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Τροπολογία 170
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Πρόταση οδηγίας
Τίτλος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόταση Πρόταση

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από 
αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της 
πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή 
δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της 
εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων, και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών

για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από 
αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της 
πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή 
δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της 
εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων, και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών

Or. en

Τροπολογία 171
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως το άρθρο 16 παράγραφος 2,

– Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως το άρθρο 16 παράγραφος 1 και το 
άρθρο 16 παράγραφος 2 αυτής, καθώς 
και το άρθρο 82 παράγραφος 2 σημείο β 
και το άρθρο 82 παράγραφος 2 σημείο γ 
αυτής, καθώς και το άρθρο 7 και το 
άρθρο 8 παράγραφοι 2 και 3 του Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Or. en
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Τροπολογία 172
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί 
θεμελιώδες δικαίωμα. Το άρθρο 8 
παράγραφος 1 του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
το άρθρο 16 παράγραφος 1 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ορίζουν ότι κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα 
στην προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

(1) Η προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί 
θεμελιώδες δικαίωμα. Το άρθρο 8 
παράγραφος 1 του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
το άρθρο 16 παράγραφος 1 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ορίζουν ότι κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα 
στην προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. 
Σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 
του Χάρτη των Θεμελιδωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
"η επεξεργασία αυτών των δεδομένων 
πρέπει να γίνεται νομίμως, για 
καθορισμένους σκοπούς και με βάση τη 
συγκατάθεση του ενδιαφερομένου ή για 
άλλους θεμιτούς λόγους που 
προβλέπονται από το νόμο. Κάθε 
πρόσωπο δικαιούται να έχει πρόσβαση 
στα συλλεγέντα δεδομένα που το αφορούν 
και να επιτυγχάνει τη διόρθωσή τους".

Or. en

Τροπολογία 173
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Αυτό απαιτεί τη διευκόλυνση της 
ελεύθερης ροής δεδομένων μεταξύ 

(4) Στο μέτρο που είναι αναγκαίο και 
αναλογικό, αυτό απαιτεί τη διευκόλυνση 
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αρμόδιων αρχών εντός της Ένωσης και της 
διαβίβασης δεδομένων προς τρίτες χώρες 
και διεθνείς οργανισμούς, διασφαλίζοντας 
παράλληλα υψηλό επίπεδο προστασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι 
εξελίξεις αυτές απαιτούν την οικοδόμηση 
ενός ισχυρού και πιο συνεκτικού πλαισίου 
προστασίας των δεδομένων στην Ένωση, 
υποστηριζόμενου από ισχυρή επιβολή της 
νομοθεσίας.

της ελεύθερης ροής δεδομένων μεταξύ 
αρμόδιων αρχών εντός της Ένωσης και της 
διαβίβασης δεδομένων προς τρίτες χώρες 
και διεθνείς οργανισμούς, διασφαλίζοντας 
παράλληλα υψηλό επίπεδο προστασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι 
εξελίξεις αυτές απαιτούν την οικοδόμηση 
ενός ισχυρού και πιο συνεκτικού πλαισίου 
προστασίας των δεδομένων στην Ένωση, 
υποστηριζόμενου από ισχυρή επιβολή της 
νομοθεσίας.

Or. en

Τροπολογία 174
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η διασφάλιση συνεκτικής και υψηλού 
επιπέδου προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών 
προσώπων και η διευκόλυνση της 
ανταλλαγής δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα μεταξύ των αρμόδιων αρχών 
των κρατών μελών είναι καθοριστικής 
σημασίας προκειμένου να διασφαλίζεται 
αποτελεσματική δικαστική συνεργασία σε 
ποινικές υποθέσεις και αστυνομική 
συνεργασία. Για τον σκοπό αυτό, το 
επίπεδο προστασίας των δικαιωμάτων 
και των ελευθεριών των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από 
αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της 
πρόληψης, της διερεύνησης, της 
ανίχνευσης και της δίωξης ποινικών 
αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών 
κυρώσεων πρέπει να είναι ισοδύναμο σε 
όλα τα κράτη μέλη. Η ουσιαστική 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σε ολόκληρη την Ένωση 
απαιτεί την ενίσχυση των δικαιωμάτων 

(7) Η διασφάλιση συνεκτικής και υψηλού 
επιπέδου προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών 
προσώπων και η διευκόλυνση της 
ανταλλαγής δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα μεταξύ των αρμόδιων αρχών 
των κρατών μελών είναι καθοριστικής 
σημασίας προκειμένου να διασφαλίζεται 
αποτελεσματική δικαστική συνεργασία σε 
ποινικές υποθέσεις και αστυνομική 
συνεργασία. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να 
εξασφαλιστούν σε όλα τα κράτη μέλη 
ελάχιστα πρότυπα στο πλαίσιο της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους 
σκοπούς της πρόληψης, της διερεύνησης, 
της ανίχνευσης και της δίωξης ποινικών 
αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών 
κυρώσεων.
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των προσώπων στα οποία αναφέρονται 
τα δεδομένα και των υποχρεώσεων 
εκείνων που επεξεργάζονται δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα, αλλά και 
αντίστοιχες εξουσίες παρακολούθησης 
και διασφάλισης της συμμόρφωσης προς 
τους κανόνες που διέπουν την προστασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
στα κράτη μέλη.

Or. de

Τροπολογία 175
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η διασφάλιση συνεκτικής και υψηλού 
επιπέδου προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών 
προσώπων και η διευκόλυνση της 
ανταλλαγής δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα μεταξύ των αρμόδιων αρχών 
των κρατών μελών είναι καθοριστικής 
σημασίας προκειμένου να διασφαλίζεται 
αποτελεσματική δικαστική συνεργασία σε 
ποινικές υποθέσεις και αστυνομική 
συνεργασία. Για τον σκοπό αυτό, το 
επίπεδο προστασίας των δικαιωμάτων 
και των ελευθεριών των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από 
αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της 
πρόληψης, της διερεύνησης, της 
ανίχνευσης και της δίωξης ποινικών 
αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών 
κυρώσεων πρέπει να είναι ισοδύναμο σε 
όλα τα κράτη μέλη. Η ουσιαστική 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σε ολόκληρη την Ένωση 
απαιτεί την ενίσχυση των δικαιωμάτων 
των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα και των υποχρεώσεων εκείνων 

(7) Η διασφάλιση συνεκτικής και υψηλού 
επιπέδου προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών 
προσώπων και η διευκόλυνση της 
ανταλλαγής δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα μεταξύ των αρμόδιων αρχών 
των κρατών μελών είναι καθοριστικής 
σημασίας προκειμένου να διασφαλίζεται 
αποτελεσματική δικαστική συνεργασία σε 
ποινικές υποθέσεις και αστυνομική 
συνεργασία. Για το σκοπό αυτό πρέπει να 
εξασφαλιστούν σε όλα τα κράτη μέλη 
ελάχιστα πρότυπα στο πλαίσιο
οποιασδήποτε επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες 
αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, της 
διερεύνησης, της ανίχνευσης και της 
δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της 
εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων. Η 
ουσιαστική προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα σε ολόκληρη την 
Ένωση απαιτεί την ενίσχυση των 
δικαιωμάτων των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα και των 
υποχρεώσεων εκείνων που επεξεργάζονται 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, αλλά 
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που επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα, αλλά και αντίστοιχες εξουσίες 
παρακολούθησης και διασφάλισης της 
συμμόρφωσης προς τους κανόνες που 
διέπουν την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στα κράτη μέλη.

και αντίστοιχες εξουσίες παρακολούθησης 
και διασφάλισης της συμμόρφωσης προς 
τους κανόνες που διέπουν την προστασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
στα κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο σκοπός της οδηγίας θα πρέπει να συνίσταται στη θέσπιση ελάχιστων προδιαγραφών 
προστασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και όχι στην αντικατάσταση των ισχυουσών εθνικών 
ρυθμίσεων. Συνεπώς πρέπει να επιτρέπεται ρητώς στα κράτη μέλη να θεσπίζουν αυστηρότερες 
διατάξεις. Παραπομπή σε σχέδιο γνωμοδότησης της JURI.

Τροπολογία 176
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η διασφάλιση συνεκτικής και υψηλού 
επιπέδου προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών 
προσώπων και η διευκόλυνση της 
ανταλλαγής δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα μεταξύ των αρμόδιων αρχών 
των κρατών μελών είναι καθοριστικής 
σημασίας προκειμένου να διασφαλίζεται 
αποτελεσματική δικαστική συνεργασία σε 
ποινικές υποθέσεις και αστυνομική 
συνεργασία. Για τον σκοπό αυτό, το 
επίπεδο προστασίας των δικαιωμάτων και 
των ελευθεριών των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες 
αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, της 
διερεύνησης, της ανίχνευσης και της 
δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της 
εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων πρέπει να 
είναι ισοδύναμο σε όλα τα κράτη μέλη. Η 
ουσιαστική προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα σε ολόκληρη την 

(7) Η διασφάλιση συνεκτικής και υψηλού 
επιπέδου προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών 
προσώπων και με αυτό το τρόπο η 
διευκόλυνση της ανταλλαγής δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ των 
αρμόδιων αρχών των κρατών μελών είναι 
καθοριστικής σημασίας προκειμένου να 
διασφαλίζεται αποτελεσματική δικαστική 
συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις και 
αστυνομική συνεργασία. Για τον σκοπό 
αυτό, το επίπεδο προστασίας των 
δικαιωμάτων και των ελευθεριών των 
φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους 
σκοπούς της πρόληψης, της διερεύνησης, 
της ανίχνευσης και της δίωξης ποινικών 
αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών 
κυρώσεων πρέπει να είναι ισοδύναμο σε 
όλα τα κράτη μέλη. Πρέπει να 
διασφαλίζεται συνεκτική και ομοιόμορφη 
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Ένωση απαιτεί την ενίσχυση των 
δικαιωμάτων των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα και των 
υποχρεώσεων εκείνων που επεξεργάζονται 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, αλλά 
και αντίστοιχες εξουσίες παρακολούθησης 
και διασφάλισης της συμμόρφωσης προς 
τους κανόνες που διέπουν την προστασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
στα κράτη μέλη.

εφαρμογή των κανόνων για την 
προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
και των ελευθεριών των φυσικών 
προσώπων σε σχέση με την επεξεργασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
σε ολόκληρη την Ένωση. Η ουσιαστική 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σε ολόκληρη την Ένωση 
απαιτεί την ενίσχυση των δικαιωμάτων 
των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα και των υποχρεώσεων εκείνων 
που επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα, αλλά και αντίστοιχες εξουσίες 
παρακολούθησης και διασφάλισης της 
συμμόρφωσης προς τους κανόνες που 
διέπουν την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στα κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 177
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Για τη διασφάλιση του ίδιου επιπέδου 
προστασίας για τα φυσικά πρόσωπα μέσω 
νομικώς εκτελεστών δικαιωμάτων σε 
ολόκληρη την Ένωση και την αποφυγή 
αποκλίσεων που εμποδίζουν την 
ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα μεταξύ αρμόδιων αρχών, η 
οδηγία πρέπει να προβλέπει
εναρμονισμένους κανόνες για την 
προστασία και την ελεύθερη κυκλοφορία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
στους τομείς της δικαστικής συνεργασίας 
σε ποινικές υποθέσεις και της αστυνομικής 
συνεργασίας.

(12) Για τη διασφάλιση ενός ελάχιστου
επιπέδου προστασίας για τα φυσικά 
πρόσωπα μέσω νομικώς εκτελεστών 
δικαιωμάτων σε ολόκληρη την Ένωση και 
την αποφυγή αποκλίσεων που εμποδίζουν 
την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα μεταξύ αρμόδιων αρχών, η 
οδηγία πρέπει να προβλέπει μια ελάχιστη 
εναρμόνιση για την προστασία και την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στους τομείς της 
δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές 
υποθέσεις και της αστυνομικής 
συνεργασίας.

Or. de
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Τροπολογία 178
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Για τη διασφάλιση του ίδιου επιπέδου 
προστασίας για τα φυσικά πρόσωπα μέσω 
νομικώς εκτελεστών δικαιωμάτων σε 
ολόκληρη την Ένωση και την αποφυγή 
αποκλίσεων που εμποδίζουν την 
ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα μεταξύ αρμόδιων αρχών, η 
οδηγία πρέπει να προβλέπει 
εναρμονισμένους κανόνες για την 
προστασία και την ελεύθερη κυκλοφορία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
στους τομείς της δικαστικής συνεργασίας 
σε ποινικές υποθέσεις και της αστυνομικής 
συνεργασίας.

(12) Για τη διασφάλιση ελάχιστου
επιπέδου προστασίας για τα φυσικά 
πρόσωπα μέσω νομικώς εκτελεστών 
δικαιωμάτων σε ολόκληρη την Ένωση και 
την αποφυγή αποκλίσεων που εμποδίζουν 
την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα μεταξύ αρμόδιων αρχών, η 
οδηγία πρέπει να προβλέπει ελάχιστο 
επίπεδο εναρμόνισης για την προστασία 
και την ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στους 
τομείς της δικαστικής συνεργασίας σε 
ποινικές υποθέσεις και της αστυνομικής 
συνεργασίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο σκοπός της οδηγίας θα πρέπει να συνίσταται στη θέσπιση ελάχιστων προδιαγραφών 
προστασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και όχι στην αντικατάσταση των ισχυουσών εθνικών 
ρυθμίσεων. Συνεπώς πρέπει να επιτρέπεται ρητώς στα κράτη μέλη να θεσπίζουν αυστηρότερες 
διατάξεις. Παραπομπή σε σχέδιο γνωμοδότησης της JURI.

Τροπολογία 179
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η προστασία των φυσικών προσώπων 
πρέπει να είναι τεχνολογικά ουδέτερη και 
να μην εξαρτάται από τις 
χρησιμοποιούμενες τεχνικές• διαφορετικά, 
δημιουργείται σοβαρός κίνδυνος 
καταστρατήγησης.  Η προστασία των 

(15) Η προστασία των φυσικών προσώπων 
πρέπει να είναι τεχνολογικά ουδέτερη και 
να μην εξαρτάται από τις 
χρησιμοποιούμενες τεχνικές διαφορετικά, 
δημιουργείται σοβαρός κίνδυνος 
καταστρατήγησης. Η προστασία των 
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φυσικών προσώπων πρέπει να 
εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα με 
αυτοματοποιημένα μέσα καθώς και στη 
χειροκίνητη επεξεργασία, εφόσον τα 
δεδομένα περιέχονται ή προορίζονται να 
περιληφθούν σε σύστημα αρχειοθέτησης.
Τα αρχεία ή τα σύνολα αρχείων καθώς και 
τα εξώφυλλά τους, τα οποία δεν είναι 
διαρθρωμένα σύμφωνα με συγκεκριμένα 
κριτήρια, δεν πρέπει να υπάγονται στο 
πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Η 
παρούσα οδηγία δεν πρέπει να 
εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο 
δραστηριότητας η οποία δεν εμπίπτει στο 
πεδίο εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης, 
ιδίως όσον αφορά την εθνική ασφάλεια, ή 
σε δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας 
από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και 
τους οργανισμούς της Ένωσης, όπως η 
Ευρωπόλ ή η Eurojust.

φυσικών προσώπων πρέπει να 
εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα με 
αυτοματοποιημένα μέσα καθώς και στη 
χειροκίνητη επεξεργασία, εφόσον τα 
δεδομένα περιέχονται ή προορίζονται να 
περιληφθούν σε σύστημα αρχειοθέτησης.
Τα αρχεία ή τα σύνολα αρχείων καθώς και 
τα εξώφυλλά τους, τα οποία δεν είναι 
διαρθρωμένα σύμφωνα με συγκεκριμένα 
κριτήρια, δεν πρέπει να υπάγονται στο 
πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Η 
παρούσα οδηγία δεν πρέπει να
εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο 
δραστηριότητας η οποία δεν εμπίπτει στο 
πεδίο εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης, 
ιδίως όσον αφορά την εθνική ασφάλεια.

Or. de

Τροπολογία 180
Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η προστασία των φυσικών προσώπων 
πρέπει να είναι τεχνολογικά ουδέτερη και 
να μην εξαρτάται από τις 
χρησιμοποιούμενες τεχνικές· διαφορετικά, 
δημιουργείται σοβαρός κίνδυνος 
καταστρατήγησης. Η προστασία των 
φυσικών προσώπων πρέπει να 
εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα με 
αυτοματοποιημένα μέσα καθώς και στη 
χειροκίνητη επεξεργασία, εφόσον τα 
δεδομένα περιέχονται ή προορίζονται να 
περιληφθούν σε σύστημα αρχειοθέτησης. 

(15) Η προστασία των φυσικών προσώπων 
πρέπει να είναι τεχνολογικά ουδέτερη και 
να μην εξαρτάται από τις 
χρησιμοποιούμενες τεχνικές· διαφορετικά, 
δημιουργείται σοβαρός κίνδυνος 
καταστρατήγησης. Η προστασία των 
φυσικών προσώπων πρέπει να 
εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα με 
αυτοματοποιημένα μέσα καθώς και στη 
χειροκίνητη επεξεργασία, εφόσον τα 
δεδομένα περιέχονται ή προορίζονται να 
περιληφθούν σε σύστημα αρχειοθέτησης. 
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Τα αρχεία ή τα σύνολα αρχείων καθώς και 
τα εξώφυλλά τους, τα οποία δεν είναι 
διαρθρωμένα σύμφωνα με συγκεκριμένα 
κριτήρια, δεν πρέπει να υπάγονται στο 
πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Η 
παρούσα οδηγία δεν πρέπει να 
εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο 
δραστηριότητας η οποία δεν εμπίπτει στο 
πεδίο εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης, 
ιδίως όσον αφορά την εθνική ασφάλεια, ή 
σε δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας 
από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους 
οργανισμούς της Ένωσης, όπως η 
Ευρωπόλ ή η Eurojust.

Τα αρχεία ή τα σύνολα αρχείων καθώς και 
τα εξώφυλλά τους, τα οποία δεν είναι 
διαρθρωμένα σύμφωνα με συγκεκριμένα 
κριτήρια, δεν πρέπει να υπάγονται στο 
πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Η 
παρούσα οδηγία δεν πρέπει να 
εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο 
δραστηριότητας η οποία δεν εμπίπτει στο 
πεδίο εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης 
ή σε δεδομένα που τυγχάνουν 
επεξεργασίας από τα θεσμικά και λοιπά 
όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης, 
όπως η Ευρωπόλ ή η Eurojust.

Or. en

Τροπολογία 181
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η προστασία των φυσικών προσώπων 
πρέπει να είναι τεχνολογικά ουδέτερη και 
να μην εξαρτάται από τις 
χρησιμοποιούμενες τεχνικές· διαφορετικά, 
δημιουργείται σοβαρός κίνδυνος 
καταστρατήγησης. Η προστασία των 
φυσικών προσώπων πρέπει να 
εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα με 
αυτοματοποιημένα μέσα καθώς και στη 
χειροκίνητη επεξεργασία, εφόσον τα 
δεδομένα περιέχονται ή προορίζονται να 
περιληφθούν σε σύστημα αρχειοθέτησης. 
Τα αρχεία ή τα σύνολα αρχείων καθώς και 
τα εξώφυλλά τους, τα οποία δεν είναι 
διαρθρωμένα σύμφωνα με συγκεκριμένα 
κριτήρια, δεν πρέπει να υπάγονται στο 
πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Η 
παρούσα οδηγία δεν πρέπει να 
εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων 

(15) Η προστασία των φυσικών προσώπων 
πρέπει να είναι τεχνολογικά ουδέτερη και 
να μην εξαρτάται από τις 
χρησιμοποιούμενες τεχνικές· διαφορετικά, 
δημιουργείται σοβαρός κίνδυνος 
καταστρατήγησης. Η προστασία των 
φυσικών προσώπων πρέπει να 
εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα με 
αυτοματοποιημένα μέσα καθώς και στη 
χειροκίνητη επεξεργασία, εφόσον τα 
δεδομένα περιέχονται ή προορίζονται να 
περιληφθούν σε σύστημα αρχειοθέτησης. 
Τα αρχεία ή τα σύνολα αρχείων καθώς και 
τα εξώφυλλά τους, τα οποία δεν είναι 
διαρθρωμένα σύμφωνα με συγκεκριμένα 
κριτήρια, δεν πρέπει να υπάγονται στο 
πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Η 
παρούσα οδηγία δεν πρέπει να 
εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων 
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προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο 
δραστηριότητας η οποία δεν εμπίπτει στο 
πεδίο εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης, 
ιδίως όσον αφορά την εθνική ασφάλεια, ή 
σε δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας 
από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους 
οργανισμούς της Ένωσης, όπως η 
Ευρωπόλ ή η Eurojust.

προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο 
δραστηριότητας η οποία δεν εμπίπτει στο 
πεδίο εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης 
ή σε δεδομένα που τυγχάνουν 
επεξεργασίας από τα θεσμικά και λοιπά 
όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης, 
όπως η Ευρωπόλ ή η Eurojust.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο όρος «εθνική ασφάλεια» γίνεται αντιληπτός με διαφορετικό τρόπο σε διάφορα κράτη μέλη. 
Για λόγους σαφήνειας, θα πρέπει απλώς να γίνεται μνεία στο ότι «δεν εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης» ούτως ώστε να μην δημιουργείται κατάσταση στην οποία 
τα κράτη μέλη θα μπορούν να προβάλουν το επιχείρημα ότι δικαιούνται εξαίρεση για λόγους 
εθνικής ασφάλειας για επεξεργασία δεδομένων που θα πρέπει να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής 
της παρούσας οδηγίας. Βλ. διατύπωση του άρθρου 2 παράγραφος 3 σημείο α (τροπολογία Jan
Philipp Albrecht).

Τροπολογία 182
Louis Michel

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η προστασία των φυσικών προσώπων 
πρέπει να είναι τεχνολογικά ουδέτερη και 
να μην εξαρτάται από τις 
χρησιμοποιούμενες τεχνικές· διαφορετικά, 
δημιουργείται σοβαρός κίνδυνος 
καταστρατήγησης. Η προστασία των 
φυσικών προσώπων πρέπει να 
εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα με 
αυτοματοποιημένα μέσα καθώς και στη 
χειροκίνητη επεξεργασία, εφόσον τα 
δεδομένα περιέχονται ή προορίζονται να 
περιληφθούν σε σύστημα αρχειοθέτησης. 
Τα αρχεία ή τα σύνολα αρχείων καθώς και 
τα εξώφυλλά τους, τα οποία δεν είναι 
διαρθρωμένα σύμφωνα με συγκεκριμένα 
κριτήρια, δεν πρέπει να υπάγονται στο 

(15) Η προστασία των φυσικών προσώπων 
πρέπει να είναι τεχνολογικά ουδέτερη και 
να μην εξαρτάται από τις 
χρησιμοποιούμενες τεχνικές· διαφορετικά, 
δημιουργείται σοβαρός κίνδυνος 
καταστρατήγησης. Η προστασία των 
φυσικών προσώπων πρέπει να 
εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα με 
αυτοματοποιημένα μέσα καθώς και στη 
χειροκίνητη επεξεργασία, εφόσον τα 
δεδομένα περιέχονται ή προορίζονται να 
περιληφθούν σε σύστημα αρχειοθέτησης. 
Τα αρχεία ή τα σύνολα αρχείων καθώς και 
τα εξώφυλλά τους, τα οποία δεν είναι 
διαρθρωμένα σύμφωνα με συγκεκριμένα 
κριτήρια, δεν πρέπει να υπάγονται στο 
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πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Η 
παρούσα οδηγία δεν πρέπει να 
εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο 
δραστηριότητας η οποία δεν εμπίπτει στο 
πεδίο εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης, 
ιδίως όσον αφορά την εθνική ασφάλεια, ή 
σε δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας 
από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους 
οργανισμούς της Ένωσης, όπως η 
Ευρωπόλ ή η Eurojust.

πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Η 
παρούσα οδηγία δεν πρέπει να 
εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο 
δραστηριότητας η οποία δεν εμπίπτει στο 
πεδίο εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης, 
ιδίως όσον αφορά την εθνική ασφάλεια, ή 
σε δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας 
από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους 
οργανισμούς της Ένωσης, όπως η 
Ευρωπόλ ή η Eurojust ή σε δεδομένα που 
τυγχάνουν επεξεργασίας από αρμόδιους 
φορείς που συμβάλλουν στην 
καταπολέμηση της χειραγώγησης των 
αποτελεσμάτων στον αθλητισμό.

Or. en

Τροπολογία 183
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) 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, 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.

(16) 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, πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη όλα τα μέσα τα 
οποία είναι εύλογα πιθανό να 
χρησιμοποιηθούν είτε από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας είτε από οποιοδήποτε άλλο 
πρόσωπο το οποίο συνεργάζεται με τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας 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 
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εξακριβωθεί.

Or. de

Τροπολογία 184
Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) 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, 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.

(16) 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, 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 ούτε εάν ληφθούν πλήρως 
υπόψη οι τελευταίες τεχνολογικές 
εξελίξεις και τάσεις.

Or. en

Τροπολογία 185
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) 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, 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.

(16) 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, 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 ή τον 
"διαχωρισμό" της ταυτότητας του 
φυσικού προσώπου. Ο παρών κανονισμός 
δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε ανώνυμα 
δεδομένα, ήτοι οποιαδήποτε δεδομένα 
δεν μπορούν να σχετισθούν άμεσα ή 
έμμεσα, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με 
συναφή δεδομένα, με ένα φυσικό 
πρόσωπο, ούτε σε περιπτώσεις όπου η 
διαπίστωση αυτής της σχέσης θα 
απαιτούσε δυσανάλογο χρόνο, κόστος και 
κόπο, λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες 
εξελίξεις της τεχνολογίας κατά τη 
χρονική στιγμή της επεξεργασίας και τις 
δυνατότητες ανάπτυξης κατά τη διάρκεια 
της περιόδου επεξεργασίας των 
δεδομένων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία πρέπει σαφώς να αναφέρεται μόνο σε δεδομένα που επιτρέπουν "διαχωρισμό". Αυτή η 
διατύπωση και η αποσαφήνιση περί ανώνυμων δεδομένων εξασφαλίζει την συνεκτικότητα με 
τον κανονισμό για την προστασία των δεδομένων.

Τροπολογία 186
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Κάθε επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να είναι 
θεμιτή και σύννομη σε σχέση με τα φυσικά 
πρόσωπα τα οποία αφορά. Ειδικότερα, οι 
συγκεκριμένοι σκοποί για τους οποίους τα 
δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία 
πρέπει να είναι σαφείς.

(18) Κάθε επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να είναι 
θεμιτή και σύννομη σε σχέση με τα φυσικά 
πρόσωπα τα οποία αφορά. Ειδικότερα, οι 
συγκεκριμένοι σκοποί για τους οποίους τα 
δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία 
πρέπει να είναι σαφείς και ευνόητοι από 
το πρόσωπο το οποίο αφορούν τα 
δεδομένα.

Or. en

Τροπολογία 187
Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Για την πρόληψη, τη διερεύνηση και 
τη δίωξη ποινικών αδικημάτων, οι 
αρμόδιες αρχές πρέπει να διατηρούν και 
να επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα, τα οποία συλλέγονται στο 
πλαίσιο της πρόληψης, της διερεύνησης, 
της ανίχνευσης ή της δίωξης 
συγκεκριμένων ποινικών αδικημάτων, 
πέραν του πλαισίου αυτού με στόχο την 
καλύτερη κατανόηση των εγκληματικών 
φαινομένων και τάσεων, τη συγκέντρωση 
απόρρητων πληροφοριών για δίκτυα 
οργανωμένης εγκληματικότητας και τη 
διαπίστωση συσχετισμών μεταξύ 
διαφορετικών αδικημάτων που 
ανιχνεύονται.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 188
Jan Mulder
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
δεν πρέπει να υποβάλλονται σε 
επεξεργασία για σκοπούς μη συμβατούς με 
τον σκοπό της συλλογής τους. Τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει 
να είναι κατάλληλα, συναφή και να μην 
είναι υπερβολικά σε σχέση με τους 
σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται 
σε επεξεργασία. Πρέπει να λαμβάνεται 
κάθε εύλογο μέτρο ώστε να διασφαλίζεται 
ότι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα 
οποία δεν είναι ορθά διορθώνονται ή 
διαγράφονται.

(20) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
δεν πρέπει να υποβάλλονται σε 
επεξεργασία για σκοπούς μη συμβατούς με 
τον σκοπό της συλλογής τους. Τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει 
να είναι κατάλληλα και συναφή με τους 
σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται 
σε επεξεργασία. Πρέπει να λαμβάνεται 
κάθε εύλογο μέτρο ώστε να διασφαλίζεται 
ότι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα 
οποία δεν είναι ορθά διορθώνονται ή 
διαγράφονται.

Or. en

Τροπολογία 189
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
δεν πρέπει να υποβάλλονται σε 
επεξεργασία για σκοπούς μη συμβατούς με 
τον σκοπό της συλλογής τους. Τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει 
να είναι κατάλληλα, συναφή και να μην 
είναι υπερβολικά σε σχέση με τους 
σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται 
σε επεξεργασία. Πρέπει να λαμβάνεται 
κάθε εύλογο μέτρο ώστε να διασφαλίζεται 
ότι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα 
οποία δεν είναι ορθά διορθώνονται ή 
διαγράφονται.

(20) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
δεν πρέπει να υποβάλλονται σε 
επεξεργασία για σκοπούς μη συμβατούς με 
τον σκοπό της συλλογής τους. Τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει 
να είναι κατάλληλα, συναφή και να 
περιορίζονται στα ελάχιστα αναγκαία για 
τους σκοπούς για τους οποίους 
υποβάλλονται σε επεξεργασία · Πρέπει να 
λαμβάνεται κάθε εύλογο μέτρο ώστε να 
διασφαλίζεται ότι δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα τα οποία δεν είναι ορθά 
διορθώνονται ή διαγράφονται.

Or. en
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Τροπολογία 190
Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20a) Το απλό γεγονός ότι δύο σκοποί 
άπτονται αμφότεροι της πρόληψης, της 
διερεύνησης, της ανίχνευσης ή της 
δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της 
εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων δεν 
σημαίνει απαραίτητα ότι είναι συμβατοί 
μεταξύ τους. Πληροφορίες σχετικά με 
άτομα που έπεσαν θύμα εγκλήματος δεν 
πρέπει, λόγου χάρη, να χρησιμοποιούνται 
για να ερευνώνται αυτά τα άτομα για 
άσχετα εγκλήματα που έχουν 
ενδεχομένως διαπράξει. Εντούτοις, 
υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες 
περαιτέρω επεξεργασία για σκοπούς μη 
συμβατούς πρέπει να είναι δυνατή εάν 
κρίνεται αναγκαία για τη συμμόρφωση 
προς υποχρέωση την οποία ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας υπέχει εκ του νόμου, για 
την προστασία των ζωτικών 
συμφερόντων του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα ή άλλου 
προσώπου ή για την πρόληψη άμεσης και 
σοβαρής απειλής κατά της δημόσιας 
ασφάλειας. Τα κράτη μέλη πρέπει 
συνεπώς να είναι σε θέση να εγκρίνουν 
εθνικούς νόμους που προβλέπουν 
παρόμοιες παρεκκλίσεις στον βαθμό που 
κάτι τέτοιο είναι απολύτως αναγκαίο. 
Αυτοί οι εθνικοί νόμοι πρέπει να 
περιέχουν απαίτηση περί ατομικής 
αξιολόγησης που λαμβάνει υπόψη όλες τις 
σχετικές περιστάσεις της υπόθεσης και 
παρέχει επαρκείς εγγυήσεις, όπως πχ. η 
δικαστική άδεια, 

Or. en
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Τροπολογία 191
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Αναπόσπαστο στοιχείο της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στους τομείς της δικαστικής 
συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις και 
της αστυνομικής συνεργασίας είναι η 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα τα οποία αφορούν 
διαφορετικές κατηγορίες προσώπων στα 
οποία αναφέρονται τα δεδομένα. 
Επομένως, στον βαθμό του εφικτού, 
πρέπει να γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
διαφορετικών κατηγοριών προσώπων 
στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα, 
όπως ύποπτοι, πρόσωπα που έχουν 
καταδικασθεί για ποινικό αδίκημα, 
θύματα και τρίτοι, π.χ. μάρτυρες, 
πρόσωπα που κατέχουν σχετικές 
πληροφορίες ή πρόσωπα επικοινωνίας 
και συνεργούς υπόπτων και 
καταδικασθέντων εγκληματιών.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Συνέπεια της διαγραφής του άρθρου 5.

Τροπολογία 192
Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Αναπόσπαστο στοιχείο της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 

(23) Αναπόσπαστο στοιχείο της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
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χαρακτήρα στους τομείς της δικαστικής 
συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις και της 
αστυνομικής συνεργασίας είναι η 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα τα οποία αφορούν διαφορετικές 
κατηγορίες προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα. Επομένως, στον 
βαθμό του εφικτού, πρέπει να γίνεται 
σαφής διάκριση μεταξύ δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα διαφορετικών 
κατηγοριών προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα, όπως ύποπτοι, 
πρόσωπα που έχουν καταδικασθεί για 
ποινικό αδίκημα, θύματα και τρίτοι, π.χ. 
μάρτυρες, πρόσωπα που κατέχουν σχετικές 
πληροφορίες ή πρόσωπα επικοινωνίας και 
συνεργούς υπόπτων και καταδικασθέντων 
εγκληματιών.

χαρακτήρα στους τομείς της δικαστικής 
συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις και της 
αστυνομικής συνεργασίας είναι η 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα τα οποία αφορούν διαφορετικές 
κατηγορίες προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα. Επομένως, 
πρέπει να γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
διαφορετικών κατηγοριών προσώπων στα 
οποία αναφέρονται τα δεδομένα, όπως 
ύποπτοι, πρόσωπα που έχουν καταδικασθεί 
για ποινικό αδίκημα, θύματα και τρίτοι, 
π.χ. μάρτυρες, πρόσωπα που κατέχουν 
σχετικές πληροφορίες ή πρόσωπα 
επικοινωνίας και συνεργούς υπόπτων και 
καταδικασθέντων εγκληματιών.

Or. en

Τροπολογία 193
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Αναπόσπαστο στοιχείο της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στους τομείς της δικαστικής 
συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις και της 
αστυνομικής συνεργασίας είναι η 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα τα οποία αφορούν διαφορετικές 
κατηγορίες προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα. Επομένως, στον 
βαθμό του εφικτού, πρέπει να γίνεται 
σαφής διάκριση μεταξύ δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα διαφορετικών 
κατηγοριών προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα, όπως ύποπτοι, 
πρόσωπα που έχουν καταδικασθεί για 
ποινικό αδίκημα, θύματα και τρίτοι, π.χ. 
μάρτυρες, πρόσωπα που κατέχουν σχετικές 

(23) Αναπόσπαστο στοιχείο της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στους τομείς της δικαστικής 
συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις και της 
αστυνομικής συνεργασίας είναι η 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα τα οποία αφορούν διαφορετικές 
κατηγορίες προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα. Επομένως, 
πρέπει να γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
διαφορετικών κατηγοριών προσώπων στα 
οποία αναφέρονται τα δεδομένα, όπως 
ύποπτοι, πρόσωπα που έχουν καταδικασθεί 
για ποινικό αδίκημα, θύματα και τρίτοι, 
π.χ. μάρτυρες, πρόσωπα που κατέχουν 
σχετικές πληροφορίες ή πρόσωπα 
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πληροφορίες ή πρόσωπα επικοινωνίας και 
συνεργούς υπόπτων και καταδικασθέντων 
εγκληματιών.

επικοινωνίας και συνεργούς υπόπτων και 
καταδικασθέντων εγκληματιών. Ειδικοί 
κανόνες σχετικά με τις συνέπειες αυτής 
της κατηγοριοποίησης πρέπει να 
προβλέπονται από τα κράτη μέλη, οι 
οποίοι λαμβάνουν υπόψη τους 
διαφορετικούς σκοπούς για τους οποίους 
συγκεντρώνονται δεδομένα και 
προβλέπουν ειδικές εγγυήσεις για 
πρόσωπα τα οποία δεν είναι ύποπτα ή δεν 
έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αρχές επιβολής του νόμου οφείλουν να διευκρινίζουν για ποιο λόγο συλλέγουν δεδομένα και 
οφείλουν να είναι σε θέση να εξηγούν σε ποια κατηγορία ανήκει εκ πρώτης όψεως το άτομο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα. Εάν υπάρχουν αμφιβολίες, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η
"εναλλακτική" κατηγορία (και να προσαρμοστεί αργότερα). Πρέπει επίσης να εξεταστεί το 
ενδεχόμενο προσθήκης ειδικής κατηγορίας για "μη υπόπτους", βλ. γνωμοδότηση ΕΕΠΔ, σημεία
349 έως 354. Κάτι τέτοιο θα αντανακλούσε την διατύπωση της απόφασης της Europol, άρθρο
14. Όπως δήλωσε ο ΕΕΠΔ, πρέπει επίσης να αποσαφηνίζονται οι συνέπειες αυτών των 
κατηγοριοποιήσεων, ιδίως όσον αφορά τα δικαιώματα του προσώπου στο οποίο αναφέρονται 
τα δεδομένα, διότι περιορισμοί στο δικαίωμα πρόσβασης για υπόπτους μπορούν να 
αιτιολογηθούν ευκολότερα από εκείνους των μαρτύρων, πχ.

Τροπολογία 194
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Στον βαθμό του εφικτού, τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει 
να διακρίνονται ανάλογα με τον βαθμό 
ακρίβειας και αξιοπιστίας τους. Τα 
πραγματικά περιστατικά πρέπει να 
διακρίνονται από τις προσωπικές
εκτιμήσεις προκειμένου να διασφαλίζεται 
τόσο η προστασία των φυσικών 
προσώπων όσο και η ποιότητα και η 
αξιοπιστία των πληροφοριών που 
επεξεργάζονται οι αρμόδιες αρχές.

διαγράφεται



PE506.127v01-00 22/163 AM\928472EL.doc

EL

Or. de

Αιτιολόγηση

Συνέπεια της διαγραφής του άρθρου 5.

Τροπολογία 195
Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Στον βαθμό του εφικτού, τα
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει 
να διακρίνονται ανάλογα με τον βαθμό 
ακρίβειας και αξιοπιστίας τους. Τα 
πραγματικά περιστατικά πρέπει να 
διακρίνονται από τις προσωπικές 
εκτιμήσεις προκειμένου να διασφαλίζεται 
τόσο η προστασία των φυσικών προσώπων 
όσο και η ποιότητα και η αξιοπιστία των 
πληροφοριών που επεξεργάζονται οι 
αρμόδιες αρχές.

(24) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
πρέπει να διακρίνονται ανάλογα με τον 
βαθμό ακρίβειας και αξιοπιστίας τους. Τα 
πραγματικά περιστατικά πρέπει να 
διακρίνονται από τις προσωπικές 
εκτιμήσεις προκειμένου να διασφαλίζεται 
τόσο η προστασία των φυσικών προσώπων 
όσο και η ποιότητα και η αξιοπιστία των 
πληροφοριών που επεξεργάζονται οι 
αρμόδιες αρχές.

Or. en

Τροπολογία 196
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Στον βαθμό του εφικτού, τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει 
να διακρίνονται ανάλογα με τον βαθμό 
ακρίβειας και αξιοπιστίας τους. Τα 
πραγματικά περιστατικά πρέπει να 
διακρίνονται από τις προσωπικές 
εκτιμήσεις προκειμένου να διασφαλίζεται 
τόσο η προστασία των φυσικών προσώπων 
όσο και η ποιότητα και η αξιοπιστία των 

(24) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
πρέπει να διακρίνονται ανάλογα με τον 
βαθμό ακρίβειας και αξιοπιστίας τους. Τα 
πραγματικά περιστατικά πρέπει να 
διακρίνονται από τις προσωπικές 
εκτιμήσεις προκειμένου να διασφαλίζεται 
τόσο η προστασία των φυσικών προσώπων 
όσο και η ποιότητα και η αξιοπιστία των 
πληροφοριών που επεξεργάζονται οι 
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πληροφοριών που επεξεργάζονται οι 
αρμόδιες αρχές.

αρμόδιες αρχές. Ο αποδέκτης πρέπει να 
ενημερώνεται όταν διαβιβάζονται
παρανόμως δεδομένα ή όταν 
διαβιβάζονται ανακριβή δεδομένα. Ο 
αποδέκτης διορθώνει τα δεδομένα χωρίς 
χρονοτριβή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση διάκρισης αναλόγως του βαθμού αξιοπιστίας των δεδομένων πρέπει να 
επιβάλλεται άνευ όρων.

Τροπολογία 197
Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Για να είναι σύννομη, η επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει 
να είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση 
προς υποχρέωση την οποία υπέχει εκ του 
νόμου ο υπεύθυνος επεξεργασίας, για την 
εκτέλεση καθήκοντος που ασκείται για το 
δημόσιο συμφέρον από αρμόδια αρχή 
βάσει του νόμου ή για την προστασία των 
ζωτικών συμφερόντων του προσώπου 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ή 
άλλου προσώπου, ή για την πρόληψη 
άμεσης και σοβαρής απειλής κατά της 
δημόσιας ασφάλειας.

(25) Για να είναι σύννομη, η επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει 
να είναι απαραίτητη για την εκτέλεση 
καθήκοντος που ασκείται για το δημόσιο 
συμφέρον από αρμόδια αρχή βάσει του 
νόμου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ακολουθώντας τις προτεινόμενες αλλαγές στο άρθρο 7 και το προτεινόμενο νέο άρθρο 7α, η 
παρούσα αιτιολογική σκέψη πρέπει να προσαρμοστεί αναλόγως προκειμένου να αποσαφηνιστεί 
ότι όλοι οι άλλοι λόγοι επεξεργασίας πρέπει να θεωρούνται εξαιρέσεις.
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Τροπολογία 198
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25α) Η συγκατάθεση πρέπει να 
παρέχεται μέσω σαφούς, ελεύθερης, 
ειδικής, ρητής και εν πλήρει επιγνώσει 
δήλωσης του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, η οποία 
διασφαλίζει ότι το πρόσωπο αυτό έχει 
επίγνωση ότι παρέχει τη συγκατάθεσή 
του για την επξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. 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.

Or. de

Αιτιολόγηση

Νέα αιτιολογική σκέψη λόγω προσαρμογής στην προσθήκη της συγκατάθεσης στο άρθρο 7.

Τροπολογία 199
Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25α) Σε μεμονωμένες και εξαιρετικές 
περιπτώσεις βάσει νόμου, η επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
μπορεί να επιτρέπεται επίσης για άλλους 
λόγους, σε περίπτωση που παρόμοια 
επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη 
συμμόρφωση προς υποχρέωση την οποία 
υπέχει εκ του νόμου ο υπεύθυνος 
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επεξεργασίας, για την προστασία των 
ζωτικών συμφερόντων του προσώπου 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ή 
άλλου προσώπου ή για την πρόληψη 
άμεσης και σοβαρής απειλής κατά της 
δημόσιας ασφάλειας.

Or. en

Τροπολογία 200
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
τα οποία είναι εκ φύσεως ιδιαίτερα 
ευαίσθητα σε σχέση με θεμελιώδη 
δικαιώματα ή με την ιδιωτική ζωή, 
συμπεριλαμβανομένων των γενετικών 
δεδομένων, χρήζουν ειδικής προστασίας.
Τέτοια δεδομένα δεν πρέπει να 
υποβάλλονται σε επεξεργασία παρά μόνον 
εάν η επεξεργασία επιτρέπεται ρητώς 
βάσει νόμου ο οποίος προβλέπει 
κατάλληλα μέτρα για τη διαφύλαξη των 
έννομων συμφερόντων του προσώπου στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, ή εάν η 
επεξεργασία είναι αναγκαία για την 
προστασία των ζωτικών συμφερόντων του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα ή άλλου προσώπου, ή εάν η 
επεξεργασία αφορά δεδομένα τα οποία 
έχουν προδήλως δημοσιοποιηθεί από το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται.

(26) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
τα οποία είναι εκ φύσεως ιδιαίτερα 
ευαίσθητα σε σχέση με θεμελιώδη 
δικαιώματα ή με την ιδιωτική ζωή χρήζουν 
ειδικής προστασίας. Τέτοια δεδομένα δεν 
πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία 
παρά μόνον εάν η επεξεργασία επιτρέπεται 
ρητώς βάσει νόμου ο οποίος προβλέπει 
κατάλληλα μέτρα για τη διαφύλαξη των 
έννομων συμφερόντων του προσώπου στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, ή εάν η 
επεξεργασία είναι αναγκαία για την 
προστασία των ζωτικών συμφερόντων του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα ή άλλου προσώπου, ή εάν η 
επεξεργασία αφορά δεδομένα τα οποία 
έχουν προδήλως δημοσιοποιηθεί από το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται.

Or. de

Τροπολογία 201
Cornelia Ernst
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
τα οποία είναι εκ φύσεως ιδιαίτερα 
ευαίσθητα σε σχέση με θεμελιώδη 
δικαιώματα ή με την ιδιωτική ζωή, 
συμπεριλαμβανομένων των γενετικών 
δεδομένων, χρήζουν ειδικής προστασίας. 
Τέτοια δεδομένα δεν πρέπει να 
υποβάλλονται σε επεξεργασία παρά μόνον 
εάν η επεξεργασία επιτρέπεται ρητώς 
βάσει νόμου ο οποίος προβλέπει 
κατάλληλα μέτρα για τη διαφύλαξη των 
έννομων συμφερόντων του προσώπου στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, ή εάν η 
επεξεργασία είναι αναγκαία για την 
προστασία των ζωτικών συμφερόντων του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα ή άλλου προσώπου, ή εάν η 
επεξεργασία αφορά δεδομένα τα οποία 
έχουν προδήλως δημοσιοποιηθεί από το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται.

(26) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
τα οποία είναι εκ φύσεως ιδιαίτερα 
ευαίσθητα σε σχέση με θεμελιώδη 
δικαιώματα ή με την ιδιωτική ζωή, 
συμπεριλαμβανομένων των γενετικών 
δεδομένων, χρήζουν ειδικής προστασίας. 
Τέτοια δεδομένα δεν πρέπει να 
υποβάλλονται σε επεξεργασία παρά μόνον 
εάν η επεξεργασία επιτρέπεται ρητώς 
βάσει νόμου ο οποίος προβλέπει 
κατάλληλα μέτρα για τη διαφύλαξη 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και των 
έννομων συμφερόντων του προσώπου στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, ή εάν η 
επεξεργασία είναι αναγκαία για την 
προστασία των ζωτικών συμφερόντων του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα ή άλλου φυσικού προσώπου, ή 
εάν η επεξεργασία αφορά δεδομένα τα 
οποία έχουν προδήλως δημοσιοποιηθεί από 
το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται.

