που φιλοδοξούν να 
ρυθμίσουν άμεσα τις διαδικασίες 
επεξεργασίας δεδομένων φυσικών και 
νομικών προσώπων που τελούν υπό τη 
δικαιοδοσία των κρατών μελών. Η 
εξωεδαφική εφαρμογή των εν λόγω νόμων, 
κανονισμών και άλλων νομικών πράξεων 
πρέπει εξ ορισμού να θεωρείται ότι 
παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και εμποδίζει 
την επίτευξη της προστασίας των φυσικών 
προσώπων που διασφαλίζει στην Ένωση ο 
παρών κανονισμός. Διαβιβάσεις πρέπει να 
επιτρέπονται μόνον εάν πληρούνται οι 
προϋποθέσεις του παρόντος κανονισμού 
για διαβίβαση προς τρίτες χώρες. Αυτό 
μπορεί να συμβαίνει μεταξύ άλλων εάν η 
γνωστοποίηση είναι απαραίτητη για 
σημαντικό λόγο δημόσιου συμφέροντος ο 
οποίος αναγνωρίζεται στο δίκαιο της 
Ένωσης ή στο δίκαιο κράτους μέλους στο 
οποίο υπάγεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας. 
Οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες συντρέχει 
σημαντικός λόγος δημόσιου συμφέροντος 
πρέπει να διευκρινισθούν περαιτέρω από 
την Επιτροπή σε κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη. Η ύπαρξη νομοθεσίας η οποία, 
έστω και θεωρητικά, θα επέτρεπε 
εξωεδαφική πρόσβαση στα δεδομένα των 
πολιτών της ΕΕ θα πρέπει να θεωρείται 
καθεαυτή και ανεξάρτητα από την 
εφαρμογή της νομοθεσίας ως λόγος 
άρσης της αναγνώρισης επάρκειας του 
καθεστώτος προστασίας των δεδομένων 
της εν λόγω χώρα ή άλλης ισοδύναμης 
διμερούς ρύθμισης.

Or. en

Τροπολογία 595
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 97
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(97) Εάν η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων ενός υπευθύνου 
επεξεργασίας ή εκτελούντος την 
επεξεργασία σε μια εγκατάσταση στην 
Ένωση πραγματοποιείται σε περισσότερα 
κράτη μέλη, μία και μόνη αρχή ελέγχου 
πρέπει να είναι αρμόδια τόσο για την 
παρακολούθηση των δραστηριοτήτων του 
υπευθύνου επεξεργασίας ή του 
εκτελούντος την επεξεργασία σε ολόκληρη 
την Ένωση όσο και για τη λήψη των 
σχετικών αποφάσεων, προκειμένου να 
αυξάνεται η συνεκτικότητα της 
εφαρμογής, να παρέχεται ασφάλεια 
δικαίου και να μειώνεται ο διοικητικός 
φόρτος για τους εν λόγω υπευθύνους 
επεξεργασίας και εκτελούντες την 
επεξεργασία.

(97) Εάν η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται 
σε περισσότερα κράτη μέλη, μία και μόνη 
αρχή ελέγχου πρέπει να είναι αρμόδια 
τόσο για την παρακολούθηση των 
δραστηριοτήτων του υπευθύνου 
επεξεργασίας ή του εκτελούντος την 
επεξεργασία σε ολόκληρη την Ένωση όσο 
και για τη λήψη των σχετικών αποφάσεων, 
προκειμένου να αυξάνεται η 
συνεκτικότητα της εφαρμογής, να 
παρέχεται ασφάλεια δικαίου και να 
μειώνεται ο διοικητικός φόρτος για τους εν 
λόγω υπευθύνους επεξεργασίας και 
εκτελούντες την επεξεργασία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αρχή της υπηρεσίας μίας στάσης πρέπει να εφαρμόζεται με συνέπεια στους υπεύθυνους 
επεξεργασίας εντός και εκτός της ΕΕ που υπόκεινται στο νόμο.