Or. en

Τροπολογία 202
Nathalie Griesbeck

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26 α) 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 της 
ηλικίας μέχρι την οποία ένα πρόσωπο 
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είναι παιδί, ο παρών κανονισμός πρέπει 
να υιοθετήσει τον ορισμό που 
προβλέπεται στη σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του 
παιδιού. Η ιδιαιτερότητα αυτή θα πρέπει 
να λαμβάνεται υπόψη για τις εγγυήσεις 
σχετικά με την ασφάλεια της 
επεξεργασίας. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει 
να αποδίδεται στο θέμα της ακρίβειας 
των δεδομένων ταυτοποίησης των 
παιδιών, της αξιοπιστίας τους σε βάθος 
χρόνου και της διάρκειας διατήρησής 
τους.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Στην πρόταση οδηγίας, αντίθετα απ' ό,τι συμβαίνει στην πρόταση κανονισμού, δεν γίνεται 
σχεδόν καμία αναφορά στα παιδιά η τροπολογία επιτρέπει την εναρμόνιση με τον κανονισμό.
Εξάλλου, πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός  ότι πολλά στοιχεία σχετικά με  τα παιδιά, όπως η 
εικόνα προσώπου ή τα δακτυλικά αποτυπώματα ποικίλουν ιδιαίτερα στα παιδιά.

Τροπολογία 203
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Κάθε φυσικό πρόσωπο πρέπει να έχει 
το δικαίωμα να μην υπάγεται σε μέτρο το 
οποίο βασίζεται αποκλειστικά σε 
αυτοματοποιημένη επεξεργασία, εάν το 
μέτρο παράγει δυσμενείς έννομες 
συνέπειες για το εν λόγω πρόσωπο, εκτός 
εάν αυτές επιτρέπονται διά νόμου και με 
την επιφύλαξη κατάλληλων μέτρων για τη 
διασφάλιση των έννομων συμφερόντων 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα.

(27) Κάθε φυσικό πρόσωπο πρέπει να έχει 
το δικαίωμα να μην υπάγεται σε μέτρο το 
οποίο βασίζεται εν μέρει ή πλήρως σε 
αυτοματοποιημένη επεξεργασία, εάν το 
μέτρο παράγει δυσμενείς έννομες 
συνέπειες για το εν λόγω πρόσωπο ή τις 
επηρεάζει σημαντικά, εκτός εάν αυτές 
επιτρέπονται διά νόμου και με την 
επιφύλαξη κατάλληλων μέτρων για τη 
διασφάλιση των έννομων συμφερόντων 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα.

Or. en
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Τροπολογία 204
Jan Mulder

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Κάθε φυσικό πρόσωπο πρέπει να έχει 
το δικαίωμα να μην υπάγεται σε μέτρο το 
οποίο βασίζεται αποκλειστικά σε 
αυτοματοποιημένη επεξεργασία, εάν το 
μέτρο παράγει δυσμενείς έννομες 
συνέπειες για το εν λόγω πρόσωπο, εκτός 
εάν αυτές επιτρέπονται διά νόμου και με 
την επιφύλαξη κατάλληλων μέτρων για τη 
διασφάλιση των έννομων συμφερόντων 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα.

(27) Κάθε φυσικό πρόσωπο πρέπει να έχει 
το δικαίωμα να μην υπάγεται σε μέτρο το 
οποίο βασίζεται εν μέρει ή πλήρως σε 
αυτοματοποιημένη επεξεργασία, εάν το 
μέτρο παράγει δυσμενείς έννομες 
συνέπειες για το εν λόγω πρόσωπο ή 
επηρεάζει σημαντικά το εν λόγω 
πρόσωπο, εκτός εάν αυτές επιτρέπονται 
διά νόμου και με την επιφύλαξη 
κατάλληλων μέτρων για τη διασφάλιση 
των έννομων συμφερόντων του προσώπου 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα.

Or. en

Τροπολογία 205
Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Κάθε φυσικό πρόσωπο πρέπει να έχει 
το δικαίωμα να μην υπάγεται σε μέτρο το 
οποίο βασίζεται αποκλειστικά σε 
αυτοματοποιημένη επεξεργασία, εάν το 
μέτρο παράγει δυσμενείς έννομες 
συνέπειες για το εν λόγω πρόσωπο, εκτός 
εάν αυτές επιτρέπονται διά νόμου και με 
την επιφύλαξη κατάλληλων μέτρων για τη 
διασφάλιση των έννομων συμφερόντων 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα.

(27) Κάθε φυσικό πρόσωπο πρέπει να έχει 
το δικαίωμα να μην υπάγεται σε μέτρο το 
οποίο βασίζεται στην κατάρτιση προφίλ. 
Επεξεργασία η οποία παράγει έννομη 
συνέπεια για το εν λόγω πρόσωπο ή το 
επηρεάζει με άλλο τρόπο πρέπει να 
απαγορεύεται, εκτός αν κρίνεται 
απολύτως αναγκαία στο πλαίσιο μιας 
δημοκρατικής κοινωνίας, αν είναι 
αναλογική προς τον νόμιμο επιδιωκόμενο 
στόχο και αν  επιτρέπεται ρητώς διά 
νόμου και υπόκειται σε κατάλληλα μέτρα 
για τη διασφάλιση των θεμελιωδών 
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δικαιωμάτων και των έννομων 
συμφερόντων του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, 
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος 
ουσιαστικής ενημέρωσης σχετικά με την 
συλλογιστική που χρησιμοποιήθηκε στην 
κατάρτιση προφίλ. Αυτού του είδους η 
επεξεργασία δεν πρέπει σε καμμία 
περίπτωση να περιλαμβάνει ή να 
δημιουργεί ειδικές κατηγορίες δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα ή να εισάγει 
διακρίσεις βάσει τέτοιων.

Or. en

Τροπολογία 206
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Κάθε φυσικό πρόσωπο πρέπει να έχει 
το δικαίωμα να μην υπάγεται σε μέτρο το 
οποίο βασίζεται αποκλειστικά σε 
αυτοματοποιημένη επεξεργασία, εάν το 
μέτρο παράγει δυσμενείς έννομες
συνέπειες για το εν λόγω πρόσωπο, εκτός 
εάν αυτές επιτρέπονται διά νόμου και με 
την επιφύλαξη κατάλληλων μέτρων για τη 
διασφάλιση των έννομων συμφερόντων 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα.

(27) Κάθε φυσικό πρόσωπο πρέπει να έχει 
το δικαίωμα να μην υπάγεται σε μέτρο το 
οποίο βασίζεται αποκλειστικά σε 
αυτοματοποιημένη επεξεργασία, εάν το 
μέτρο παράγει δυσμενείς συνέπειες για το 
εν λόγω πρόσωπο, εκτός εάν αυτές 
επιτρέπονται διά νόμου και με την 
επιφύλαξη κατάλληλων μέτρων για τη 
διασφάλιση των έννομων συμφερόντων 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα.

Or. en

Αιτιολόγηση

(Βλ. διατύπωση του άρθρου 9 παράγραφος 1 (τροπολογία Jan Philipp Albrecht).

Τροπολογία 207
Cornelia Ernst
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Για να είναι δυνατή η άσκηση των 
δικαιωμάτων του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, κάθε 
ενημέρωση που του παρέχεται πρέπει να 
είναι εύκολα προσπελάσιμη και ευνόητη, 
μεταξύ άλλων, μέσω της χρήσης σαφούς 
και απλής διατύπωσης.

(28) Για να είναι δυνατή η άσκηση των 
δικαιωμάτων του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, κάθε 
ενημέρωση που του παρέχεται πρέπει να 
είναι εύκολα προσπελάσιμη και ευνόητη, 
μεταξύ άλλων, μέσω της χρήσης σαφούς 
και απλής διατύπωσης. Η εν λόγω 
ενημέρωση πρέπει να είναι 
προσαρμοσμένη στο συγκεκριμένο 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα μέσω, εφόσον κρίνεται 
απαραίτητο, της χρησιμοποίησης απλής 
διατύπωσης και/ή ξένης γλώσσας.

Or. en

Τροπολογία 208
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Για να είναι δυνατή η άσκηση των 
δικαιωμάτων του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, κάθε 
ενημέρωση που του παρέχεται πρέπει να 
είναι εύκολα προσπελάσιμη και ευνόητη, 
μεταξύ άλλων, μέσω της χρήσης σαφούς 
και απλής διατύπωσης.

(28) Για να είναι δυνατή η άσκηση των 
δικαιωμάτων του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, κάθε 
ενημέρωση που του παρέχεται πρέπει να 
είναι εύκολα προσπελάσιμη και ευνόητη, 
μεταξύ άλλων, μέσω της χρήσης σαφούς 
και απλής διατύπωσης, ιδίως όταν το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα είναι παιδί.

Or. en

Τροπολογία 209
Nathalie Griesbeck
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Για να είναι δυνατή η άσκηση των 
δικαιωμάτων του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, κάθε 
ενημέρωση που του παρέχεται πρέπει να 
είναι εύκολα προσπελάσιμη και ευνόητη, 
μεταξύ άλλων, μέσω της χρήσης σαφούς 
και απλής διατύπωσης.

(28) Για να είναι δυνατή η άσκηση των 
δικαιωμάτων του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, κάθε 
ενημέρωση που του παρέχεται πρέπει να 
είναι εύκολα προσπελάσιμη και ευνόητη, 
μεταξύ άλλων, μέσω της χρήσης σαφούς 
και απλής διατύπωσης. Όταν το εν λόγω 
πρόσωπο είναι παιδί, είναι απαραίτητο να 
δέχεται πληροφορίες κατανοητές για το 
ίδιο. Η ενημέρωση αυτή μπορεί να 
συνοδεύεται από εξατομικευμένη 
βοήθεια.

Or. fr

Τροπολογία 210
Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Για να είναι δυνατή η άσκηση των 
δικαιωμάτων του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, κάθε 
ενημέρωση που του παρέχεται πρέπει να 
είναι εύκολα προσπελάσιμη και ευνόητη, 
μεταξύ άλλων, μέσω της χρήσης σαφούς 
και απλής διατύπωσης.

(28) Για να είναι δυνατή η άσκηση των 
δικαιωμάτων του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, κάθε 
ενημέρωση που του παρέχεται πρέπει να 
είναι εύκολα προσπελάσιμη και ευνόητη, 
μεταξύ άλλων, μέσω της χρήσης σαφούς 
και απλής διατύπωσης. Συγκεκριμένα, 
όταν το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται 
τα δεδομένα είναι παιδί, η εν λόγω 
ενημέρωση πρέπει να παρέχεται με τρόπο 
φιλικό προς το παιδί.

Or. en

Τροπολογία 211
Axel Voss
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Η αρχή της θεμιτής επεξεργασίας 
απαιτεί 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 παρέχονται 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.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Συνέπεια της τροποποίησης του άρθρου 11.

Τροπολογία 212
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Η αρχή της θεμιτής επεξεργασίας 
απαιτεί 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 παρέχονται από το πρόσωπο στο 

(30) Η αρχή της θεμιτής και διαφανούς 
επεξεργασίας απαιτεί να ενημερώνεται το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα ειδικότερα για την ύπαρξη της 
πράξης επεξεργασίας και τους σκοπούς 
της, τη νομική βάση της, για τη διάρκεια 
αποθήκευσης των δεδομένων, για την 
ύπαρξη δικαιώματος πρόσβασης, 
διόρθωσης ή διαγραφής και για το 
δικαίωμα υποβολής καταγγελίας. Εάν τα 
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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.

δεδομένα παρέχονται 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 213
Jan Mulder

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Η αρχή της θεμιτής επεξεργασίας 
απαιτεί 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 παρέχονται 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.

(30) Η αρχή της θεμιτής επεξεργασίας 
απαιτεί να ενημερώνεται κατά τρόπο 
διαφανή το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα ειδικότερα για 
την ύπαρξη της πράξης επεξεργασίας και 
τους σκοπούς της, τη νομική της βάση, για 
τη διάρκεια αποθήκευσης των δεδομένων, 
για την ύπαρξη δικαιώματος πρόσβασης, 
διόρθωσης ή διαγραφής και για το 
δικαίωμα υποβολής καταγγελίας. Εάν τα 
δεδομένα παρέχονται 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 214
Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Η αρχή της θεμιτής επεξεργασίας 
απαιτεί 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 παρέχονται 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.

(30) Η αρχή της θεμιτής και διαφανούς 
επεξεργασίας απαιτεί 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 παρέχονται 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 215
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Η αρχή της θεμιτής επεξεργασίας 
απαιτεί 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 παρέχονται 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.

(30) Η αρχή της θεμιτής και διαφανούς 
επεξεργασίας απαιτεί να ενημερώνεται το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα ειδικότερα για την ύπαρξη της 
πράξης επεξεργασίας, τη νομική της βάση
και τους σκοπούς της, για τη διάρκεια 
αποθήκευσης των δεδομένων, για την 
ύπαρξη δικαιώματος πρόσβασης, 
διόρθωσης ή διαγραφής και για το 
δικαίωμα υποβολής καταγγελίας.
Επιπλέον, το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα ενημερώνεται 
για το αν υπάρχει κατάρτιση προφίλ και 
τι επιδιώκει αυτό.  Εάν τα δεδομένα 
παρέχονται από το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται, το εν λόγω πρόσωπο πρέπει 
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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

Αιτιολόγηση

Τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα πρέπει να ενημερώνονται για τη νομική βάση 
της συλλογής των προσωπικών τους δεδομένων. Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται επίσης ότι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας είναι πάντα εν γνώσει της νομικής βάσης των δραστηριοτήτων του, 
όταν συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Παρέχεται ενημέρωση σχετικά με την 
κατάρτιση προφίλ εφόσον διενεργείται τέτοια.

Τροπολογία 216
Jan Mulder

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Κάθε πρόσωπο πρέπει να έχει 
δικαίωμα πρόσβασης σε δεδομένα τα 
οποία συλλέχθηκαν και το αφορούν και 
πρέπει 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 και 
τους αποδέκτες που λαμβάνουν τα 
δεδομένα, μεταξύ άλλων σε τρίτες χώρες. 
Τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα πρέπει να δικαιούνται να λάβουν 
αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που τα αφορούν τα οποία 
υποβάλλονται σε επεξεργασία.

(32) Κάθε πρόσωπο πρέπει να έχει 
δικαίωμα πρόσβασης σε δεδομένα τα 
οποία συλλέχθηκαν και το αφορούν και
πρέπει 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, εκ των προτέρων εάν 
είναι δυνατό, να γνωρίζει και να 
εξασφαλίζει ενημέρωση ιδίως όσον αφορά 
τους σκοπούς για τους οποίους τα 
δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία, 
το χρονικό διάστημα της επεξεργασίας και 
τους αποδέκτες που λαμβάνουν τα 
δεδομένα, μεταξύ άλλων σε τρίτες χώρες, 
το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία προς 
την αρχή ελέγχου, καθώς και τα στοιχεία 
επικοινωνίας αυτής.

Or. en



PE506.127v01-00 36/163 AM\928472EL.doc

EL

Τροπολογία 217
Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν το 
δικαίωμα θέσπισης νομοθετικών μέτρων 
τα οποία καθυστερούν, περιορίζουν ή 
παραλείπουν την ενημέρωση των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα ή την πρόσβαση σε δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν, 
στον βαθμό που και εφόσον ένας τέτοιος 
μερικός ή πλήρης περιορισμός συνιστά 
αναγκαίο και αναλογικό μέτρο σε μια 
δημοκρατική κοινωνία, λαμβάνοντας 
δεόντως υπόψη τα έννομα συμφέροντα του 
ενδιαφερομένου, για την αποφυγή της 
παρακώλυσης επίσημων ή νομικών 
ερευνών, διερευνήσεων ή διαδικασιών, την 
αποφυγή παρεμπόδισης της πρόληψης, 
ανίχνευσης, διερεύνησης και δίωξης 
ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης 
ποινικών κυρώσεων, την προστασία της 
δημόσιας ασφάλειας ή της εθνικής 
ασφάλειας ή την προστασία του προσώπου 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ή των 
δικαιωμάτων και των ελευθεριών τρίτων.

(33) Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν το 
δικαίωμα θέσπισης νομοθετικών μέτρων 
τα οποία καθυστερούν ή περιορίζουν την 
ενημέρωση των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα ή την πρόσβαση 
σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
τα αφορούν, στον βαθμό που και εφόσον 
ένας τέτοιος μερικός ή πλήρης περιορισμός 
συνιστά αναγκαίο και αναλογικό μέτρο σε 
μια δημοκρατική κοινωνία, λαμβάνοντας 
δεόντως υπόψη τα θεμελιώδη δικαιώματα 
και τα έννομα συμφέροντα του 
ενδιαφερομένου, για την αποφυγή της 
παρακώλυσης επίσημων ή νομικών 
ερευνών, διερευνήσεων ή διαδικασιών, την 
αποφυγή παρεμπόδισης της πρόληψης, 
ανίχνευσης, διερεύνησης και δίωξης 
ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης 
ποινικών κυρώσεων, την προστασία της 
δημόσιας ασφάλειας ή την προστασία του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα ή των δικαιωμάτων και των 
ελευθεριών τρίτων.

Or. en

Τροπολογία 218
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν το 
δικαίωμα θέσπισης νομοθετικών μέτρων 

(33) Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν το 
δικαίωμα θέσπισης νομοθετικών μέτρων 
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τα οποία καθυστερούν, περιορίζουν ή 
παραλείπουν την ενημέρωση των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα ή την πρόσβαση σε δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν, 
στον βαθμό που και εφόσον ένας τέτοιος 
μερικός ή πλήρης περιορισμός συνιστά 
αναγκαίο και αναλογικό μέτρο σε μια 
δημοκρατική κοινωνία, λαμβάνοντας 
δεόντως υπόψη τα έννομα συμφέροντα του 
ενδιαφερομένου, για την αποφυγή της 
παρακώλυσης επίσημων ή νομικών 
ερευνών, διερευνήσεων ή διαδικασιών, την 
αποφυγή παρεμπόδισης της πρόληψης, 
ανίχνευσης, διερεύνησης και δίωξης 
ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης 
ποινικών κυρώσεων, την προστασία της 
δημόσιας ασφάλειας ή της εθνικής 
ασφάλειας ή την προστασία του προσώπου 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ή των 
δικαιωμάτων και των ελευθεριών τρίτων.

τα οποία καθυστερούν ή περιορίζουν την 
ενημέρωση των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα ή την πρόσβαση 
σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
τα αφορούν, στον βαθμό που και εφόσον 
ένας τέτοιος μερικός ή πλήρης περιορισμός 
συνιστά αυστηρά αναγκαίο και αναλογικό 
μέτρο σε μια δημοκρατική κοινωνία, 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τα έννομα 
συμφέροντα του ενδιαφερομένου, για την 
αποφυγή της παρακώλυσης επίσημων ή 
νομικών ερευνών, διερευνήσεων ή 
διαδικασιών, την αποφυγή παρεμπόδισης 
της πρόληψης, ανίχνευσης, διερεύνησης 
και δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της 
εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων, την 
προστασία της δημόσιας ασφάλειας ή της 
εθνικής ασφάλειας ή την προστασία του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα ή των δικαιωμάτων και των 
ελευθεριών τρίτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρίνηση σχετικά με τους περιορισμούς στο δικαίωμα της ενημέρωσης. (Βλ. νέα διατύπωση 
του άρθρου 11 παράγραφος 4 εισαγωγικό τμήμα). 

Τροπολογία 219
Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Κάθε πρόσωπο πρέπει να έχει το 
δικαίωμα να ζητεί τη διόρθωση ανακριβών 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το 
αφορούν καθώς και το δικαίωμα να ζητεί 
τη διαγραφή δεδομένων, εάν η 
επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων δεν 
είναι σύμφωνη προς τις βασικές αρχές που 
προβλέπονται στην παρούσα οδηγία. Εάν 

(36) Κάθε πρόσωπο πρέπει να έχει το 
δικαίωμα να ζητεί τη διόρθωση ανακριβών 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το 
αφορούν καθώς και το δικαίωμα να ζητεί 
τη διαγραφή δεδομένων, εάν η 
επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων δεν 
είναι σύμφωνη προς τις αρχές που 
προβλέπονται στην παρούσα οδηγία. Εάν 
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τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο 
ποινικής έρευνας και διαδικασίας, η 
διόρθωση, τα δικαιώματα ενημέρωσης, 
πρόσβασης, διαγραφής και περιορισμού 
της επεξεργασίας μπορούν να εκτελούνται 
σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες για τις 
δικαστικές διαδικασίες.

τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο 
ποινικής έρευνας και διαδικασίας, η 
διόρθωση, τα δικαιώματα ενημέρωσης, 
πρόσβασης, διαγραφής και περιορισμού 
της επεξεργασίας μπορούν να εκτελούνται 
σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες για τις 
δικαστικές διαδικασίες.

Or. en

Τροπολογία 220
Nuno Melo

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) 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 ώστε να 
διασφαλίζεται ότι τηρούνται οι απαιτήσεις 
της οδηγίας. Για να διασφαλίζεται η 
συμμόρφωση προς τις διατάξεις που 
θεσπίζονται δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας, ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει 
να θεσπίζει πολιτικές και να εφαρμόζει 
κατάλληλα μέτρα τα οποία να ικανοποιούν 
ειδικότερα τις αρχές της προστασίας των 
δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό και της 
προστασίας των δεδομένων εξ ορισμού.

(38) 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 ώστε να 
διασφαλίζεται ότι τηρούνται οι απαιτήσεις 
της οδηγίας. Για να διασφαλίζεται η 
συμμόρφωση προς τις διατάξεις που 
θεσπίζονται δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας, ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει 
να θεσπίζει πολιτικές και να εφαρμόζει 
κατάλληλα μέτρα τα οποία να ικανοποιούν 
ειδικότερα τις αρχές της προστασίας των 
δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό και της 
προστασίας των δεδομένων εξ ορισμού.

Or. pt

Τροπολογία 221
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 39
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) 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 απαιτούν σαφή ανάθεση των 
αρμοδιοτήτων που απορρέουν από την 
παρούσα οδηγία, 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 μια πράξη 
επεξεργασίας διενεργείται για λογαριασμό 
ενός υπευθύνου επεξεργασίας.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Συνέπεια της διαγραφής του άρθρου 20.

Τροπολογία 222
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 40 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40a) Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο 
εκτελών την επεξεργασία πρέπει να 
διενεργεί εκτίμηση επιπτώσεων σε σχέση 
με την προστασία των δεδομένων, όταν οι 
πράξεις επεξεργασίας είναι πιθανό να 
ενέχουν ειδικούς κινδύνους για τα 
δικαιώματα και τις ελευθερίες των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα λόγω του χαρακτήρα, της 
έκτασης ή των σκοπών τους, η οποία 
πρέπει να περιλαμβάνει ειδικότερα τα 
προβλεπόμενα μέτρα, τις εγγυήσεις και 
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τους μηχανισμούς που διασφαλίζουν την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και αποδεικνύουν τη 
συμμόρφωση προς την παρούσα οδηγία.

Or. en

Τροπολογία 223
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 40 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40a) Επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα σε αυτό το 
ευαίσθητο πεδίο πρέπει να διενεργείται 
μόνο κατόπιν εκτίμησης επιπτώσεων σε 
σχέση με την προστασία των δεδομένων. 
Συνεπώς, τα κράτη μέλη οφείλουν, πριν 
την εκπόνηση νέων συστημάτων 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, να διενεργούν εκτίμηση 
επιπτώσεων που αναμένεται να έχουν οι 
σχεδιαζόμενες πράξεις επεξεργασίας επί 
της προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα.

Or. en

Τροπολογία 224
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41) Για τη διασφάλιση της ουσιαστικής 
προστασίας των δικαιωμάτων και των 
ελευθεριών των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα μέσω 
προληπτικών ενεργειών, ο υπεύθυνος 

(41) Για τη διασφάλιση της ουσιαστικής 
προστασίας των δικαιωμάτων και των 
ελευθεριών των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα μέσω 
προληπτικών ενεργειών, ο υπεύθυνος 
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επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία 
πρέπει να διαβουλεύεται με την αρχή 
ελέγχου σε ορισμένες περιπτώσεις πριν 
από την επεξεργασία.

επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία 
πρέπει να διαβουλεύεται με την αρχή 
ελέγχου σε ορισμένες περιπτώσεις πριν 
από την επεξεργασία. Επιπλέον, σε 
περίπτωση που προκύπτει από την 
εκτίμηση επιπτώσεων σε σχέση με την 
προστασία των δεδομένων ότι από τις 
πράξεις επεξεργασίας ενδέχεται να 
προκύψουν συγκεκριμένοι, υψηλού 
βαθμού, κίνδυνοι για τα δικαιώματα και 
τις ελευθερίες των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα, πρέπει η αρχή 
ελέγχου να είναι σε θέση να αποτρέψει, 
πριν την έναρξη των διαδικασιών, την 
χρησιμοποίηση οποιασδήποτε 
επικίνδυνης μεθόδου επεξεργασίας δεν 
συνάδει με την παρούσα οδηγία.

Or. en

Τροπολογία 225
Jan Mulder

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41) Για τη διασφάλιση της ουσιαστικής 
προστασίας των δικαιωμάτων και των 
ελευθεριών των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα μέσω 
προληπτικών ενεργειών, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία 
πρέπει να διαβουλεύεται με την αρχή 
ελέγχου σε ορισμένες περιπτώσεις πριν 
από την επεξεργασία.

(41) Για τη διασφάλιση της ουσιαστικής 
προστασίας των δικαιωμάτων και των 
ελευθεριών των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα μέσω 
προληπτικών ενεργειών, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία 
πρέπει να διαβουλεύεται με την αρχή 
ελέγχου σε ορισμένες περιπτώσεις πριν 
από την επεξεργασία. Σε περίπτωση που 
από πράξεις επεξεργασίας ενδέχεται να 
προκύψουν συγκεκριμένοι, υψηλού 
βαθμού, κίνδυνοι για τα δικαιώματα και 
τις ελευθερίες των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα, πρέπει η αρχή 
ελέγχου να είναι σε θέση να αποτρέψει,
πριν την έναρξη των διαδικασιών, την 
χρησιμοποίηση οποιασδήποτε 
επικίνδυνης μεθόδου επεξεργασίας δεν 
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συνάδει με την παρούσα οδηγία και να 
προβεί σε προτάσεις για την επανόρθωση 
μιας τέτοιας κατάστασης.

Or. en

Τροπολογία 226
Jan Mulder

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(42) Η παραβίαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα μπορεί, εάν δεν αντιμετωπισθεί 
κατάλληλα και έγκαιρα, να έχει ως 
αποτέλεσμα βλάβη, συμπεριλαμβανομένης 
ζημίας στη φήμη του ενδιαφερόμενου 
φυσικού προσώπου. Επομένως, μόλις ο 
υπεύθυνος της επεξεργασίας αντιληφθεί 
μια τέτοια παραβίαση, οφείλει να 
γνωστοποιήσει την παραβίαση στην 
αρμόδια εθνική αρχή. Τα φυσικά πρόσωπα 
των οποίων τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα ή η ιδιωτική ζωή μπορεί να 
επηρεασθούν αρνητικά από την παραβίαση 
πρέπει να ενημερώνονται χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση προκειμένου 
να μπορούν να λάβουν τις αναγκαίες 
προφυλάξεις. Μια παραβίαση πρέπει να 
θεωρείται ότι επηρεάζει αρνητικά τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή την 
ιδιωτική ζωή ενός φυσικού προσώπου όταν 
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα, για 
παράδειγμα, κατάχρηση ή υποκλοπή 
ταυτότητας, σωματική βλάβη, σημαντική 
προσβολή ή βλάβη της φήμης σε σχέση με 
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.

(42) Η παραβίαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα μπορεί, εάν δεν αντιμετωπισθεί 
κατάλληλα και έγκαιρα, να έχει ως 
αποτέλεσμα βλάβη, συμπεριλαμβανομένης 
ζημίας στη φήμη του ενδιαφερόμενου 
φυσικού προσώπου. Επομένως, μόλις ο 
υπεύθυνος της επεξεργασίας αντιληφθεί 
μια τέτοια παραβίαση, οφείλει να 
γνωστοποιήσει την παραβίαση στην 
αρμόδια εθνική αρχή. Τα φυσικά πρόσωπα 
των οποίων τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα ή η ιδιωτική ζωή μπορεί να 
επηρεασθούν αρνητικά από την παραβίαση 
πρέπει να ενημερώνονται χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση προκειμένου 
να μπορούν να λάβουν τις αναγκαίες 
προφυλάξεις. Μια παραβίαση πρέπει να 
θεωρείται ότι επηρεάζει αρνητικά τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή την 
ιδιωτική ζωή ενός φυσικού προσώπου όταν 
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα, για 
παράδειγμα, κατάχρηση ή υποκλοπή 
ταυτότητας, σωματική βλάβη, σημαντική 
προσβολή ή βλάβη της φήμης ή απώλεια 
οικονομικού ή κοινωνικού κεφαλαίου σε 
σχέση με την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα.

Or. en
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Τροπολογία 227
Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(42) Η παραβίαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα μπορεί, εάν δεν αντιμετωπισθεί 
κατάλληλα και έγκαιρα, να έχει ως 
αποτέλεσμα βλάβη, συμπεριλαμβανομένης 
ζημίας στη φήμη του ενδιαφερόμενου 
φυσικού προσώπου. Επομένως, μόλις ο 
υπεύθυνος της επεξεργασίας αντιληφθεί 
μια τέτοια παραβίαση, οφείλει να 
γνωστοποιήσει την παραβίαση στην 
αρμόδια εθνική αρχή. Τα φυσικά πρόσωπα 
των οποίων τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα ή η ιδιωτική ζωή μπορεί να 
επηρεασθούν αρνητικά από την παραβίαση 
πρέπει να ενημερώνονται χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση προκειμένου 
να μπορούν να λάβουν τις αναγκαίες 
προφυλάξεις. Μια παραβίαση πρέπει να 
θεωρείται ότι επηρεάζει αρνητικά τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή την 
ιδιωτική ζωή ενός φυσικού προσώπου όταν 
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα, για 
παράδειγμα, κατάχρηση ή υποκλοπή 
ταυτότητας, σωματική βλάβη, σημαντική 
προσβολή ή βλάβη της φήμης σε σχέση με 
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.

(42) Η παραβίαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα μπορεί, εάν δεν αντιμετωπισθεί 
κατάλληλα και έγκαιρα, να έχει ως 
αποτέλεσμα βλάβη, συμπεριλαμβανομένης 
ζημίας στη φήμη του ενδιαφερόμενου 
φυσικού προσώπου. Επομένως, μόλις ο 
υπεύθυνος της επεξεργασίας αντιληφθεί 
μια τέτοια παραβίαση, οφείλει να 
γνωστοποιήσει την παραβίαση στην 
αρμόδια εθνική αρχή. Τα φυσικά πρόσωπα 
των οποίων τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα ή η ιδιωτική ζωή μπορεί να 
επηρεασθούν αρνητικά από την παραβίαση 
πρέπει να ενημερώνονται χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση προκειμένου 
να μπορούν να λάβουν τις αναγκαίες 
προφυλάξεις. Μια παραβίαση πρέπει να 
θεωρείται ότι επηρεάζει αρνητικά τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή την 
ιδιωτική ζωή ενός φυσικού προσώπου όταν 
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα, για 
παράδειγμα, κατάχρηση ή υποκλοπή 
ταυτότητας, σωματική βλάβη, σημαντική 
προσβολή ή βλάβη της φήμης.

Or. en

Τροπολογία 228
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43) Κατά τη θέσπιση λεπτομερών διαγράφεται
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κανόνων σχετικά με τον μορφότυπο και 
τις διαδικασίες που εφαρμόζονται στη 
γνωστοποίηση παραβιάσεων δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, πρέπει να 
λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι 
περιστάσεις της παραβίασης, 
συμπεριλαμβανομένου του κατά πόσον τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
προστατεύονταν από κατάλληλα τεχνικά 
μέτρα προστασίας, περιορίζοντας 
ουσιαστικά το ενδεχόμενο κατάχρησης. 
Επιπλέον, οι εν λόγω κανόνες και οι 
διαδικασίες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 
τα έννομα συμφέροντα των αρμόδιων 
αρχών σε περιπτώσεις στις οποίες η 
πρόωρη γνωστοποίηση μπορεί να 
εμποδίσει αδικαιολόγητα τη διερεύνηση 
των περιστάσεων μιας παραβίασης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Συνέπεια της τροποποίησης των άρθρων 28 και 29.

Τροπολογία 229
Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43) Κατά τη θέσπιση λεπτομερών 
κανόνων σχετικά με τον μορφότυπο και τις 
διαδικασίες που εφαρμόζονται στη 
γνωστοποίηση παραβιάσεων δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, πρέπει να 
λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι
περιστάσεις της παραβίασης, 
συμπεριλαμβανομένου του κατά πόσον τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
προστατεύονταν από κατάλληλα τεχνικά 
μέτρα προστασίας, περιορίζοντας 
ουσιαστικά το ενδεχόμενο κατάχρησης. 
Επιπλέον, οι εν λόγω κανόνες και οι 

(43) Κατά τη θέσπιση λεπτομερών 
κανόνων σχετικά με τον μορφότυπο και τις 
διαδικασίες που εφαρμόζονται στη 
γνωστοποίηση παραβιάσεων δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, πρέπει να 
λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι 
περιστάσεις της παραβίασης, 
συμπεριλαμβανομένου του κατά πόσον τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
προστατεύονταν από κατάλληλα τεχνικά 
μέτρα προστασίας, περιορίζοντας 
ουσιαστικά το ενδεχόμενο κατάχρησης. 
Επιπλέον, οι εν λόγω κανόνες και οι 
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διαδικασίες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 
τα έννομα συμφέροντα των αρμόδιων 
αρχών σε περιπτώσεις στις οποίες η 
πρόωρη γνωστοποίηση μπορεί να 
εμποδίσει αδικαιολόγητα τη διερεύνηση 
των περιστάσεων μιας παραβίασης.

διαδικασίες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 
τα έννομα συμφέροντα των αρμόδιων 
αρχών σε περιπτώσεις στις οποίες η 
πρόωρη γνωστοποίηση μπορεί να 
εμποδίσει αδικαιολόγητα τη διερεύνηση 
των περιστάσεων μιας παραβίασης. Η 
κρυπτογράφηση δεν πρέπει να θεωρείται 
άτρωτη.

Or. en

Τροπολογία 230
Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 43 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43α) Ορισμένες μορφές επεξεργασίας, 
όπως η κατάρτιση προφίλ, η επεξεργασία 
ευαίσθητων κατηγοριών δεδομένων, η 
παρακολούθηση χώρων δημόσιας 
πρόσβασης (συμπεριλαμβανομένης της 
βιντεοπαρακολούθησης), καθώς και η 
επεξεργασία γενετικών και βιομετρικών 
δεδομένων ή δεδομένων σχετικών με 
παιδιά, παρουσιάζουν ιδιαίτερους 
κινδύνους. Προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν αυτοί οι κίνδυνοι, οι 
υπεύθυνοι επεξεργασίας οφείλουν να 
διενεργήσουν εκτίμηση επιπτώσεων επί 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων εάν 
σκοπεύουν να προβούν σε τέτοιες πράξεις 
επεξεργασίας. Η εν λόγω εκτίμηση 
οφείλει να εξηγήσει τους κινδύνους και τα 
μέτρα που λαμβάνονται για την 
αντιμετώπιση αυτών, ιδίως όσον αφορά 
την εισαγωγή διακρίσεων. Οι υπεύθυνοι 
επεξεργασίας οφείλουν επίσης να 
επιζητήσουν την άποψη των προσώπων 
στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα ή 
των εκπροσώπων τους σε αυτό το 
πλαίσιο.

Or. en
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Τροπολογία 231
Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(44) Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο 
εκτελών την επεξεργασία πρέπει να ορίσει 
ένα πρόσωπο το οποίο θα συνδράμει τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα 
την επεξεργασία στην παρακολούθηση της 
συμμόρφωσης προς τις διατάξεις που 
θεσπίζονται δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας. Περισσότερες οντότητες της 
αρμόδιας αρχής μπορούν να διορίσουν 
από κοινού έναν υπεύθυνο προστασίας 
δεδομένων. Οι υπεύθυνοι προστασίας 
δεδομένων πρέπει να είναι σε θέση να 
εκτελούν τις αρμοδιότητες και τα 
καθήκοντά τους ανεξάρτητα και 
αποτελεσματικά.

(44) Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο 
εκτελών την επεξεργασία πρέπει να ορίσει 
ένα πρόσωπο το οποίο θα συνδράμει τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα 
την επεξεργασία στην παρακολούθηση της 
συμμόρφωσης προς τις διατάξεις που 
θεσπίζονται δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας. Οι υπεύθυνοι προστασίας 
δεδομένων πρέπει να είναι σε θέση να 
εκτελούν τις αρμοδιότητες και τα 
καθήκοντά τους ανεξάρτητα και 
αποτελεσματικά. Τούτο περιλαμβάνει 
κανόνες για την αποφυγή της σύγκρουσης 
συμφερόντων, παροχή επαρκούς αριθμού 
πόρων καθώς και την δέουσα διοικητική 
υπαγωγή προκειμένου να αποφευχθεί 
οποιαδήποτε παρέμβαση των υπευθύνων 
επεξεργασίας.

Or. en

Τροπολογία 232
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(45) Τα κράτη μέλη πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι μια διαβίβαση προς τρίτη 
χώρα πραγματοποιείται μόνον εάν είναι 
αναγκαία για την πρόληψη, τη διερεύνηση, 
την ανίχνευση ή τη δίωξη ποινικών 
αδικημάτων ή την εκτέλεση ποινικών 
κυρώσεων, ο δε υπεύθυνος επεξεργασίας 

(45) Τα κράτη μέλη πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι μια διαβίβαση προς τρίτη 
χώρα πραγματοποιείται μόνον εάν είναι 
αναγκαία για την πρόληψη, τη διερεύνηση, 
την ανίχνευση ή τη δίωξη ποινικών 
αδικημάτων ή την εκτέλεση ποινικών 
κυρώσεων, ο δε υπεύθυνος επεξεργασίας 
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στην τρίτη χώρα ή στον διεθνή οργανισμό 
είναι αρμόδια αρχή κατά την έννοια της 
παρούσας οδηγίας. Διαβίβαση μπορεί να 
πραγματοποιηθεί στις περιπτώσεις στις 
οποίες η Επιτροπή έχει αποφανθεί ότι η 
εκάστοτε τρίτη χώρα ή ο διεθνής 
οργανισμός παρέχουν επαρκές επίπεδο 
προστασίας ή εάν παρέχονται κατάλληλες 
εγγυήσεις.

στην τρίτη χώρα ή στον διεθνή οργανισμό 
είναι αρμόδια αρχή κατά την έννοια της 
παρούσας οδηγίας.

Or. de

Τροπολογία 233
Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(45) Τα κράτη μέλη πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι μια διαβίβαση προς τρίτη 
χώρα πραγματοποιείται μόνον εάν είναι 
αναγκαία για την πρόληψη, τη διερεύνηση, 
την ανίχνευση ή τη δίωξη ποινικών 
αδικημάτων ή την εκτέλεση ποινικών 
κυρώσεων, ο δε υπεύθυνος επεξεργασίας 
στην τρίτη χώρα ή στον διεθνή οργανισμό 
είναι αρμόδια αρχή κατά την έννοια της 
παρούσας οδηγίας. Διαβίβαση μπορεί να 
πραγματοποιηθεί στις περιπτώσεις στις 
οποίες η Επιτροπή έχει αποφανθεί ότι η 
εκάστοτε τρίτη χώρα ή ο διεθνής 
οργανισμός παρέχουν επαρκές επίπεδο 
προστασίας ή εάν παρέχονται κατάλληλες 
εγγυήσεις.

(45) Τα κράτη μέλη πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι μια διαβίβαση προς τρίτη 
χώρα πραγματοποιείται μόνον εάν είναι 
αναγκαία για την πρόληψη, τη διερεύνηση, 
την ανίχνευση ή τη δίωξη ενός ή 
περισσοτέρων συγκεκριμένων ποινικών 
αδικημάτων ή την εκτέλεση ποινικών 
κυρώσεων, ο δε υπεύθυνος επεξεργασίας 
στην τρίτη χώρα ή στον διεθνή οργανισμό 
είναι δημόσια αρμόδια αρχή κατά την 
έννοια της παρούσας οδηγίας. Διαβίβαση 
μπορεί να πραγματοποιηθεί στις 
περιπτώσεις στις οποίες η Επιτροπή έχει 
αποφανθεί ότι η εκάστοτε τρίτη χώρα ή ο 
διεθνής οργανισμός παρέχουν επαρκές 
επίπεδο προστασίας. Δεδομένα που έχουν 
διαβιβαστεί σε αρμόδιες δημόσιες αρχές 
σε τρίτες χώρες δεν πρέπει να τυγχάνουν 
περαιτέρω επεξεργασίας για λόγους 
άλλους από εκείνους για τους οποίους 
διαβιβάστηκαν.

Or. en
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Τροπολογία 234
Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 45 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(45α) Πρόσθετες περαιτέρω μεταφορές 
από αρμόδιες αρχές σε τρίτες χώρες ή 
από διεθνείς οργανισμούς στους οποίους 
έχουν διαβιβαστεί δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα πρέπει να επιτρέπονται μόνον 
εφόσον η περαιτέρω μεταφορά είναι 
απαραίτητη για τον ίδιο ειδικό σκοπό με 
την αρχική μεταφορά και εφόσον ο 
δεύτερος αποδέκτης είναι επίσης αρμόδια 
δημόσια αρχή. Τέτοια περίπτωση είναι, 
λόγου χάρη, η περαιτέρω μεταφορά που 
είναι αναγκαία για την πρόληψη, τη 
διερεύνηση, την ανίχνευση ή τη δίωξη 
του ίδιου ποινικού αδικήματος βάσει του 
οποίου αιτιολογήθηκε η αρχική μεταφορά 
ή για την εκτέλεση της ίδιας ποινικής 
κύρωσης βάσει της οποίας αιτιολογήθηκε 
η αρχική μεταφορά. Πρόσθετες 
περαιτέρω μεταφορές δεν πρέπει να 
επιτρέπονται για σκοπούς εν γένει 
επιβολής του νόμου. Επιπλέον, η αρμόδια 
αρχή που διενήργησε την αρχική 
μεταφορά πρέπει να συμφωνήσει με την 
περαιτέρω μεταφορά.

Or. en

Τροπολογία 235
Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 46

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(46) Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με 
ισχύ για ολόκληρη την Ένωση ότι 
ορισμένες τρίτες χώρες, ή ένα έδαφος ή 

(46) Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με 
ισχύ για ολόκληρη την Ένωση ότι 
ορισμένες τρίτες χώρες, ή ένα έδαφος 
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ένας τομέας επεξεργασίας εντός τρίτης 
χώρας, ή ένας διεθνής οργανισμός 
παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας 
δεδομένων, εξασφαλίζοντας έτσι ασφάλεια 
δικαίου και ομοιομορφία σε ολόκληρη την 
Ένωση όσον αφορά τις τρίτες χώρες ή τους 
διεθνείς οργανισμούς που γίνεται δεκτό ότι 
παρέχουν ένα τέτοιο επίπεδο προστασίας. 
Στις περιπτώσεις αυτές, οι διαβιβάσεις 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς 
τις εν λόγω χώρες μπορούν να 
πραγματοποιούνται χωρίς να χρειάζεται να 
εξασφαλισθεί καμία περαιτέρω έγκριση.

εντός τρίτης χώρας, ή ένας διεθνής 
οργανισμός παρέχουν επαρκές επίπεδο 
προστασίας δεδομένων, εξασφαλίζοντας 
έτσι ασφάλεια δικαίου και ομοιομορφία σε 
ολόκληρη την Ένωση όσον αφορά τις 
τρίτες χώρες ή τους διεθνείς οργανισμούς 
που γίνεται δεκτό ότι παρέχουν ένα τέτοιο 
επίπεδο προστασίας. Στις περιπτώσεις 
αυτές, οι διαβιβάσεις δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα προς τις εν λόγω 
χώρες μπορούν να πραγματοποιούνται 
χωρίς να χρειάζεται να εξασφαλισθεί 
καμία περαιτέρω έγκριση.

Or. en

Τροπολογία 236
Louis Michel

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 46

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(46) Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με 
ισχύ για ολόκληρη την Ένωση ότι 
ορισμένες τρίτες χώρες, ή ένα έδαφος ή 
ένας τομέας επεξεργασίας εντός τρίτης 
χώρας, ή ένας διεθνής οργανισμός 
παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας 
δεδομένων, εξασφαλίζοντας έτσι ασφάλεια 
δικαίου και ομοιομορφία σε ολόκληρη την 
Ένωση όσον αφορά τις τρίτες χώρες ή τους 
διεθνείς οργανισμούς που γίνεται δεκτό ότι 
παρέχουν ένα τέτοιο επίπεδο προστασίας. 
Στις περιπτώσεις αυτές, οι διαβιβάσεις 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς 
τις εν λόγω χώρες μπορούν να 
πραγματοποιούνται χωρίς να χρειάζεται να 
εξασφαλισθεί καμία περαιτέρω έγκριση.

(46) Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με 
ισχύ για ολόκληρη την Ένωση ότι 
ορισμένες τρίτες χώρες, ή ένα έδαφος ή 
ένας τομέας επεξεργασίας εντός τρίτης 
χώρας, ή ένας διεθνής οργανισμός 
παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας 
δεδομένων, εξασφαλίζοντας έτσι ασφάλεια 
δικαίου και ομοιομορφία σε ολόκληρη την 
Ένωση όσον αφορά τις τρίτες χώρες ή τους 
διεθνείς οργανισμούς που γίνεται δεκτό ότι 
παρέχουν ένα τέτοιο επίπεδο προστασίας. 
Στις περιπτώσεις αυτές, οι διαβιβάσεις 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς 
τις εν λόγω χώρες ή προς διεθνείς 
οργανισμούς μπορούν να 
πραγματοποιούνται χωρίς να χρειάζεται να 
εξασφαλισθεί καμία περαιτέρω έγκριση.

Or. en
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Τροπολογία 237
Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 48

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(48) Η Επιτροπή πρέπει επίσης να μπορεί 
να αναγνωρίσει ότι μια τρίτη χώρα, ή ένα 
έδαφος ή ένας τομέας επεξεργασίας εντός 
τρίτης χώρας, ή ένας διεθνής οργανισμός 
δεν παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας 
δεδομένων. Ως εκ τούτου, η διαβίβαση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς 
τη συγκεκριμένη τρίτη χώρα πρέπει να 
απαγορεύεται εκτός εάν βασίζεται σε 
διεθνή συμφωνία, σε κατάλληλες 
εγγυήσεις ή σε παρέκκλιση. Πρέπει να 
προβλέπονται διαδικασίες για 
διαβουλεύσεις μεταξύ της Επιτροπής και 
των εν λόγω τρίτων χωρών ή διεθνών 
οργανισμών. Ωστόσο, μια τέτοια απόφαση 
της Επιτροπής δεν θίγει τη δυνατότητα 
πραγματοποίησης διαβιβάσεων βάσει 
κατάλληλων εγγυήσεων ή βάσει 
παρέκκλισης η οποία προβλέπεται στην 
οδηγία.

(48) Η Επιτροπή πρέπει επίσης να μπορεί 
να αναγνωρίσει ότι μια τρίτη χώρα, ή ένα 
έδαφος ή ένας τομέας επεξεργασίας εντός 
τρίτης χώρας, ή ένας διεθνής οργανισμός 
δεν παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας 
δεδομένων. Ως εκ τούτου, η διαβίβαση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς 
τη συγκεκριμένη τρίτη χώρα πρέπει να 
απαγορεύεται εκτός εάν βασίζεται σε 
διεθνή συμφωνία που διασφαλίζει το 
ελάχιστο επίπεδο προστασίας που 
καθορίζεται στην παρούσα οδηγία ή σε 
παρέκκλιση. Πρέπει να προβλέπονται 
διαδικασίες για διαβουλεύσεις μεταξύ της 
Επιτροπής και των εν λόγω τρίτων χωρών 
ή διεθνών οργανισμών.

Or. en

Τροπολογία 238
Nuno Melo

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 48

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(48) Η Επιτροπή πρέπει επίσης να 
μπορεί να αναγνωρίσει ότι μια τρίτη χώρα, 
ή ένα έδαφος ή ένας τομέας επεξεργασίας 
εντός τρίτης χώρας, ή ένας διεθνής 
οργανισμός δεν παρέχουν επαρκές επίπεδο 
προστασίας δεδομένων. Ως εκ τούτου, η 
διαβίβαση δεδομένων προσωπικού 

(48) Η Επιτροπή πρέπει επίσης να 
μπορεί να αναγνωρίσει ότι μια τρίτη χώρα, 
ή ένα έδαφος ή ένας τομέας επεξεργασίας 
εντός τρίτης χώρας, ή ένας διεθνής 
οργανισμός δεν παρέχουν επαρκές επίπεδο 
προστασίας δεδομένων. Στην περίπτωση 
αυτή, πρέπει να απαγορεύεται η 
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χαρακτήρα προς τη συγκεκριμένη τρίτη 
χώρα πρέπει να απαγορεύεται εκτός εάν 
βασίζεται σε διεθνή συμφωνία, σε 
κατάλληλες εγγυήσεις ή σε παρέκκλιση.
Πρέπει να προβλέπονται διαδικασίες για 
διαβουλεύσεις μεταξύ της Επιτροπής και 
των εν λόγω τρίτων χωρών ή διεθνών 
οργανισμών. Ωστόσο, μια τέτοια απόφαση 
της Επιτροπής δεν θίγει τη δυνατότητα 
πραγματοποίησης διαβιβάσεων βάσει 
κατάλληλων εγγυήσεων ή βάσει 
παρέκκλισης η οποία προβλέπεται στην 
οδηγία.

διαβίβαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα προς τη συγκεκριμένη τρίτη 
χώρα, εκτός εάν βασίζεται σε διεθνή 
συμφωνία, σε κατάλληλες εγγυήσεις ή σε 
παρέκκλιση. Πρέπει να προβλέπονται 
διαδικασίες για διαβουλεύσεις μεταξύ της 
Επιτροπής και των εν λόγω τρίτων χωρών 
ή διεθνών οργανισμών. Ωστόσο, μια τέτοια 
απόφαση της Επιτροπής δεν θίγει τη 
δυνατότητα πραγματοποίησης 
διαβιβάσεων βάσει κατάλληλων 
εγγυήσεων ή βάσει παρέκκλισης η οποία 
προβλέπεται στην οδηγία.

Or. pt

Τροπολογία 239
Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 49

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(49) Διαβιβάσεις που δεν βασίζονται σε 
τέτοια απόφαση περί επάρκειας πρέπει να 
επιτρέπονται μόνον εφόσον έχουν 
παρασχεθεί κατάλληλες εγγυήσεις με 
νομικά δεσμευτική πράξη, οι οποίες 
διασφαλίζουν την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ή εάν 
ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία αξιολόγησε όλες τις 
περιστάσεις που περιβάλλουν την πράξη 
διαβίβασης δεδομένων ή τη σειρά 
πράξεων διαβίβασης δεδομένων και, 
βάσει της εν λόγω αξιολόγησης, θεωρεί 
ότι υπάρχουν κατάλληλες εγγυήσεις σε 
σχέση με την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. Σε περιπτώσεις 
στις οποίες δεν υπάρχουν λόγοι που να 
επιτρέπουν μια διαβίβαση, παρεκκλίσεις 
πρέπει να επιτρέπονται εάν είναι αναγκαίες 
για την προστασία των ζωτικών 
συμφερόντων του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα ή άλλου 

(49) Διαβιβάσεις που δεν βασίζονται σε 
τέτοια απόφαση περί επάρκειας πρέπει να 
επιτρέπονται μόνον εφόσον έχουν 
παρασχεθεί κατάλληλες εγγυήσεις με 
νομικά δεσμευτική πράξη, οι οποίες 
διασφαλίζουν την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σε 
περιπτώσεις στις οποίες δεν υπάρχουν 
λόγοι που να επιτρέπουν μια διαβίβαση, 
παρεκκλίσεις πρέπει να επιτρέπονται εάν 
είναι αναγκαίες για την προστασία των 
ζωτικών συμφερόντων του προσώπου στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ή άλλου 
φυσικού προσώπου ή για τη διασφάλιση 
έννομων συμφερόντων του προσώπου στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα εάν το 
δίκαιο του κράτους μέλους που διαβιβάζει 
τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
προβλέπει κάτι τέτοιο, ή εάν είναι 
απαραίτητες για την πρόληψη άμεσης και 
σοβαρής απειλής κατά της δημόσιας 
ασφάλειας κράτους μέλους ή τρίτης χώρας, 
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προσώπου ή για τη διασφάλιση έννομων 
συμφερόντων του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα εάν το δίκαιο 
του κράτους μέλους που διαβιβάζει τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
προβλέπει κάτι τέτοιο, ή εάν είναι 
απαραίτητες για την πρόληψη άμεσης και 
σοβαρής απειλής κατά της δημόσιας 
ασφάλειας κράτους μέλους ή τρίτης χώρας, 
ή σε μεμονωμένες περιπτώσεις για τους 
σκοπούς της πρόληψης, της διερεύνησης, 
της ανίχνευσης ή της δίωξης ποινικών 
αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών 
κυρώσεων, ή σε μεμονωμένες περιπτώσεις 
για την απόδειξη, την άσκηση ή την 
υπεράσπιση νομικών απαιτήσεων.

ή σε μεμονωμένες περιπτώσεις για τους 
σκοπούς της πρόληψης, της διερεύνησης, 
της ανίχνευσης ή της δίωξης
συγκεκριμένων ποινικών αδικημάτων ή 
της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων, ή σε 
μεμονωμένες περιπτώσεις για την 
απόδειξη, την άσκηση ή την υπεράσπιση 
νομικών απαιτήσεων. Σε περίπτωση που η 
Επιτροπή έχει εκδώσει αρνητική 
απόφαση περί επάρκειας, η χρήση 
παρρεκλίσεων πρέπει να περιορίζεται σε 
περιπτώσεις στις οποίες η μεταφορά είναι 
αναγκαία για την προστασία των ζωτικών 
συμφερόντων του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα ή άλλου 
φυσικού προσώπου ή εάν είναι 
απαραίτητη για την πρόληψη άμεσης και 
σοβαρής απειλής κατά της δημόσιας 
ασφάλειας κράτους μέλους ή τρίτης 
χώρας. Εν πάση περιπτώσει, αυτές οι 
παρεκκλίσεις πρέπει να ερμηνεύονται 
περιοριστικά. Συγκεκριμένα, οι 
παρεκκλίσεις δεν πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για να επιτρέπονται 
συχνές, μαζικές ή διαρθρωτικές 
μεταφορές.  Κατά την μεταφορά 
δεδομένων που άπτονται μεμονωμένων 
περιπτώσεων, ο όγκος των 
μεταφερόμενων δεδομένων πρέπει να 
περιορίζεται στο απαραίτητο ελάχιστο. 
Επιπροσθέτως, οποιαδήποτε μεταφορά 
βασίζεται σε παρέκκλιση πρέπει να 
τυγχάνει ολοκληρωμένης τεκμηρίωσης. Η 
τεκμηρίωση αυτή πρέπει να διατίθεται 
στην αρχή ελέγχου κατόπιν αιτήματός 
της.

Or. en

Τροπολογία 240
Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 54
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(54) Οι γενικές προϋποθέσεις για τα μέλη 
της αρχής ελέγχου πρέπει να θεσπίζονται 
διά νόμου σε κάθε κράτος μέλος και πρέπει 
να προβλέπουν, ειδικότερα, ότι τα εν λόγω 
μέλη διορίζονται είτε από το κοινοβούλιο 
είτε από την κυβέρνηση του κράτους 
μέλους, και να περιλαμβάνουν κανόνες για 
τα ατομικά προσόντα των μελών και τη 
θέση τους.

(54) Οι γενικές προϋποθέσεις για τα μέλη 
της αρχής ελέγχου πρέπει να θεσπίζονται 
διά νόμου σε κάθε κράτος μέλος και πρέπει 
να προβλέπουν, ειδικότερα, ότι τα εν λόγω 
μέλη διορίζονται από το κοινοβούλιο του 
κράτους μέλους, και να περιλαμβάνουν 
κανόνες για τα ατομικά προσόντα των 
μελών και τη θέση τους.

Or. en

Τροπολογία 241
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 55

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(55) Παρότι η παρούσα οδηγία 
εφαρμόζεται επίσης στις δραστηριότητες 
των εθνικών δικαστηρίων, η αρμοδιότητα 
των αρχών ελέγχου δεν πρέπει να καλύπτει 
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα όταν αυτά ενεργούν υπό τη 
δικαιοδοτική τους ιδιότητα, προκειμένου 
να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία των 
δικαστών κατά την άσκηση των 
δικαιοδοτικών καθηκόντων τους. Ωστόσο, 
η εξαίρεση αυτή πρέπει να περιορίζεται 
σε πραγματικές δικαιοδοτικές 
δραστηριότητες σε δικαστικές υποθέσεις 
και να μην εφαρμόζεται σε άλλες 
δραστηριότητες στις οποίες ενδέχεται να 
συμμετέχουν δικαστές σύμφωνα με το 
εθνικό δίκαιο.

(55) Παρότι η παρούσα οδηγία 
εφαρμόζεται επίσης στις δραστηριότητες 
των εθνικών δικαστηρίων, η αρμοδιότητα 
των αρχών ελέγχου δεν πρέπει να καλύπτει 
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα όταν αυτά ενεργούν υπό τη 
δικαιοδοτική τους ιδιότητα, προκειμένου 
να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία των 
δικαστών κατά την άσκηση των 
δικαιοδοτικών καθηκόντων τους.

Or. de
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Τροπολογία 242
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 56

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(56) Για τη διασφάλιση της συνεκτικής 
παρακολούθησης και επιβολής της 
παρούσας οδηγίας σε ολόκληρη την 
Ένωση, οι αρχές ελέγχου πρέπει να έχουν 
σε κάθε κράτος μέλος τα ίδια καθήκοντα 
και τις ίδιες πραγματικές εξουσίες, 
συμπεριλαμβανομένων εξουσιών 
διερεύνησης, νομικά δεσμευτικής 
παρέμβασης, λήψης αποφάσεων και 
επιβολής κυρώσεων, ιδίως σε 
περιπτώσεις καταγγελιών από φυσικά 
πρόσωπα, και συμμετοχής σε νομικές 
διαδικασίες.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 243
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 57

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(57) Κάθε αρχή ελέγχου πρέπει να εξετάζει 
τις καταγγελίες που υποβάλλονται από 
οποιοδήποτε πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται δεδομένα και πρέπει να 
διερευνά την υπόθεση. Η διερεύνηση σε 
συνέχεια καταγγελίας πρέπει να 
διενεργείται, με την επιφύλαξη 
δικαστικού ελέγχου, στον βαθμό που 
ενδείκνυται στη συγκεκριμένη 
περίπτωση. Η αρχή ελέγχου πρέπει να 
ενημερώνει το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα για την πρόοδο 
και την έκβαση της καταγγελίας εντός 
εύλογου χρονικού διαστήματος.  Εάν η 

(57) Κάθε αρχή ελέγχου πρέπει να εξετάζει 
τις καταγγελίες που υποβάλλονται από 
οποιοδήποτε πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται δεδομένα και πρέπει να 
διερευνά την υπόθεση. Η αρχή ελέγχου 
πρέπει να ενημερώνει το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα για την 
πρόοδο και την έκβαση της καταγγελίας 
εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Εάν 
η υπόθεση απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση ή 
συντονισμό με άλλη αρχή ελέγχου, πρέπει 
να παρέχεται ενδιάμεση ενημέρωση στο 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα.



AM\928472EL.doc 55/163 PE506.127v01-00

EL

υπόθεση απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση ή 
συντονισμό με άλλη αρχή ελέγχου, πρέπει 
να παρέχεται ενδιάμεση ενημέρωση στο 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Συνέπεια της διαγραφής του άρθρου 50 σχετικά με το δικαίωμα των οργανώσεων να 
υποβάλλουν καταγγελία.

Τροπολογία 244
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 61

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(61) Κάθε φορέας, οργανισμός ή 
οργάνωση που στοχεύει στην προστασία 
των δικαιωμάτων και των συμφερόντων 
προσώπων στα οποία αναφέρονται 
δεδομένα, σε σχέση με την προστασία 
των δεδομένων τους, και έχει συσταθεί 
σύμφωνα με το δίκαιο κράτους μέλους 
πρέπει να δικαιούται να υποβάλλει 
καταγγελία ή να ασκεί το δικαίωμα 
δικαστικής προσφυγής για λογαριασμό 
προσώπων στα οποία αναφέρονται 
δεδομένα, εφόσον εξουσιοδοτηθεί 
δεόντως από αυτά, ή να υποβάλλει ίδια 
καταγγελία, ανεξάρτητα από τυχόν 
καταγγελία προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, εάν θεωρεί ότι 
υπάρχει παραβίαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Συνέπεια της διαγραφής του άρθρου 50 σχετικά με το δικαίωμα των οργανώσεων να 
υποβάλλουν καταγγελία.
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Τροπολογία 245
Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 61

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(61) Κάθε φορέας, οργανισμός ή 
οργάνωση που στοχεύει στην προστασία 
των δικαιωμάτων και των συμφερόντων 
προσώπων στα οποία αναφέρονται 
δεδομένα, σε σχέση με την προστασία 
των δεδομένων τους, και έχει συσταθεί 
σύμφωνα με το δίκαιο κράτους μέλους 
πρέπει να δικαιούται να υποβάλλει 
καταγγελία ή να ασκεί το δικαίωμα 
δικαστικής προσφυγής για λογαριασμό 
προσώπων στα οποία αναφέρονται 
δεδομένα, εφόσον εξουσιοδοτηθεί 
δεόντως από αυτά, ή να υποβάλλει ίδια 
καταγγελία, ανεξάρτητα από τυχόν 
καταγγελία προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, εάν θεωρεί ότι 
υπάρχει παραβίαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα.

(61) Κάθε φορέας, οργανισμός ή 
οργάνωση που στοχεύει στην προστασία 
των δικαιωμάτων και των συμφερόντων 
φυσικών προσώπων και έχει συσταθεί 
σύμφωνα με το δίκαιο κράτους μέλους 
πρέπει να δικαιούται να υποβάλλει 
καταγγελία σε αρχή ελέγχου ή να ασκεί το 
δικαίωμα δικαστικής προσφυγής για 
λογαριασμό προσώπων στα οποία 
αναφέρονται δεδομένα ή να υποβάλλει ίδια 
καταγγελία, ανεξάρτητα από την 
καταγγελία προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, εάν θεωρεί ότι 
υπάρχει παραβίαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα ή εάν θεωρεί ότι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας δεν έχει τηρήσει 
τις αρχές της προστασίας δεδομένων ήδη 
από τον σχεδιασμό και εξ ορισμού.

Or. en

Τροπολογία 246
Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 64

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(64) Κάθε ζημία την οποία υφίσταται ένα 
πρόσωπο ως αποτέλεσμα παράνομης 
επεξεργασίας πρέπει να αποτελεί 
αντικείμενο αποζημίωσης από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα 
την επεξεργασία, οι οποίοι μπορεί να 
απαλλάσσονται από την υποχρέωση 

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

απαλλάσσονται από την υποχρέωση 
αποζημίωσης μόνο εάν αποδεικνύουν ότι 
δεν ευθύνονται για τη ζημία, ιδίως εάν 
αποδεικνύουν υπαιτιότητα του προσώπου 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ή σε 
περίπτωση ανωτέρας βίας.

Or. en

Τροπολογία 247
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 65 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(65α) Απαγορεύεται η διαβίβαση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς 
άλλες αρχές ή ιδιώτες στην Ένωση εκτός 
εάν η διαβίβαση είναι σύμφωνη με τον 
νόμο, ο αποδέκτης είναι εγκατεστημένος 
σε κράτος μέλος, δεν υπάρχουν έννομα 
ειδικά συμφέροντα του προσώπου στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα που να 
αποτρέπουν τη διαβίβαση και η 
διαβίβαση είναι αναγκαία σε μια 
συγκεκριμένη περίπτωση για τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας που διαβιβάζει τα 
δεδομένα είτε για την εκτέλεση 
καθήκοντος που του έχει ανατεθεί από 
τον νόμο είτε για την αποτροπή άμεσου 
και σοβαρού κινδύνου κατά της δημόσιας 
ασφάλειας, ή την πρόληψη σοβαρής 
βλάβης σε σχέση με τα δικαιώματα των 
φυσικών προσώπων. Ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ενημερώνει τον αποδέκτη 
σχετικά με τον σκοπό της επεξεργασίας. 
Ο αποδέκτης πρέπει επίσης να 
ενημερώνεται σχετικά με τους 
περιορισμούς της επεξεργασίας και να 
εξασφαλίζει ότι τηρούνται.

Or. en
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Τροπολογία 248
Jan Mulder

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 65 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(65α) Απαγορεύεται η διαβίβαση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς 
άλλες αρχές ή ιδιώτες στην Ένωση εκτός 
εάν διενεργείται για την αποτροπή 
άμεσου και σοβαρού κινδύνου κατά της 
δημόσιας ασφάλειας ή για την πρόληψη 
σοβαρής βλάβης σε σχέση με τα 
δικαιώματα των φυσικών προσώπων. Ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει τον 
αποδέκτη σχετικά με τον σκοπό της 
επεξεργασίας. Ο αποδέκτης πρέπει επίσης 
να ενημερώνεται σχετικά με τους 
περιορισμούς της επεξεργασίας και να 
εξασφαλίζει ότι τηρούνται.

Or. en

Τροπολογία 249
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 66

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(66) Για την εκπλήρωση των στόχων της 
παρούσας οδηγίας, και ειδικότερα της 
προστασίας των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και των ελευθεριών των 
φυσικών προσώπων και ιδίως του 
δικαιώματος στην προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
τα αφορούν και της διασφάλισης της 
ελεύθερης ανταλλαγής δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες 
αρχές στην Ένωση, πρέπει να ανατεθεί 
στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της 

διαγράφεται
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συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, πρέπει 
να εκδοθούν κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σε σχέση με γνωστοποιήσεις παραβίασης 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην 
αρχή ελέγχου. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό 
η Επιτροπή να πραγματοποιεί 
κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά το 
προπαρασκευαστικό της έργο, μεταξύ 
άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. 
Κατά την επεξεργασία και την κατάρτιση 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η 
Επιτροπή πρέπει να εξασφαλίζει 
ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη 
διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο.

Or. de

Τροπολογία 250
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 67

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(67) Για τη διασφάλιση ομοιόμορφων 
προϋποθέσεων εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας όσον αφορά την τεκμηρίωση από 
υπευθύνους επεξεργασίας και εκτελούντες 
την επεξεργασία, την ασφάλεια της 
επεξεργασίας, ιδίως σε σχέση με τα 
πρότυπα κρυπτογράφησης, τη 
γνωστοποίηση παραβίασης δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα σε αρχή ελέγχου, 
και το επαρκές επίπεδο προστασίας που 
παρέχουν μια τρίτη χώρα, ή ένα έδαφος ή 
ένας τομέας επεξεργασίας στην εν λόγω 
τρίτη χώρα, ή ένας διεθνής οργανισμός, 
πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή 
εκτελεστικές αρμοδιότητες. Οι 
αρμοδιότητες αυτές πρέπει να ασκούνται 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

διαγράφεται
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και του Συμβουλίου, της 16ης 
Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση 
κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με 
τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη 
της άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή.

Or. de

Τροπολογία 251
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 68

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(68) Η διαδικασία εξέτασης πρέπει να 
χρησιμοποιείται για τη θέσπιση μέτρων 
όσον αφορά την τεκμηρίωση από 
υπευθύνους επεξεργασίας και εκτελούντες 
την επεξεργασία, την ασφάλεια της 
επεξεργασίας, τη γνωστοποίηση 
παραβίασης δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σε αρχή ελέγχου και το 
επαρκές επίπεδο προστασίας που παρέχουν 
μια τρίτη χώρα ή ένα έδαφος ή ένας τομέας 
επεξεργασίας στην εν λόγω τρίτη χώρα, ή 
ένας διεθνής οργανισμός, δεδομένου ότι οι 
πράξεις αυτές έχουν γενικό πεδίο 
εφαρμογής.

(68) Η διαδικασία εξέτασης πρέπει να 
χρησιμοποιείται για τη θέσπιση μέτρων 
όσον αφορά την τεκμηρίωση από 
υπευθύνους επεξεργασίας και εκτελούντες 
την επεξεργασία, την ασφάλεια της 
επεξεργασίας και το επαρκές επίπεδο 
προστασίας που παρέχουν μια τρίτη χώρα 
ή ένα έδαφος ή ένας τομέας επεξεργασίας 
στην εν λόγω τρίτη χώρα, ή ένας διεθνής 
οργανισμός, δεδομένου ότι οι πράξεις 
αυτές έχουν γενικό πεδίο εφαρμογής.

Or. de

Τροπολογία 252
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 70

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(70) Δεδομένου ότι οι στόχοι της 
παρούσας οδηγίας, και ειδικότερα η 

διαγράφεται
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προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
και ελευθεριών των φυσικών προσώπων, 
και ιδίως του δικαιώματός τους στην 
προστασία των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα, όπως και η διασφάλιση της 
ελεύθερης ανταλλαγής δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες 
αρχές στην Ένωση, δεν μπορούν να 
επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, 
μπορούν όμως, λόγω της κλίμακας ή των 
αποτελεσμάτων της προβλεπόμενης 
δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα στο 
επίπεδο της Ένωσης, η Ένωση μπορεί να 
θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή 
της επικουρικότητας, η οποία 
προβλέπεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με 
την αρχή της αναλογικότητας, η οποία 
προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο, η 
παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει το μέτρο 
που είναι αναγκαίο των ανωτέρω στόχων.

Or. de

Τροπολογία 253
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 72

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(72) Δεν πρέπει να θιγεί η ισχύς των 
ειδικών διατάξεων όσον αφορά την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους
σκοπούς της πρόληψης, της διερεύνησης, 
της ανίχνευσης ή της δίωξης ποινικών 
αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών 
κυρώσεων που περιέχονται σε πράξεις 
της Ένωσης οι οποίες εκδόθηκαν πριν 
από την ημερομηνία έκδοσης της 
παρούσας οδηγίας και ρυθμίζουν την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα μεταξύ κρατών μελών ή την 
πρόσβαση συγκεκριμένων αρχών των 

διαγράφεται
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κρατών μελών σε συστήματα 
πληροφοριών που θεσπίζονται δυνάμει 
των Συνθηκών. Η Επιτροπή πρέπει να 
αξιολογήσει την κατάσταση όσον αφορά 
τη σχέση μεταξύ της παρούσας οδηγίας 
και των πράξεων που εκδόθηκαν πριν 
από την ημερομηνία έκδοσης της 
παρούσας οδηγίας οι οποίες ρυθμίζουν 
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα μεταξύ κρατών μελών ή την 
πρόσβαση συγκεκριμένων αρχών των 
κρατών μελών σε συστήματα 
πληροφοριών που θεσπίζονται δυνάμει 
των Συνθηκών, προκειμένου να εκτιμηθεί 
η αναγκαιότητα εναρμόνισης των εν λόγω 
ειδικών διατάξεων με την παρούσα 
οδηγία.