Τροπολογία 596
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 97

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(97) Εάν η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων ενός υπευθύνου 
επεξεργασίας ή εκτελούντος την 
επεξεργασία σε μια εγκατάσταση στην 
Ένωση πραγματοποιείται σε περισσότερα 
κράτη μέλη, μία και μόνη αρχή ελέγχου 
πρέπει να είναι αρμόδια τόσο για την 

(97) Εάν η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων ενός υπευθύνου 
επεξεργασίας ή εκτελούντος την 
επεξεργασία σε μια εγκατάσταση στην 
Ένωση πραγματοποιείται σε περισσότερα 
κράτη μέλη, μία και μόνη αρχή ελέγχου 
πρέπει να λειτουργεί ως μοναδικό σημείο 
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παρακολούθηση των δραστηριοτήτων
του υπευθύνου επεξεργασίας ή του 
εκτελούντος την επεξεργασία σε ολόκληρη 
την Ένωση όσο και για τη λήψη των 
σχετικών αποφάσεων, προκειμένου να 
αυξάνεται η συνεκτικότητα της 
εφαρμογής, να παρέχεται ασφάλεια 
δικαίου και να μειώνεται ο διοικητικός 
φόρτος για τους εν λόγω υπευθύνους 
επεξεργασίας και εκτελούντες την 
επεξεργασία.

επικοινωνίας με τον υπεύθυνο
επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την 
επεξεργασία σε ολόκληρη την Ένωση και 
ως σημείο λήψης των σχετικών 
αποφάσεων, προκειμένου να αυξάνεται η 
συνεκτικότητα της εφαρμογής, να 
παρέχεται ασφάλεια δικαίου και να 
μειώνεται ο διοικητικός φόρτος για τους εν 
λόγω υπευθύνους επεξεργασίας και 
εκτελούντες την επεξεργασία.

Or. en

Τροπολογία 597
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 97 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(97α) Αν κάποιο πρόσωπο έρθει 
αντιμέτωπο με εικαζόμενες παραβιάσεις 
από την πλευρά μιας επιχείρησης, μεταξύ 
άλλων και σε άλλα κράτη μέλη (π.χ. ως 
καταναλωτής ή ως εργαζόμενος), θα 
πρέπει να μπορεί να απευθύνει την 
καταγγελία του στην αρχή προστασίας 
δεδομένων της επιλογής του. Σε 
περίπτωση που έχει ήδη κινηθεί 
διαδικασία καταγγελίας με το ίδιο 
αντικείμενο σε άλλο κράτος μέλος, μια 
άλλη αρχή προστασίας δεδομένων μπορεί 
να αναστείλει προσωρινά τη διαδικασία. 
Η επικεφαλής αρχή προστασίας των 
δεδομένων πρέπει να συντονίζει τις 
ενέργειές της με τις άλλες εμπλεκόμενες 
αρχές. Σε περίπτωση που ανακύψουν 
νομικού χαρακτήρα διαφωνίες μεταξύ 
των εμπλεκομένων αρχών, πρέπει να 
καταφεύγουν στο Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. de
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Τροπολογία 598
Carmen Romero López

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 97 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(97α) Σε περίπτωση που το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα 
υποβάλλει καταγγελία, θα πρέπει να έχει 
τη δυνατότητα να προσφεύγει στην αρχή 
ελέγχου του οικείου κράτους μέλους, η 
οποία θα προτείνει, όποτε κρίνεται 
σκόπιμο ανάλογα με τη διάσταση της 
υπόθεσης, διαδικασίες συντονισμένης 
δράσης μεταξύ των διαφόρων αρχών 
ελέγχου, υπό την καθοδήγηση της 
επικεφαλής αρχής, την απόφαση της 
οποίας θα πρέπει να εφαρμόζουν όλες οι 
εμπλεκόμενες αρχές ελέγχου. Τυχόν 
διαφορές μεταξύ των εμπλεκόμενων 
αρχών ελέγχου θα επιλύονται από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων.