Or. de

Τροπολογία 254
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 73

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(73) Για τη διασφάλιση της συνολικής και 
συνεκτικής προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στην Ένωση, 
διεθνείς συμφωνίες συναφθείσες από τα 
κράτη μέλη πριν από την έναρξη ισχύος 
της παρούσας οδηγίας πρέπει να 
τροποποιηθούν σύμφωνα με την παρούσα 
οδηγία.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 255
Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 73
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(73) Για τη διασφάλιση της συνολικής και 
συνεκτικής προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στην Ένωση, 
διεθνείς συμφωνίες συναφθείσες από τα 
κράτη μέλη πριν από την έναρξη ισχύος 
της παρούσας οδηγίας πρέπει να 
τροποποιηθούν σύμφωνα με την παρούσα 
οδηγία.

(73) Για τη διασφάλιση της συνολικής και 
συνεκτικής προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στην Ένωση, 
διεθνείς συμφωνίες συναφθείσες από την 
Ένωση ή από τα κράτη μέλη πριν από την 
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας 
πρέπει να τροποποιηθούν σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία.

Or. en

Τροπολογία 256
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει τους 
κανόνες που αφορούν την προστασία των 
φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους 
σκοπούς της πρόληψης, της διερεύνησης, 
της ανίχνευσης ή της δίωξης ποινικών 
αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών 
κυρώσεων.

1. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει τους 
κανόνες που αφορούν την προστασία των 
φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους 
σκοπούς της προστασίας από κινδύνους 
για τη δημόσια ασφάλεια και της
πρόληψης αυτών, της ετοιμότητας για 
συνακόλουθη επιβολή του νόμου, της 
πρόληψης, της διερεύνησης, της 
ανίχνευσης ή της δίωξης ποινικών 
αδικημάτων, καθώς και της εκτέλεσης 
ποινικών κυρώσεων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης κινδύνων από την αστυνομία ανακύπτουν δυσχέρειες κατά την 
οριοθέτηση των πεδίων εφαρμογής οδηγίας και κανονισμού. Εάν ο κίνδυνος που πρέπει να 
αποτραπεί δεν συνιστά αξιόποινη πράξη και, επομένως, η αστυνομία δεν προλαμβάνει ένα 
ποινικό αδίκημα κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 1 της πρότασης οδηγίας, τότε η 
οδηγία δεν μπορεί να εφαρμοστεί (πχ δεδομένα για αγνοούμενους, αυτοκτονίες). Οι διατάξεις 
του γενικού κανονισμού περί προστασίας δεδομένων είναι εντελώς ακατάλληλες για την 
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αποτροπή κινδύνων .

Τροπολογία 257
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, τα 
κράτη μέλη:

2. Οι ελάχιστες διατάξεις της παρούσας 
οδηγίας δεν εμποδίζουν τα κράτη μέλη να 
διατηρούν ή να εισάγουν διατάξεις περί 
προστασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, οι οποίες εξασφαλίζουν ένα 
υψηλότερο επίπεδο προστασίας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο σκοπός της οδηγίας θα πρέπει να συνίσταται στη θέσπιση ελάχιστων προδιαγραφών 
προστασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και όχι στην αντικατάσταση των ισχυουσών εθνικών 
ρυθμίσεων. Συνεπώς πρέπει να επιτρέπεται ρητώς στα κράτη μέλη να θεσπίζουν αυστηρότερες 
διατάξεις.

Τροπολογία 258
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, τα 
κράτη μέλη:

2. Οι ελάχιστες διατάξεις της παρούσας 
οδηγίας δεν εμποδίζουν τα κράτη μέλη να 
διατηρούν ή να εισάγουν διατάξεις περί 
προστασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, οι οποίες εξασφαλίζουν ένα 
υψηλότερο επίπεδο προστασίας. Κατ' 
ελάχιστον σύμφωνα με την παρούσα 
οδηγία, τα κράτη μέλη:

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο σκοπός της οδηγίας θα πρέπει να συνίσταται στη θέσπιση ελάχιστων προδιαγραφών 
προστασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και όχι στην αντικατάσταση των ισχυουσών εθνικών 
ρυθμίσεων. Συνεπώς πρέπει να επιτρέπεται ρητώς στα κράτη μέλη να θεσπίζουν αυστηρότερες 
διατάξεις. Παραπομπή σε σχέδιο γνωμοδότησης της JURI.

Τροπολογία 259
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) προστατεύουν τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και τις ελευθερίες των 
φυσικών προσώπων και, ειδικότερα, το 
δικαίωμά τους στην προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· και 

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 260
Carlos Coelho

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) προστατεύουν τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και τις ελευθερίες των 
φυσικών προσώπων και, ειδικότερα, το 
δικαίωμά τους στην προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· e

(α) προστατεύουν τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και τις ελευθερίες των 
φυσικών προσώπων και, ειδικότερα, το 
δικαίωμά τους στην προστασία των 
δεδομένων τους προσωπικού χαρακτήρα
και της ιδιωτικότητάς τους·

Or. pt
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Τροπολογία 261
Nuno Melo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) προστατεύουν τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και τις ελευθερίες των 
φυσικών προσώπων και, ειδικότερα, το 
δικαίωμά τους στην προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· e

(α) προστατεύουν τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και τις ελευθερίες των 
φυσικών προσώπων και, ειδικότερα, το 
δικαίωμά τους στην προστασία των 
δεδομένων τους προσωπικού χαρακτήρα, 
καθώς και την αποφυγή των διακρίσεων  
δια λόγους φύλου, φυλής, εθνικής 
προέλευσης, θρησκείας ή πεποιθήσεων,  
αναπηρίας ή ασθένειας, ηλικίας ή 
σεξουαλικής προτίμησης· και

Or. pt

Τροπολογία 262
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 263
Carlos Coelho
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(β) διασφαλίζουν την απουσία περιορισμού 
ή απαγόρευσης της ανταλλαγής δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες 
αρχές εντός της Ένωσης για λόγους που 
σχετίζονται με την προστασία των 
φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, την συνέχιση της ελεύθερης 
κυκλοφορίας των δεδομένων που 
προβλέπεται από το άρθρο 16 της 
Συνθήκη για την Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων δεν θα 
εφαρμόζεται στα κράτη μέλη που δεν 
δεσμεύονται από την παρούσα 
νομοθετική πράξη.

Or. pt

Τροπολογία 264
Nuno Melo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(β) διασφαλίζουν την απουσία περιορισμού 
ή απαγόρευσης της ανταλλαγής δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες 
αρχές εντός της Ένωσης για λόγους που 
σχετίζονται με την προστασία που 
διασφαλίζεται δυνάμει του εδαφίου α).

Or. pt
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Τροπολογία 265
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στην, εν 
όλω ή εν μέρει, αυτοματοποιημένη 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, καθώς και στη μη 
αυτοματοποιημένη επεξεργασία τέτοιων 
δεδομένων τα οποία περιλαμβάνονται ή 
πρόκειται να περιληφθούν σε σύστημα 
αρχειοθέτησης. Η οδηγία δεν εφαρμόζεται 
όταν τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα είναι αποθηκευμένα ή 
πρόκειται να αποθηκευτούν σε μητρώα ή 
συλλογές μητρώων που τηρούνται σε 
έγχαρτη μορφή.

Or. de

Τροπολογία 266
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η επεξεργασία ή η ανταλλαγή 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από
αρμόδιες αρχές εντός της Ένωσης 
απαιτεί την ύπαρξη νομικής βάσης στο 
δίκαιο της Ένωσης ή στο δίκαιο κράτους 
μέλους.  Η παρούσα οδηγία δεν παρέχει 
από μόνη της τέτοια νομική βάση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση: Για την επεξεργασία και ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων απαιτείται πρόσθετη 
νομική βάση. Η παρούσα απλώς εναρμονίζει τους κανίνες προστασίας δεδομένων για τέτοιες 
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περιπτώσεις.

Τροπολογία 267
Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
 Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 268
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 269
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 270
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 271
Jan Mulder

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 272
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Μια συνολική προσέγγιση όσον αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
πρέπει επίσης να περιλαμβάνει τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης 
στο πεδίο εφαρμογής αυτής της οδηγίας. 

Τροπολογία 273
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 274
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 275
Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 276
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

Για τη διασφάλιση αποτελεσματικής προστασίας, είναι σημαντικό οι ορισμοί των «δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα» και του «προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα» να μην 
είναι πολύ περιορισμένοι. Πρέπει να διευκρινίζεται ότι η οδηγία εφαρμόζεται μόνο σε δεδομένα 
που καθιστούν δυνατό το «διαχωρισμό» του προσώπου και ότι τα επιγραμμικά ή μη 
αναγνωριστικά ταυτότητας πρέπει να θεωρούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στην 
πλειονότητα των περιπτώσεων. Η ύπαρξη ευρέων ορισμών των «δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα» και του «προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα» είναι σημαντική 
προκειμένου η προστασία να είναι αποτελεσματική και στο μέλλον. This definition ensures 
coherence with the data protection Regulation.

Τροπολογία 277
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) «ποινικό αδίκημα»: επίσης μια 
πράξη που θεωρείται από τις διοικητικές 
αρχές αξιόποινη σύμφωνα με το εθνικό 
δίκαιο ως παράβαση των κανόνων 
δικαίου, και εφόσον η απόφαση μπορεί να 
δικαιολογήσει προσφυγή ενώπιον 
ποινικού δικαστηρίου·

Or. de

Αιτιολόγηση

Βασίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής της ΕΕ.

Τροπολογία 278
Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) «κατάρτιση προφίλ»: οποιαδήποτε 
μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας 
με σκοπό την αξιολόγηση ορισμένων 
προσωπικών πτυχών που σχετίζονται με 
το εν λόγω φυσικό πρόσωπο ή την 
ανάλυση ή την πρόβλεψη ιδίως της 
οικονομικής κατάστασης, της 
γεωγραφικής θέσης, της υγείας, των 
προσωπικών προτιμήσεων, της 
αξιοπιστίας ή της συμπεριφοράς του 
φυσικού προσώπου. 

Or. en

Τροπολογία 279
Nuno Melo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) «κατάρτιση προφίλ»: τεχνική 
αυτοματοποιημένης επεξεργασίας 
δεδομένων που συνίσταται στην 
κατηγοριοποίηση ενός ατόμου, με σκοπό 
την λήψη αποφάσεων που το αφορούν ή 
την ανάλυση ή την πρόβλεψη των 
προσωπικών του προτιμήσεων, των 
συμπεριφορών και των επιλογών του·

Or. pt

Τροπολογία 280
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) «περιορισμός της επεξεργασίας»: η 
επισήμανση αποθηκευμένων δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα με στόχο τον 
περιορισμό της επεξεργασίας τους στο
μέλλον·

(4) «κλείδωμα»: η επισήμανση 
αποθηκευμένων δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα με στόχο τον περιορισμό της 
επεξεργασίας τους στο μέλλον·

Or. de

Τροπολογία 281
Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 282
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) «παραβίαση προσωπικών δεδομένων»: 
η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί 
σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, 
απώλεια, μεταβολή, άνευ αδείας 
κοινολόγηση ή προσπέλαση προσωπικών 
δεδομένων που διαβιβάσθηκαν, 

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

τρόπο σε επεξεργασία·

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν έχει σημασία πως προκαλείται η παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Αντί να έχει 
προκληθεί λόγω παραβίασης της ασφάλειας, μπορεί να οφείλεται σε ατύχημα, αμέλεια ή σε 
άλλους λόγους.

Τροπολογία 283
Carlos Coelho

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) κάθε δημόσια αρχή αρμόδια για την 
πρόληψη, τη διερεύνηση, την ανίχνευση ή 
τη δίωξη ποινικών αδικημάτων ή την 
εκτέλεση ποινικών κυρώσεων· «αρχή 
ελέγχου»:

(14) «αρχή ελέγχου»: κάθε δημόσια αρχή 
αρμόδια, κατά τις προβλέψεις της 
αντίστοιχης νομοθεσίας κάθε κράτους 
μέλους, για την πρόληψη, τη διερεύνηση, 
την ανίχνευση ή τη δίωξη ποινικών 
αδικημάτων ή την εκτέλεση ποινικών 
κυρώσεων·

Or. pt

Τροπολογία 284
Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 15 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) «επισήμανση»: η επισήμανση 
αποθηκευμένων δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα χωρίς σκοπό να περιοριστεί η 
επεξεργασία τους στο μέλλον·

Or. nl
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Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία ευθυγραμμίζει το κείμενο της πρότασης οδηγίας με το κείμενο της 
απόφασης πλαισίου για την προστασία των δεδομένων (άρθρο 2 στοιχείο ι)). Το άρθρο 16 
ορίζει ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας επισημαίνει τα δεδομένα αλλά ο όρος «επισήμανση» δεν 
έχει ορισμό. Η τροπολογία αποσκοπεί στη διόρθωση της παράλειψης αυτής.

Τροπολογία 285
Carmen Romero López

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 15 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15 α) "Προστασία των δεδομένων ήδη 
από τον σχεδιασμό": ένταξη της 
προστασίας των δεδομένων σε ολόκληρο 
τον κύκλο ζωής της τεχνολογίας, από το 
αρχικό στάδιο του σχεδιασμού, μέχρι την 
τελική ανάπτυξη, εφαρμογή και διάθεσή 
τους.

Or. es

Αιτιολόγηση

Δίδεται ορισμός της προστασίας των δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό, δεδομένου ότι η 
έννοια αυτή χρησιμοποιείται στο κείμενο της Οδηγίας.

Τροπολογία 286
Carmen Romero López

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 15 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15 β) "προστασία των δεδομένων εξ 
ορισμού": σχεδιασμός των επιλογών όσον 
αφορά την ιδιωτικότητα των υπηρεσιών 
και των προϊόντων εις τρόπον ώστε να 
πληρούν τις γενικές αρχές της 
προστασίας των δεδομένων, όπως η 
διαφάνεια, η ελαχιστοποίηση των 
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δεδομένων, η περιορισμός των σκοπών, η 
ακεραιότητα, η ελαχιστοποίηση της 
αποθήκευσης, η δυνατότητα παρέμβασης 
ή η υποχρέωση λογοδοσίας 

Or. es

Αιτιολόγηση

Δίδεται ορισμός της προστασίας των δεδομένων εξ ορισμού, δεδομένου ότι η έννοια αυτή 
χρησιμοποιείται στο κείμενο της Οδηγίας.

Τροπολογία 287
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 15 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) «ανωνυμοποίηση»: η αλλοίωση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε οι πληροφορίες να μην 
μπορούν πλέον να αποδοθούν σε 
συγκεκριμένο ή σε δυνάμενο να 
αναγνωρισθεί φυσικό πρόσωπο, παρά 
μόνο με δυσανάλογα μεγάλη δαπάνη 
χρόνου, χρήματος και εργατικού 
δυναμικού·

Or. de

Τροπολογία 288
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 15 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15β) «συστήματα πληροφοριών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης»: μόνο τα 
συστήματα πληροφοριών τα οποία 
θεσπίζονται δυνάμει του Κεφαλαίου 4 ή 5 
του Τίτλου V του Τρίτου Μέρους της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της 



PE506.127v01-00 80/163 AM\928472EL.doc

EL

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή δυνάμει της 
Συνθήκης για την ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας·

Or. de

Τροπολογία 289
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 15 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15γ) «συγκατάθεση του προσώπου στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα»: κάθε 
δήλωση βουλήσεως, ελεύθερη, ειδική, 
ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την 
οποία το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα δέχεται, με 
δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να 
αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το 
αφορούν·

Or. de

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία θέτει περιορισμούς στη συγκατάθεση του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα. Αν και κατά βάση η σχέση μεταξύ πολιτών και κράτους δεν είναι ισότιμη, εντούτοις, 
η συγκατάθεση στη συγκεκριμένη περίπτωση, μπορεί να αποτελέσει δικαιολογητικό λόγο, όπως 
για παράδειγμα σε μαζικούς ελέγχους γενετικού υλικού.

Τροπολογία 290
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 15 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15δ) «αρμόδια αρχή»: κάθε αρχή η 
οποία είναι αρμόδια για την πρόληψη 
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κινδύνων, τη διερεύνηση, την ανίχνευση ή 
τη δίωξη ποινικών αδικημάτων, καθώς 
και την εκτέλεση ποινικών κυρώσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των θεσμικών και 
λοιπών οργάνων και οργανισμών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. de

Τροπολογία 291
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) να υποβάλλονται σε θεμιτή και 
σύννομη επεξεργασία·

(α) να υποβάλλονται σε επεξεργασία 
σύμφωνα με την αρχή της καλής πίστης 
και κατά τρόπο σύννομο, κατανοητό και 
επαληθεύσιμο·

Or. de

Αιτιολόγηση

Η τροποποίηση ευθυγραμμίζει την οδηγία με το κείμενο του κανονισμού περί προστασίας 
δεδομένων. Στο πλαίσιο μιας ενιαίας προσέγγισης, θα πρέπει να ισχύουν και για τις δύο 
νομοθετικές πράξεις οι ίδιες αρχές όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.

Τροπολογία 292
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) να υποβάλλονται σε θεμιτή και 
σύννομη επεξεργασία·

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

Αιτιολόγηση

Παρόμοια με την αντίστοιχη τροπολογία της πρότασης γενικού κανονισμού για την προστασία 
δεδομένων.

Τροπολογία 293
Jan Mulder

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) να υποβάλλονται σε θεμιτή και 
σύννομη επεξεργασία·

(α) να υποβάλλονται σε θεμιτή και 
σύννομη επεξεργασία με διαφανή τρόπο,

Or. en

Τροπολογία 294
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) να υποβάλλονται σε θεμιτή και 
σύννομη επεξεργασία·

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

Or. en

Τροπολογία 295
Carlos Coelho

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) να συλλέγονται για καθορισμένους, 
ρητούς και νόμιμους σκοπούς και να μην
υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία 
κατά τρόπο μη συμβατό προς τους 
σκοπούς αυτούς·

(β) να συλλέγονται για καθορισμένους, 
ρητούς και νόμιμους σκοπούς και να μην
χρησιμοποιούνται στη συνέχεια για 
άλλους σκοπούς ακόμη και συμβατούς
προς τους σκοπούς αυτούς, εκτός εάν αυτό 
προβλέπεται από τον νόμο·

Or. pt

Τροπολογία 296
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(γ) να είναι κατάλληλα και συναφή καθώς
και να περιορίζονται στα ελάχιστα 
αναγκαία σε σχέση με τους σκοπούς για 
τους οποίους υποβάλλονται σε 
επεξεργασία· επιτρέπεται να 
υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνον 
εφόσον δεν επαρκεί για τον εκάστοτε 
σκοπό μια ανωνυμοποιημένη 
επεξεργασία.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η τροποποίηση ευθυγραμμίζει την οδηγία με το κείμενο του κανονισμού περί προστασίας 
δεδομένων. Στο πλαίσιο μιας ενιαίας προσέγγισης, θα πρέπει να ισχύουν και για τις δύο 
νομοθετικές πράξεις οι ίδιες αρχές όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.

Τροπολογία 297
Jan Mulder

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(γ) να είναι κατάλληλα, συναφή και να 
περιορίζονται, στο μέτρο του δυνατού, 
στους σκοπούς για τους οποίους 
υποβάλλονται σε επεξεργασία·

Or. en

Τροπολογία 298
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

Σημαντική διευκρίνηση προκειμένου να καλυφθεί το κενό μεταξύ οδηγίας και κανονισμού για 
την προστασία δεδομένων και προκειμένου να διασφαλιστεί η κάλυψη της μεταφοράς 
προσωπικών δεδομένων από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας. 

Τροπολογία 299
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(γ) να είναι κατάλληλα, συναφή και να 
περιορίζονται στα ελάχιστα αναγκαία σε 
σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους 
υποβάλλονται σε επεξεργασία· 
υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνον εάν 
και εφόσον οι σκοποί δεν μπορούν να 
επιτευχθούν με λιγότερο οχληρά μέσα. 

Or. en

Τροπολογία 300
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 301
Carlos Coelho

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. pt

Τροπολογία 302
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(δ) να είναι ακριβή και να 
επικαιροποιούνται· πρέπει να λαμβάνονται 
όλα τα εύλογα μέτρα ώστε δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι 
ανακριβή να διαγράφονται ή να 
διορθώνονται χωρίς καθυστέρηση.

Or. en

Τροπολογία 303
Axel Voss
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Η τροποποίηση ευθυγραμμίζει την οδηγία με το κείμενο του κανονισμού περί προστασίας 
δεδομένων. Στο πλαίσιο μιας ενιαίας προσέγγισης, θα πρέπει να ισχύουν και για τις δύο 
νομοθετικές πράξεις οι ίδιες αρχές όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.

Τροπολογία 304
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(ε) να διατηρούνται υπό μορφή που 
επιτρέπει τον προσδιορισμό ή το 
διαχωρισμό της ταυτότητας των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται για 
χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από 
αυτό που είναι αναγκαίο για την επίτευξη 
των σκοπών για τους οποίους τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε 
επεξεργασία·

Or. en
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Τροπολογία 305
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(στ) να υποβάλλονται σε επεξεργασία και 
να χρησιμοποιούνται μόνο από το 
υπεύθυνο προσωπικό στις αρμόδιες αρχές 
στο πλαίσιο της άσκησης των 
δραστηριοτήτων τους·

Or. de

Τροπολογία 306
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(στ) να υποβάλλονται σε επεξεργασία υπό 
την ευθύνη και την υποχρέωση 
αποζημίωσης του υπευθύνου 
επεξεργασίας, ο οποίος διασφαλίζει και 
είναι σε θέση να τεκμηριώσει, για κάθε 
πράξη επεξεργασίας, τη συμμόρφωση 
προς τις διατάξεις που θεσπίζονται δυνάμει 
της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 307
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(στ) να υποβάλλονται σε επεξεργασία υπό 
την ευθύνη και την υποχρέωση 
αποζημίωσης του υπευθύνου 
επεξεργασίας, ο οποίος διασφαλίζει και
είναι σε θέση να τεκμηριώσει, για κάθε 
πράξη επεξεργασίας, τη συμμόρφωση 
προς τις διατάξεις που θεσπίζονται δυνάμει 
της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που συνάδει με το σχέδιο έκθεσης για τον κανονισμό για την προστασία των 
δεδομένων.

Τροπολογία 308
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ – στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ α) να υποβάλλονται σε τέτοιου είδους 
επεξεργασία ώστε να δίνεται, ουσιαστικά, 
στο άτομο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα η δυνατότητα να ασκεί τα 
δικαιώματά του όπως περιγράφονται στα 
άρθρα 10 έως 17·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που συνάδει με το σχέδιο έκθεσης για τον κανονισμό για την προστασία των 
δεδομένων.

Τροπολογία 309
Carlos Coelho
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ α) η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο σε 
δεόντως εξουσιοδοτημένα μέλη του 
προσωπικού των αρμόδιων αρχών κατά 
την εκτέλεση των καθηκόντων τους, ενώ 
θα πρέπει να εφαρμόζεται αυστηρή 
πολιτική διαχείρισης του προφίλ των 
χρηστών.

Or. pt

Τροπολογία 310
Jan Mulder

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δεδομένα που έτυχαν αρχικής 
επεξεργασίας για σκοπούς άλλους από 
εκείνους που αναφέρονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 1 μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς 
της πρόληψης, της διερεύνησης, της 
ανίχνευσης ή της δίωξης ποινικών 
αδικημάτων υπό την προϋπόθεση ότι η 
επεξεργασία τους στηρίζεται επί 
ισχύουσας νομικής βάσης που 
εξασφαλίζει επαρκείς εγγυήσεις για το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται.

Or. en

Τροπολογία 311
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές μπορούν να έχουν 
πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που έτυχαν αρχικής 
επεξεργασίας για σκοπούς άλλους από 
εκείνους που αναφέρονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 1 μόνον εάν αυτό 
επιτρέπεται συγκεκριμένα από τη 
νομοθεσία της Ένωσης ή εθνικό νόμο που 
πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις που 
ορίζονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1α) 
και να προβλέπει ότι:
(α) η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο σε 
δεόντως εξουσιοδοτημένα μέλη του 
προσωπικού των αρμόδιων αρχών κατά 
την εκτέλεση των καθηκόντων τους όταν, 
σε δεδομένη περίπτωση, η αρμόδια αρχή 
είναι σε θέση να τεκμηριώσει ότι η 
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα είναι απραίτητη και 
αναλογική για την πρόληψη, τη 
διερεύνηση, την ανίχνευση ή τη δίωξη 
ποινικών αδικημάτων ή για την εκτέλεση 
ποινικών κυρώσεων·
(β) τα αιτήματα παροχής πρόσβασης 
πρέπει να είναι γραπτά, εμπεριστατωμένα 
και να αναφέρουν τους νομικούς λόγους 
στους οποίους στηρίζεται το αίτημα· και
(γ) η γραπτή αίτηση πρέπει να είναι 
τεκμηριωμένη· και 
(δ) εφαρμόζονται κατάλληλες εγγυήσεις 
για να διασφαλισθεί η προστασία των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών 
σε σχέση με την επεξεργασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι 
εγγυήσεις αυτές δεν θίγουν και είναι 
συμπληρωματικές προς τις ειδικές 
προϋποθέσεις πρόσβασης σε δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα, όπως η 
δικαστική άδεια, σύμφωνα με το εθνικό 
δίκαιο.

Or. en
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Τροπολογία 312
Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
συλλέγονται αρχικά για διαφορετικό 
σκοπό μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο 
για την πρόληψη, τη διερεύνηση και την 
ανίχνευση εγκλημάτων και για τη δίωξη 
των δραστών, με βάση νομοθετική 
ρύθμιση η οποία παρέχει επαρκείς 
εγγυήσεις για την προστασία της 
ιδιωτικής ζωής του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η χρήση των δεδομένων για διαφορετικό σκοπό απαιτεί την ύπαρξη κατάλληλης νομικής βάσης 
στην εθνική νομοθεσία.

Τροπολογία 313
Carlos Coelho

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Article 4a
Χρονικά όρια αποθήκευσης και 

επανεξέτασης
1. Τα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν τα 
απαραίτητα μέτρα ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που υπόκεινται 
σε επεξεργασία σύμφωνα με την παρούσα 
οδηγία διαγράφονται από τις αρμόδιες 
αρχές όταν δεν είναι πλέον αναγκαία για 
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τους σκοπούς για τους οποίους 
συνελέγησαν και εν συνεχεία έτυχαν 
επεξεργασίας.
2. Τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν 
ότι οι αρμόδιες αρχές δημιουργούν τους 
απαραίτητους μηχανισμούς για τον 
ορισμό χρονικών ορίων για τη διαγραφή 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και την περιοδική επανεξέταση της 
ανάγκης αποθήκευσης των δεδομένων 
αυτών, συμπεριλαμβανομένου του 
καθορισμού σταθερών και 
προσαρμοσμένων στις διάφορες 
κατηγορίες δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα περιόδων αποθήκευσης. 
Θεσπίζονται διαδικαστικά μέτρα που 
διασφαλίζουν την τήρηση των εν λόγω 
χρονικών ορίων και των διαστημάτων 
περιοδικής επανεξέτασης.

Or. pt

Τροπολογία 314
Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5 διαγράφεται
Διάκριση μεταξύ διαφορετικών 

κατηγοριών προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι, στον 
βαθμό του εφικτού, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας διακρίνει σαφώς μεταξύ 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
διαφορετικών κατηγοριών υποκειμένων, 
π.χ.:
(α) προσώπων σε σχέση με τα οποία 
υπάρχουν σοβαροί λόγοι να πιστεύεται ότι 
διέπραξαν ή πρόκειται να διαπράξουν 
ποινικό αδίκημα·
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(β) προσώπων τα οποία καταδικάσθηκαν 
για ποινικό αδίκημα·
(γ) θυμάτων ποινικού αδικήματος ή 
προσώπων για τα οποία ορισμένα 
πραγματικά περιστατικά δημιουργούν την 
πεποίθηση ότι μπορεί να πέσουν θύματα 
ποινικού αδικήματος·
(δ) τρίτων ως προς ποινικό αδίκημα, 
όπως προσώπων που ενδέχεται να 
κληθούν να καταθέσουν σε ανακρίσεις 
σχετικά με ποινικά αδικήματα ή σε 
επακόλουθη ποινική διαδικασία ή 
προσώπων που μπορούν να παράσχουν 
πληροφορίες σχετικά με ποινικά 
αδικήματα, ή προσώπων επικοινωνίας ή 
συνεργών των προσώπων που 
αναφέρονται στα στοιχεία α) και β)· en
(ε) προσώπων που δεν υπάγονται σε 
καμία από τις ως άνω αναφερόμενες 
κατηγορίες.

Or. nl

Τροπολογία 315
Monika Hohlmeier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5 διαγράφεται
Διάκριση μεταξύ διαφορετικών 

κατηγοριών προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι, στον 
βαθμό του εφικτού, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας διακρίνει σαφώς μεταξύ 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
διαφορετικών κατηγοριών υποκειμένων, 
π.χ.:
α) προσώπων σε σχέση με τα οποία 
υπάρχουν σοβαροί λόγοι να πιστεύεται ότι 
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διέπραξαν ή πρόκειται να διαπράξουν 
ποινικό αδίκημα·
β) προσώπων τα οποία καταδικάσθηκαν 
για ποινικό αδίκημα·
γ) θυμάτων ποινικού αδικήματος ή 
προσώπων για τα οποία ορισμένα 
πραγματικά περιστατικά δημιουργούν την 
πεποίθηση ότι μπορεί να πέσουν θύματα 
ποινικού αδικήματος·
δ) τρίτων ως προς ποινικό αδίκημα, όπως 
προσώπων που ενδέχεται να κληθούν να 
καταθέσουν σε ανακρίσεις σχετικά με 
ποινικά αδικήματα ή σε επακόλουθη 
ποινική διαδικασία ή προσώπων που 
μπορούν να παράσχουν πληροφορίες 
σχετικά με ποινικά αδικήματα, ή 
προσώπων επικοινωνίας ή συνεργών των 
προσώπων που αναφέρονται στα στοιχεία 
α) και β)• και 
ε) προσώπων που δεν υπάγονται σε καμία 
από τις ως άνω αναφερόμενες 
κατηγορίες.

Or. de

Τροπολογία 316
Jan Mulder

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5 διαγράφεται
Διάκριση μεταξύ διαφορετικών 

κατηγοριών προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι, στον 
βαθμό του εφικτού, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας διακρίνει σαφώς μεταξύ 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
διαφορετικών κατηγοριών υποκειμένων, 
π.χ.:
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(α) προσώπων σε σχέση με τα οποία 
υπάρχουν σοβαροί λόγοι να πιστεύεται ότι 
διέπραξαν ή πρόκειται να διαπράξουν 
ποινικό αδίκημα·
(β) προσώπων τα οποία καταδικάσθηκαν 
για ποινικό αδίκημα·
(γ) θυμάτων ποινικού αδικήματος ή 
προσώπων για τα οποία ορισμένα 
πραγματικά περιστατικά δημιουργούν την 
πεποίθηση ότι μπορεί να πέσουν θύματα 
ποινικού αδικήματος·
(δ) τρίτων ως προς ποινικό αδίκημα, 
όπως προσώπων που ενδέχεται να 
κληθούν να καταθέσουν σε ανακρίσεις 
σχετικά με ποινικά αδικήματα ή σε 
επακόλουθη ποινική διαδικασία ή 
προσώπων που μπορούν να παράσχουν 
πληροφορίες σχετικά με ποινικά 
αδικήματα, ή προσώπων επικοινωνίας ή 
συνεργών των προσώπων που 
αναφέρονται στα στοιχεία α) και β)· και
(ε) προσώπων που δεν υπάγονται σε 
καμία από τις ως άνω αναφερόμενες 
κατηγορίες.

Or. en

Τροπολογία 317
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

(α) προσώπων σε σχέση με τα οποία 
υπάρχουν σοβαροί λόγοι να πιστεύεται ότι 
διέπραξαν ή πρόκειται να διαπράξουν 
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ποινικό αδίκημα·
(β) προσώπων τα οποία καταδικάσθηκαν 
για ποινικό αδίκημα·
(γ) θυμάτων ποινικού αδικήματος ή 
προσώπων για τα οποία ορισμένα 
πραγματικά περιστατικά δημιουργούν την 
πεποίθηση ότι μπορεί να πέσουν θύματα 
ποινικού αδικήματος·
(δ) τρίτων ως προς ποινικό αδίκημα, 
όπως προσώπων που ενδέχεται να 
κληθούν να καταθέσουν σε ανακρίσεις 
σχετικά με ποινικά αδικήματα ή σε 
επακόλουθη ποινική διαδικασία ή 
προσώπων που μπορούν να παράσχουν 
πληροφορίες σχετικά με ποινικά 
αδικήματα, ή προσώπων επικοινωνίας ή 
συνεργών των προσώπων που 
αναφέρονται στα στοιχεία α) και β)• και 
(ε) προσώπων που δεν υπάγονται σε 
καμία από τις ως άνω αναφερόμενες 
κατηγορίες.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ανάγκη μιας γενικής διάκρισης μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών προσώπων δεν είναι 
κατανοητή, η εφαρμογή της στην πράξη είναι αμφίβολη, και η συνδεόμενη με αυτή επιβάρυνση 
από πλευράς γραφειοκρατίας και κόστους σημαντική. Η επισήμανση των εννόμων συνεπειών 
απουσιάζει ενώ δεν διευκρινίζεται ποιες έννομες συνέπειες απορρέουν από τη διάκριση αυτή.

Τροπολογία 318
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 319
Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 320
Nuno Melo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) προσώπων σε σχέση με τα οποία 
υπάρχουν σοβαροί λόγοι να πιστεύεται ότι 
διέπραξαν ή πρόκειται να διαπράξουν
ποινικό αδίκημα·

(α) προσώπων σε σχέση με τα οποία 
υπάρχουν σοβαροί λόγοι να πιστεύεται ότι 
διέπραξαν ποινικό αδίκημα·

Or. pt

Τροπολογία 321
Carlos Coelho

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) θυμάτων ποινικού αδικήματος ή 
προσώπων για τα οποία ορισμένα 
πραγματικά περιστατικά δημιουργούν την 
πεποίθηση ότι μπορεί να πέσουν θύματα 
ποινικού αδικήματος·

(γ) θυμάτων ποινικού αδικήματος ή 
προσώπων για τα οποία υπάρχουν 
ενδείξεις που δημιουργούν την πεποίθηση 
ότι ενδέχεται να πέσουν θύματα ποινικού 
αδικήματος·

Or. pt

Τροπολογία 322
Nuno Melo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) θυμάτων ποινικού αδικήματος ή 
προσώπων για τα οποία ορισμένα 
πραγματικά περιστατικά δημιουργούν την 
πεποίθηση ότι μπορεί να πέσουν θύματα 
ποινικού αδικήματος·

(γ) θυμάτων ποινικού αδικήματος

Or. pt

Τροπολογία 323
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) τρίτων ως προς ποινικό αδίκημα, όπως
προσώπων που ενδέχεται να κληθούν να 
καταθέσουν σε ανακρίσεις σχετικά με 
ποινικά αδικήματα ή σε επακόλουθη 
ποινική διαδικασία ή προσώπων που 
μπορούν να παράσχουν πληροφορίες 
σχετικά με ποινικά αδικήματα, ή 
προσώπων επικοινωνίας ή συνεργών των 
προσώπων που αναφέρονται στα στοιχεία 

(δ) τρίτων ως προς ποινικό αδίκημα, όπως 
προσώπων που ενδέχεται να κληθούν να 
καταθέσουν σε ανακρίσεις σχετικά με 
ποινικά αδικήματα ή σε επακόλουθη 
ποινική διαδικασία ή προσώπων που 
μπορούν να παράσχουν πληροφορίες 
σχετικά με ποινικά αδικήματα, ή 
προσώπων επικοινωνίας ή συνεργών των 
προσώπων που αναφέρονται στα στοιχεία 
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α) και β)· και α) και β)·

Or. en

Τροπολογία 324
Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) τρίτων ως προς ποινικό αδίκημα, 
όπως προσώπων που ενδέχεται να 
κληθούν να καταθέσουν σε ανακρίσεις 
σχετικά με ποινικά αδικήματα ή σε 
επακόλουθη ποινική διαδικασία ή 
προσώπων που μπορούν να παράσχουν 
πληροφορίες σχετικά με ποινικά 
αδικήματα, ή προσώπων επικοινωνίας ή 
συνεργών των προσώπων που 
αναφέρονται στα στοιχεία α) και β)· και

(δ) προσώπων που ενδέχεται να κληθούν 
να καταθέσουν σε ανακρίσεις σχετικά με 
ποινικά αδικήματα ή σε επακόλουθη 
ποινική διαδικασία·

Or. en

Τροπολογία 325
Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) προσώπων που μπορούν να 
παράσχουν πληροφορίες σχετικά με 
ποινικά αδικήματα·

Or. en

Τροπολογία 326
Cornelia Ernst
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δβ) προσώπων που έχουν φιλική ή 
επαγγελματική σχέση με ένα από τα 
πρόσωπα που αναφέρονται στα σημεία α) 
και β)· και

Or. en

Τροπολογία 327
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) προσώπων που δεν υπάγονται σε 
καμία από τις ως άνω αναφερόμενες 
κατηγορίες.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 328
Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5α
Αδειοδότηση

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι ο ελεγκτής 
πρέπει να διατηρεί σύστημα 
αδειοδότησης, το οποίο συμμορφώνεται 
προς τις απαιτήσεις για επιμέλεια και 
αναλογικότητα.
2. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο από 
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άτομα που έχουν λάβει από τον ελεγκτή 
άδεια για το συγκεκριμένο σκοπό με 
στόχο την ορθή εκτέλεση των 
καθηκόντων τους και εντός των ορίων 
της αδειοδότησης.
3. Η αδειοδότηση περιλαμβάνει σαφή 
περιγραφή των τρόπων με τους οποίους ο 
ενδιαφερόμενος εξουσιοδοτείται να 
επεξεργάζεται τα δεδομένα, καθώς και τα 
στοιχεία των καθηκόντων, για την 
εκτέλεση των οποίων απαιτείται η 
επεξεργασία των δεδομένων.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η αδειοδότηση μπορεί να διασφαλίσει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
χρησιμοποιούνται σε έρευνες και διώξεις υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο από πρόσωπα τα 
οποία ο ελεγκτής έχει εξουσιοδοτήσει να επεξεργαστούν τα δεδομένα με στόχο την ορθή 
εκτέλεση των καθηκόντων τους. Ο περιορισμός τους εύρους των ατόμων που έχουν πρόσβαση 
σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι προτιμότερος συγκριτικά με τη διάκριση μεταξύ 
κατηγοριών ενδιαφερομένων.

Τροπολογία 329
Jan Mulder

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Τα κράτη μέλη περιορίζουν την 
πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα σε περιορισμένο αριθμό 
δεόντως εξουσιοδοτημένων μελών του 
προσωπικού. 

Or. en

Τροπολογία 330
Cornelia Ernst
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 331
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι οι αρχές επιβολής του νόμου χρειάζονται συγκεκριμένο λόγο για την συλλογή 
δεδομένων, πρέπει να είναι ανά πάσα στιγμή σε θέση να εξηγούν σε ποια κατηγορία ανήκει εκ 
πρώτης όψεως το άτομο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα. Εάν υπάρχουν αμφιβολίες, 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί η "εναλλακτική" κατηγορία (και να προσαρμοστεί αργότερα). Πρέπει 
επίσης να εξεταστεί το ενδεχόμενο προσθήκης ειδικής κατηγορίας για "μη υπόπτους", βλ. 
γνωμοδότηση ΕΕΠΔ, σημεία 349 έως 354. Κάτι τέτοιο θα αντανακλούσε την διατύπωση της 
απόφασης της Europol, άρθρο 14. Όπως δήλωσε ο ΕΕΠΔ, πρέπει επίσης να αποσαφηνίζονται 
οι συνέπειες αυτών των κατηγοριοποιήσεων, ιδίως όσον αφορά τα δικαιώματα του προσώπου 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, διότι περιορισμοί στο δικαίωμα πρόσβασης για υπόπτους 
μπορούν να αιτιολογηθούν ευκολότερα από εκείνους των μαρτύρων, πχ.

Τροπολογία 332
Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι κατηγορίες των προσώπων στα 
οποία αναφέρονται τα δεδομένα που 
προβλέπονται στα εδάφια (γ), (δ) και (ε) 
της παραγράφου αριθ. 1, ήτοι τα 
δεδομένα μη υπόπτων προσώπων και, 
ειδικότερα, παιδιών πρέπει να τυγχάνουν 
ειδικής προστασίας εις τρόπον ώστε να 
εξασφαλίζεται μία αναλογική 
χρησιμοποίηση των δεδομένων αυτών 
και, ειδικότερα, όσον αφορά περιόδους 
αποθήκευσης αρκετά πιο περιορισμένες 
και περιοδικούς ελέγχους όσον αφορά την 
ανάγκη διατήρησης των δεδομένων 
αυτών.

Or. pt

Τροπολογία 333
Jan Mulder
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
μπορούν να τύχουν επεξεργασίας μόνο 
από προσωπικό δεόντως 
εξουσιοδοτημένο από την αρμόδια αρχή 
με σκοπό την θεμιτή διεκπεραίωση των 
καθηκόντων τους και μόνο στον βαθμό 
που επιτρέπεται από την εν λόγω 
εξουσιοδότηση.

Or. en

Τροπολογία 334
Jan Mulder

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1γ. Η εξουσιοδότηση περιέχει 
ικανοποιητική περιγραφή των 
καθηκόντων και διαδικασιών της πράξης 
επεξεργασίας για την οποία έχει λάβει 
εξουσιοδότηση το σχετικό προσωπικό.

Or. en

Τροπολογία 335
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διαφορετικοί βαθμοί ακρίβειας και 
αξιοπιστίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα

Αντικειμενική ακρίβεια
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Or. de

Τροπολογία 336
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Οι αρμόδιες αρχές διασφαλίζουν ότι, 
στον βαθμό του εφικτού, τα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα είναι 
αντικειμενικά ακριβή, πλήρη και, εφόσον 
απαιτείται, επικαιροποιημένα.

Or. de

Τροπολογία 337
Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, στον 
βαθμό του εφικτού, κατά την επεξεργασία 
ανεξακρίβωτων δεδομένων σχετικά με τη 
συμμετοχή ατόμων στο σχεδιασμό ή τη 
διάπραξη σοβαρών αδικημάτων, εκτός 
όταν πρόκειται για υπόπτους, τα 
δεδομένα διακρίνονται ανάλογα με τον 
βαθμό ακρίβειας και αξιοπιστίας τους.

Or. nl

Αιτιολόγηση

The police process data concerning individuals in connection with the planning or 
commission of an offence. In this context it is not appropriate to distinguish between degrees 
of reliability of personal data, as this is ultimately a matter for the courts to rule on. However, 
some Member States have rules regarding the quality of the data on so-called non-suspects 
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who it is thought may possibly have been involved in serious crime (individuals on whom 
criminal intelligence data are held). With a view to the exchange of such data, it is important 
that common rules should apply regarding the accuracy and reliability of the data.

Τροπολογία 338
Jan Mulder

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ειδικές 
εγγυήσεις για την επεξεργασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που
αφορούν πρόσωπα τα οποία δεν έχουν 
καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα ή 
πρόσωπα για τα οποία δεν υπάρχουν 
σοβαροί λόγοι να πιστεύεται ότι έχουν 
διαπράξει ποινικό αδίκημα.

Or. en

Τροπολογία 339
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Οι αρμόδιες αρχές διασφαλίζουν ότι 
δεν διαβιβάζονται ούτε διατίθενται
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία
δεν είναι ακριβή, πλήρη ή 
επικαιροποιημένα. Για το σκοπό αυτό 
ελέγχουν πριν από τη διαβίβαση ή 
διάθεσή τους την ποιότητα των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα , 
εφόσον αυτό είναι εφικτό στην πράξη. Σε 
κάθε διαβίβαση δεδομένων 
επισυνάπτονται, στο μέτρο του δυνατού, 
διαθέσιμες πληροφορίες που επιτρέπουν 
στο κράτος μέλος που παραλαμβάνει τα 
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δεδομένα να αξιολογήσει την ακρίβεια, 
την πληρότητα, τον επίκαιρο χαρακτήρα 
και την αξιοπιστία των δεδομένων. Εάν 
τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
διαβιβάσθηκαν δίχως αίτηση, η 
παραλήπτρια αρχή εκτιμά πάραυτα εάν
τα εν λόγω δεδομένα είναι απαραίτητα για 
το σκοπό για τον οποίο διαβιβάσθηκαν.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν 
διαβιβασθεί ανακριβή δεδομένα, ή ότι τα 
δεδομένα διαβιβάσθηκαν παρανόμως, ο 
παραλήπτης τους οφείλει ενημερωθεί 
πάραυτα. Ο αποδέκτης υποχρεούται να 
διορθώσει αμελλητί τα δεδομένα 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 και το 
άρθρο 15 ή να τα διαγράψει σύμφωνα με 
το άρθρο 16.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το κείμενο της πρότασης οδηγίας ευθυγραμμίζεται με το άρθρο 8 της απόφασης πλαίσιο 
2008/977/ΔΕΥ και θεσπίζει την απαγόρευση της διαβίβασης δεδομένων που είναι αντικειμενικά 
ανακριβή.

Τροπολογία 340
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα 
οποία είναι ανακριβή, ελλιπή ή δεν είναι 
πλέον ενημερωμένα, δεν διαβιβάζονται 
ούτε διατίθενται και ότι τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα τα οποία 
βασίζονται σε πραγματικά περιστατικά 
διακρίνονται από τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα τα οποία βασίζονται σε 
προσωπικές εκτιμήσεις. Προς το σκοπό 
αυτό, οι αρμόδιες αρχές ελέγχουν την 
ποιότητα των δεδομένων προσωπικού 
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χαρακτήρα, πριν από τη διαβίβαση ή τη 
διάθεση των δεδομένων αυτών. Σε κάθε 
διαβίβαση δεδομένων επισυνάπτονται 
στο μέτρο του δυνατού πληροφορίες που 
επιτρέπουν στο κράτος μέλος που 
παραλαμβάνει τα δεδομένα να 
αξιολογήσει την ακρίβεια, την πληρότητα, 
τον επίκαιρο χαρακτήρα και την 
αξιοπιστία των δεδομένων. Τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα δεν 
διαβιβάζονται αν δεν ζητηθεί από 
αρμόδια αρχή, πράγμα που ισχύει ιδίως 
για δεδομένα που ήταν αρχικά στην 
κατοχή ιδιωτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 341
Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, κατά 
την επεξεργασία των δεδομένων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, στον 
βαθμό του εφικτού, γίνεται διάκριση 
μεταξύ των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα τα οποία βασίζονται σε 
πραγματικά περιστατικά και των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα 
οποία βασίζονται σε προσωπικές 
εκτιμήσεις.
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Or. nl

Αιτιολόγηση

The police process data concerning individuals in connection with the planning or 
commission of an offence. In this context it is not appropriate to distinguish between degrees 
of reliability of personal data, as this is ultimately a matter for the courts to rule on. However, 
some Member States have rules regarding the quality of the data on so-called non-suspects 
who it is thought may possibly have been involved in serious crime (individuals on whom 
criminal intelligence data are held). With a view to the exchange of such data, it is important 
that common rules should apply regarding the accuracy and reliability of the data.

Τροπολογία 342
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6a
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν 
διαβιβασθεί ανακριβή δεδομένα ή ότι τα 
δεδομένα διαβιβάσθηκαν παρανόμως, ο 
αποδέκτης τους ενημερώνεται πάραυτα. 
Ο αποδέκτης υποχρεούται να διορθώσει 
αμελλητί τα δεδομένα σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 και το άρθρο 15 ή να τα 
διαγράψει σύμφωνα με το άρθρο 16.