Or. es

Αιτιολόγηση

Προτείνεται η θέσπιση ενός μηχανισμού λήψης αποφάσεων για τις αρχές ελέγχου όσον αφορά 
το σύνολο των ζητημάτων που προκύπτουν από τις καταγγελίες των πολιτών των αντίστοιχων 
κρατών μελών. Ανάλογα με την περίπτωση, προβλέπεται η προσφυγή των πολιτών στις αρχές 
ελέγχου, η δράση των οποίων θα συντονίζεται από την επικεφαλής αρχή, ενώ τυχόν διαφορές 
μεταξύ των εν λόγω αρχών θα επιλύονται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων. Τα ανωτέρω θα επιτρέψουν την πρακτική εφαρμογή της διαδικασίας όταν αυτή 
ξεκινά με την υποβολή καταγγελίας από ένα πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα.

Τροπολογία 599
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 98

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(98) Η αρμόδια αρχή, η οποία παρέχει 
αυτή την υπηρεσία μιας στάσης, πρέπει να 

(98) Η επικεφαλής αρχή, η οποία παρέχει 
αυτή την υπηρεσία μιας στάσης, πρέπει να 



PE504.340v01-00 208/209 AM\926396EL.doc

EL

είναι η αρχή ελέγχου του κράτους μέλους 
στο οποίο ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο 
εκτελών την επεξεργασία έχουν την κύρια 
εγκατάστασή τους.

είναι η αρχή ελέγχου του κράτους μέλους 
στο οποίο ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο 
εκτελών την επεξεργασία έχουν την κύρια 
εγκατάστασή τους.

Or. en

Τροπολογία 600
Sophia in 't Veld

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 98

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(98) Η αρμόδια αρχή, η οποία παρέχει 
αυτή την υπηρεσία μιας στάσης, πρέπει να 
είναι η αρχή ελέγχου του κράτους μέλους 
στο οποίο ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο 
εκτελών την επεξεργασία έχουν την κύρια 
εγκατάστασή τους.

(98) Η αρμόδια αρχή, η οποία παρέχει 
αυτή την υπηρεσία μιας στάσης, πρέπει να 
είναι η αρχή ελέγχου του κράτους μέλους 
στο οποίο ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο 
εκτελών την επεξεργασία έχουν την κύρια 
εγκατάστασή τους. Σε περίπτωση 
αβεβαιότητας σχετικά με την κύρια 
εγκατάσταση, ο καθορισμός κύριας 
εγκατάστασης του υπευθύνου 
επεξεργασίας ή του εκτελούντα την 
επεξεργασία θα πρέπει να εξετάζεται στο 
πλαίσιο του μηχανισμού συνεκτικότητας 
κατόπιν αιτήματος αρχής ελέγχου. 

Or. en

Τροπολογία 601
Kinga Gál

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 99

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(99) Παρότι ο παρών κανονισμός 
εφαρμόζεται επίσης στις δραστηριότητες 
των εθνικών δικαστηρίων, η 
αρμοδιότητα των αρχών ελέγχου δεν 
πρέπει να καλύπτει την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όταν 
τα δικαστήρια ενεργούν υπό τη 

διαγράφεται
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δικαιοδοτική τους ιδιότητα, προκειμένου 
να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία των 
δικαστών κατά την άσκηση των 
δικαιοδοτικών καθηκόντων τους. 
Ωστόσο, η εξαίρεση αυτή πρέπει να 
περιορίζεται αυστηρά σε αμιγώς 
δικαιοδοτικές δραστηριότητες στο 
πλαίσιο δικαστικών υποθέσεων και δεν 
εφαρμόζεται σε άλλες δραστηριότητες 
στις οποίες ενδέχεται να συμμετέχουν οι 
δικαστές σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο.

Or. hu