Or. en

Τροπολογία 343
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7 διαγράφεται
Νομιμότητα επεξεργασίας

Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι η 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα είναι σύννομη μόνον εάν και 
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στο μέτρο που είναι απαραίτητη:
(α) για την εκτέλεση καθήκοντος που 
ασκείται από αρμόδια αρχή βάσει νόμου 
για τους σκοπούς που καθορίζονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 1· ή 
(β) για τη συμμόρφωση προς υποχρέωση 
την οποία ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
υπέχει εκ του νόμου· ή 
(γ) για την προστασία των ζωτικών 
συμφερόντων του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα ή άλλου 
προσώπου· ή 
(δ) για την πρόληψη άμεσης και σοβαρής 
απειλής κατά της δημόσιας ασφάλειας.

Or. de

Τροπολογία 344
Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

(α) για την εκτέλεση καθήκοντος που 
ασκείται από αρμόδια αρχή βάσει νόμου 
για τους σκοπούς που καθορίζονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 1· ή

(β) για τη συμμόρφωση προς υποχρέωση 
την οποία ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
υπέχει εκ του νόμου· or
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(γ) για την προστασία των ζωτικών 
συμφερόντων του προσώπου στο οποίο
αναφέρονται τα δεδομένα ή άλλου 
προσώπου· or
(δ) για την πρόληψη άμεσης και σοβαρής 
απειλής κατά της δημόσιας ασφάλειας.

Or. en

Τροπολογία 345
Louis Michel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) για τη διασφάλιση του δημοσίου 
συμφέροντος που απειλείται από 
εγκληματικά δίκτυα που 
δραστηριοποιούνται λόγου χάρη στον 
χώρο της φαρμακοδιέγερσης, των 
στημένων αγώνων ή της νομιμοποίησης 
χρημάτων από παράνομες 
δραστηριότητες.

Or. en

Τροπολογία 346
Salvatore Iacolino

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ α) για την πρόληψη και την 
διαπίστωση αξιόποινων πράξεων.

Or. it

Αιτιολόγηση

Το ατομικό συμφέρον της προστασίας των δεδομένων συνδυάζεται με το συλλογικό συμφέρον 
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διαφύλαξης της ασφάλειας και  προστασίας της νόμιμης οικονομίας·

Τροπολογία 347
Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7α
Περαιτέρω επεξεργασία για 

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

Or. en

Τροπολογία 348
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7 α
Νομιμότητα επεξεργασίας, περιορισμός 

του σκοπού
1. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα είναι σύννομη μόνον εάν και 
στο μέτρο του δυνατού διενεργείται 
τηρουμένων των ακόλουθων βασικών 
αρχών.
2. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
επιτρέπεται να συλλέγονται από τις 
αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο των 
καθηκόντων τους για συγκεκριμένους, 
σαφείς και νόμιμους σκοπούς. Η συλλογή 
δεδομένων είναι σύννομη, ιδίως όταν 
διενεργείται:
(α) για την εκτέλεση καθήκοντος που 
ασκείται από αρμόδια αρχή βάσει νόμου 
για τους σκοπούς που καθορίζονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 1·
(β) για τη συμμόρφωση προς υποχρέωση 
την οποία ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
υπέχει εκ του νόμου·
(γ) με τη συγκατάθεση του προσώπου στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα για την 
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που το αφορούν βάσει ενός ή
περισσότερων ειδικών σκοπών·
(δ) για τη διαφύλαξη των αξιών 
προστασίας συμφερόντων του 
υποκειμένου των δεδομένων·
(ε) για την προστασία των εννόμων 
συμφερόντων ενός άλλου προσώπου, 
εκτός εάν το άξιο προστασίας συμφέρον 
του υποκειμένου των δεδομένων στην μη 
επεξεργασία είναι προφανώς υπέρτερο·
(στ) για την αποτροπή απειλής κατά της 
δημόσιας ασφάλειας.
3. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα πρέπει να ανταποκρίνεται 
στους σκοπούς για τους οποίους αυτά 
συλλέγονται. Η περαιτέρω επεξεργασία 
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για άλλον σκοπό επιτρέπεται εφόσον αυτή
(α) είναι σύννομη (παράγραφος 2)·
(β) είναι αναγκαία για την επίτευξη του 
άλλου αυτού σκοπού·
(γ) δεν είναι ασύμβατη με τους σκοπούς 
για τους οποίους συλλέγονται τα 
δεδομένα.
4. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 
3, επιτρέπεται η περαιτέρω επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για 
ιστορικούς, στατιστικούς ή 
επιστημονικούς σκοπούς, εφόσον τα 
κράτη μέλη προβλέπουν κατάλληλες 
εγγυήσεις, όπως η ανωνυμοποίηση των 
δεδομένων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή ευθυγραμμίζεται με το άρθρο 3 της απόφασης πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ και 
αναπτύσσει λεπτομερέστερα το σκοπό της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η 
παράγραφος 4 επιτρέπει την επεξεργασία αυτή για επιστημονικούς σκοπούς με ταυτόχρονη 
προστασία του υποκειμένου των δεδομένων. Παρόμοια διάταξη δεν προβλέπεται στην πρόταση 
οδηγίας της Επιτροπής. Σε αυτό αποσκοπεί και η εισαγωγή των ανωνυμοποιημένων δεδομένων 
στο πλαίσιο του άρθρου 3. Επιπλέον εισάγεται η δυνατότητα συγκατάθεσης.

Τροπολογία 349
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7α
Τα κράτη μέλη απαγορεύουν την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που αναφέρονται σε πρόσωπα 
άλλα από τα αναφερόμενα στην 
παράγραφο 1 όταν αυτή η επεξεργασία 
πραγματοποιείται για προληπτικούς 
σκοπούς ή προκειμένου να καταστούν 
διαθέσιμα για ενδεχόμενες περαιτέρω 
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χρήσεις δεδομένα, εκτός και αν:
(α) ο σκοπός είναι απολύτως αναγκαίος 
για την επίτευξη νόμιμου, καλά 
διατυπωμένου και συγκεκριμένου στόχου·
(β) η επεξεργασία περιορίζεται αυστηρά 
σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει 
τον απαραίτητο για την συγκεκριμένη 
πράξη επεξεργασίας χρόνο
(γ) οποιαδήποτε περαιτέρω χρήση για 
άλλους σκοπούς απαγορεύεται·
(δ) ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι σε 
θέση να τεκμηριώσει την συμμόρφωση με 
τις απαιτήσεις που καθορίζονται στα 
σημεία α) και β) της παρούσας 
παραγράφου και
(ε) ο σκοπός δεν μπορεί να επιτευχθεί με 
λιγότερο οχληρά μέσα.

Or. en

Τροπολογία 350
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7α
Περαιτέρω επεξεργασία

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
μπορούν να υπόκεινται σε περαιτέρω 
επεξεργασία για σκοπό άλλον από εκείνον 
που ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1, 
ο οποίος δεν είναι συμβατός με τους 
σκοπούς για τους οποίους συνελέγησαν 
αρχικά τα δεδομένα, εάν και στον βαθμό 
που η εν λόγω περαιτέρω επεξεργασία 
είναι αναγκαία και αναλογική σε μια 
δημοκρατική κοινωνία και απαιτείται 
συγκεκριμένα βάσει νομοθεσίας της 
Ένωσης ή εθνικού νόμου. Πριν 
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οποιαδήποτε επεξεργασία, το κράτος 
μέλος προβαίνει σε διαβούλευση με τον 
Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και 
διενεργεί εκτίμηση επιπτώσεων σε σχέση 
με την προστασία των δεδομένων.
2. Πέραν των προϋποθέσεων που 
ορίζονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1α), η 
νομοθεσία της Ένωσης ή ο εθνικός νόμος 
που επιτρέπει την περαιτέρω 
επεξεργασία, όπως ορίζεται στην 
παράγραφο 1, περιέχει ρητές και 
λεπτομερείς διατάξεις που διευκρινίζουν 
τουλάχιστον τα ακόλουθα: 
(α) τους συγκεκριμένους σκοπούς και τα 
μέσα της εν λόγω επεξεργασίας· 
(β) ότι η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο σε 
δεόντως εξουσιοδοτημένα μέλη του 
προσωπικού των αρμόδιων αρχών κατά 
την εκτέλεση των καθηκόντων τους όταν, 
σε μια συγκεκριμένη περίπτωση, 
υπάρχουν εύλογοι λόγοι να πιστεύεται ότι 
η επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα θα συμβάλλει σε 
ουσιώδη βαθμό στην πρόληψη, τη 
διερεύνηση, την ανίχνευση ή τη δίωξη 
ποινικών αδικημάτων ή στην εκτέλεση 
ποινικών κυρώσεων· και
(γ) ότι θεσπίζονται κατάλληλες εγγυήσεις 
προκειμένου να διασφαλισθεί η 
προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
και ελευθεριών σε σχέση με την 
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα. 
Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν να 
υπόκειται η πρόσβαση στα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα σε πρόσθετες 
προϋποθέσεις, όπως η δικαστική άδεια, 
σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο.
3. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να 
επιτρέψουν την περαιτέρω επεξεργασία 
για ιστορικούς, στατιστικούς ή 
επιστημονικούς σκοπούς υπό την 
προϋπόθεση ότι θα θεσπίσουν 
κατάλληλες εγγυήσεις, όπως να 
καταστούν τα δεδομένα ανώνυμα.
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Or. en

Τροπολογία 351
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7β
Διαφορετικές κατηγορίες προσώπων στα 

οποία αναφέρονται τα δεδομένα,
1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές μπορούν, για τους 
σκοπούς του άρθρου 1 παράγραφος 1, να 
επεξεργάζονται μόνο δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα των εξής 
διαφορετικών κατηγοριών προσώπων:
(α) προσώπων σε σχέση με τα οποία 
υπάρχουν εύλογοι λόγοι να πιστεύεται ότι 
διέπραξαν ή πρόκειται να διαπράξουν 
ποινικό αδίκημα·
(β) προσώπων που έχουν καταδικαστεί 
για έγκλημα·
(γ) θυμάτων ποινικού αδικήματος ή 
προσώπων για τα οποία ορισμένα 
πραγματικά περιστατικά δημιουργούν την 
πεποίθηση ότι μπορεί να πέσουν θύματα 
ποινικού αδικήματος·
(δ) τρίτων ως προς ποινικό αδίκημα, 
όπως προσώπων που ενδέχεται να 
κληθούν να καταθέσουν σε ανακρίσεις 
σχετικά με ποινικά αδικήματα ή σε 
επακόλουθη ποινική διαδικασία ή 
προσώπων που μπορούν να παράσχουν 
πληροφορίες σχετικά με ποινικά 
αδικήματα, ή προσώπων επικοινωνίας ή 
συνεργών των προσώπων που 
αναφέρονται στα στοιχεία α) και β)·
2. Δεδομένα προσώπων στα οποία 
αναφέρονται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα άλλων από τα αναφερόμενα 
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στην παράγραφο 1 μπορούν να τύχουν 
επεξεργασίας μόνο:
(α) εφόσον κρίνεται απαραίτητο για την 
διερεύνηση ή τη δίωξη συγκεκριμένου 
ποινικού αδικήματος προκειμένου να 
αξιολογηθεί κατά πόσο τα δεδομένα 
έχουν ενδιαφέρον για μία από τις 
κατηγορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1· ή
(β) όταν η εν λόγω επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για στοχοθετημένους, 
προληπτικούς λόγους ή για τους σκοπούς 
ποινικής διερεύνησης, υπό την 
αποκλειστική προϋπόθεση ότι ο εν λόγω 
σκοπός είναι νόμιμος, καλά 
διατυπωμένος και συγκεκριμένος και η 
επεξεργασία περιορίζεται αυστηρά στην 
αξιολόγηση του ενδιαφέροντος που έχουν 
τα δεδομένα για μία από τις κατηγορίες 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1.· Η 
επεξεργασία υπόκειται σε τακτικό έλεγχο 
ανά έξι μήνες τουλάχιστον και 
οποιαδήποτε περαιτέρω χρήση 
απαγορεύεται.
3. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι 
επιπρόσθετοι περιορισμοί και εγγυήσεις, 
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, 
εφαρμόζονται στην περαιτέρω 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που αναφέρονται στα 
πρόσωπα που καλύπτονται από την 
παράγραφο 1 σημεία γ) και δ).

Or. en

Τροπολογία 352
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7 β
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Ειδικές ρυθμίσεις κατά τη διαβίβαση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από 

άλλα κράτη μέλη
1. Κατά τη διαβίβαση ή διάθεση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από 
τις αρμόδιες αρχές ενός άλλου κράτους 
μέλους, παράλληλα με τις γενικές αρχές 
που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων, 
πρέπει να τηρούνται και οι ακόλουθες 
αρχές, όπως ορίζονται στις παραγράφους 
2 έως 4 του παρόντος άρθρου:
2. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
μπορούν να διαβιβάζονται σε ιδιώτες 
μόνο όταν
(α) η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
από το οποίο παρελήφθησαν τα δεδομένα 
συγκατατίθεται στη διαβίβαση σύμφωνα 
με την εθνική του νομοθεσία·
(β) η διαβίβαση δεν εμποδίζεται από 
ειδικά έννομα συμφέροντα του 
υποκειμένου των δεδομένων· και
(γ) η διαβίβαση είναι σε ιδιαίτερες 
περιπτώσεις ουσιαστικής σημασίας για 
την αρμόδια αρχή που διαβιβάζει τα 
δεδομένα στον ιδιώτη με σκοπό:
(i) την εκπλήρωση καθήκοντος που της 
έχει νομίμως ανατεθεί·
(ii) την πρόληψη, διερεύνηση, 
διαπίστωση ή δίωξη αξιοποίνων πράξεων 
ή την εκτέλεση ποινικών κυρώσεων·
(iii) την πρόληψη άμεσης και σοβαρής 
απειλής κατά της δημόσιας ασφάλειας, ή
(iv) την πρόληψη σοβαρής προσβολής 
των δικαιωμάτων μεμονωμένων 
προσώπων.
Η αρμόδια αρχή που διαβιβάζει δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα σε ιδιώτες τους 
ενημερώνει σχετικά με τους σκοπούς για 
τους οποίους τα δεδομένα αυτά μπορούν 
αποκλειστικά να χρησιμοποιηθούν.
3. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
μπορούν να υποβληθούν σε περαιτέρω 
επεξεργασία υπό τις προϋποθέσεις του 
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άρθρου 7, παράγραφος 3 μόνο για τους 
ακόλουθους διαφορετικούς από εκείνους 
για τους οποίους διαβιβάστηκαν ή 
διατέθηκαν σκοπούς:
(α) για την πρόληψη, διερεύνηση, 
διαπίστωση ή δίωξη αξιόποινων πράξεων 
ή για την εκτέλεση ποινικών κυρώσεων, 
διαφορετικών από τις αξιόποινες πράξεις 
ή κυρώσεις για τις οποίες διαβιβάσθηκαν 
ή διατέθηκαν τα δεδομένα·
(β) για άλλες δικαστικές και διοικητικές 
διαδικασίες οι οποίες συναρτώνται άμεσα 
με την πρόληψη, διερεύνηση, διαπίστωση 
ή δίωξη αξιόποινων πράξεων ή με την 
εκτέλεση ποινικών κυρώσεων·
(γ) για την αποτροπή άμεσης και σοβαρής 
απειλής κατά της δημόσιας ασφάλειας, ή
(δ) για κάθε άλλον σκοπό μόνο με την 
προηγούμενη συμφωνία του 
διαβιβάζοντος κράτους μέλους ή με τη 
συναίνεση του υποκειμένου των 
δεδομένων, την οποία παρέχει σύμφωνα 
με το εθνικό δίκαιο.
Το άρθρο 7, παράγραφος 4 δεν θίγεται.
4. Σε περίπτωση που, σύμφωνα με το 
εσωτερικό δίκαιο του διαβιβάζοντος 
κράτους μέλους, ισχύουν σε ειδικές 
περιστάσεις ειδικοί περιορισμοί 
επεξεργασίας κατά την ανταλλαγή 
δεδομένων μεταξύ αρμοδίων αρχών εντός 
αυτού του κράτους μέλους, η 
διαβιβάζουσα αρχή επισημαίνει στον 
παραλήπτη τους ειδικούς περιορισμούς. 
Ο παραλήπτης εξασφαλίζει ότι τηρούνται
αυτοί οι περιορισμοί όσον αφορά την 
επεξεργασία.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία ευθυγραμμίζεται με τις ρυθμίσεις του άρθρου 13 της απόφασης πλαίσιο 
2008/977/ΔΕΥ, σχετικά με το χειρισμό δεδομένων που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη και 
θεσπίζει ιδιαίτερη προστασία για τα δεδομένα αυτά. Το άρθρο 7 α αποσκοπεί ταυτόχρονα στην 
προστασία του κράτους μέλους από το οποίο προέρχονται τα δεδομένα και θεσπίζει με αυτό τον 
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τρόπο το απαραίτητο για την ανταλλαγή δεδομένων εντός της Ένωσης πλαίσιο εμπιστοσύνης, 
σύμφωνα με το οποίο τα διαβιβαζόμενα δεδομένα δεν μπορούν να υποβάλλονται σε 
επεξεργασία κατά το δοκούν του παραλαμβάνοντος κράτους.

Τροπολογία 353
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7 γ
Καθορισμός προθεσμιών διαγραφής και 

εξέτασης
Για τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα ή για την περιοδική 
επανεξέταση της αναγκαιότητας 
αποθήκευσης των δεδομένων 
προβλέπονται οι δέουσες προθεσμίες. Η 
μέριμνα για την τήρηση των προθεσμιών 
αυτών εξασφαλίζεται μέσω δικονομικών 
μέτρων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Αναπαραγωγή κατά γράμμα του άρθρου 5 της απόφασης πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ.

Τροπολογία 354
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη απαγορεύουν την
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα τα οποία αποκαλύπτουν φυλή ή 
εθνοτική καταγωγή, πολιτικά φρονήματα,
θρησκεία ή πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή 
σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και

1. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα τα οποία αποκαλύπτουν φυλή ή 
εθνοτική καταγωγή, πολιτικά φρονήματα,
θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις,
ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική 
οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία
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γενετικών δεδομένων ή δεδομένων που 
αφορούν την υγεία ή τη σεξουαλική ζωή.

δεδομένων που αφορούν την υγεία ή τη 
σεξουαλική ζωή επιτρέπεται μόνον 
εφόσον

Or. de

Αιτιολόγηση

Το άρθρο τροποποιείται σύμφωνα με το άρθρο 6 της απόφασης πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ.
Παρόλο που η τροπολογία δεν ακολουθεί την αρχή της απαγόρευσης όπως η πρόταση οδηγίας, 
η επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων εξακολουθεί να διέπεται από αυστηρές προδιαγραφές.
Λόγω της μεγάλης σημασίας των αποδεικτικών ιχνών γενετικού υλικού, η βασική απαγόρευση 
της επεξεργασίας γενετικών δεδομένων που καθιερώνει εκ νέου η Επιτροπή διαγράφεται.

Τροπολογία 355
Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη απαγορεύουν την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα τα οποία αποκαλύπτουν φυλή ή 
εθνοτική καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, 
θρησκεία ή πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε 
συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και 
γενετικών δεδομένων ή δεδομένων που 
αφορούν την υγεία ή τη σεξουαλική ζωή.

1. Τα κράτη μέλη απαγορεύουν την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα τα οποία αποκαλύπτουν φυλή ή 
εθνοτική καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, 
θρησκεία ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, φύλο 
ή του γενετήσιο προσανατολισμό, ή τη 
συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση 
και τις συνδικαλιστικές δραστηριότητες, 
καθώς και γενετικών δεδομένων ή 
δεδομένων που αφορούν την υγεία ή τη 
σεξουαλική ζωή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αρχική λίστα κατηγοριών ήταν πολύ περιορισμένη. Aligning with Regulation.

Τροπολογία 356
Carlos Coelho
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη απαγορεύουν την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα τα οποία αποκαλύπτουν φυλή ή 
εθνοτική καταγωγή, πολιτικά φρονήματα,
θρησκεία ή πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή 
σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και 
γενετικών δεδομένων ή δεδομένων που 
αφορούν την υγεία ή τη σεξουαλική ζωή.

1. Τα κράτη μέλη απαγορεύουν την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα τα οποία αποκαλύπτουν την 
ιδιωτική ζωή, την φυλή ή την εθνοτική 
καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις 
θρησκευτικές ή τις φιλοσοφικές
πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε 
συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και 
γενετικών δεδομένων ή δεδομένων που 
αφορούν την υγεία ή τη σεξουαλική ζωή.

Or. pt

Τροπολογία 357
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(α) η επεξεργασία είναι απολύτως 
αναγκαία και επιτρέπεται από νόμο, ο 
οποίος προβλέπει κατάλληλες εγγυήσεις·

Or. de

Τροπολογία 358
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για 
την προστασία των ζωτικών 
συμφερόντων του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα ή άλλου 

(β) η επεξεργασία αφορά δεδομένα τα 
οποία έχουν προδήλως δημοσιοποιηθεί 
από το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται.
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προσώπου ή

Or. de

Τροπολογία 359
Carlos Coelho

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) η επεξεργασία αφορά δεδομένα τα 
οποία έχουν προδήλως δημοσιοποιηθεί από 
το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται.

(γ) η επεξεργασία αφορά δεδομένα τα 
οποία έχουν προδήλως δημοσιοποιηθεί από 
το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται, .από 
τη στιγμή που είναι σημαντικά και 
απολύτως απαραίτητα για τους σκοπούς 
για τους οποίους συλλέγονται.

Or. pt

Τροπολογία 360
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν την 
απαγόρευση μέτρων που παράγουν 
δυσμενείς έννομες συνέπειες για το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα ή θίγουν σε μεγάλο βαθμό το εν 
λόγω πρόσωπο, τα οποία μέτρα βασίζονται 
αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα με σκοπό την αξιολόγηση 
ορισμένων προσωπικών πτυχών που 
σχετίζονται με το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται, εκτός εάν επιτρέπονται από 
νόμο ο οποίος θεσπίζει επίσης μέτρα για 
την κατοχύρωση των έννομων 
συμφερόντων του προσώπου στο οποίο 

1. Μέτρα που παράγουν δυσμενείς έννομες 
συνέπειες για το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα ή θίγουν σε 
μεγάλο βαθμό το εν λόγω πρόσωπο και τα 
οποία μέτρα βασίζονται αποκλειστικά σε 
αυτοματοποιημένη επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με 
σκοπό την αξιολόγηση ορισμένων 
προσωπικών πτυχών που σχετίζονται με το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται,
επιτρέπονται μόνον εφόσον αυτό 
προβλέπεται από νόμο ο οποίος θεσπίζει 
επίσης μέτρα για την κατοχύρωση των 
έννομων συμφερόντων του προσώπου στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα.
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αναφέρονται τα δεδομένα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η αναδιατύπωση του άρθρου αυτού βασίζεται στο άρθρο 7 της απόφασης πλαίσιο 
(2008/977/ΔΕΥ). Η αξιολόγηση προσωπικών πτυχών εξακολουθεί να επιτρέπεται μόνο υπό 
αυστηρές προϋποθέσεις, μολονότι δεν ακολουθείται η αρχή της απαγόρευσης.

Τροπολογία 361
Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν την 
απαγόρευση μέτρων που παράγουν 
δυσμενείς έννομες συνέπειες για το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα ή θίγουν σε μεγάλο βαθμό το εν 
λόγω πρόσωπο, τα οποία μέτρα βασίζονται 
αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα με σκοπό την αξιολόγηση 
ορισμένων προσωπικών πτυχών που 
σχετίζονται με το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται, εκτός εάν επιτρέπονται από 
νόμο ο οποίος θεσπίζει επίσης μέτρα για 
την κατοχύρωση των έννομων 
συμφερόντων του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα.

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν την 
απαγόρευση μέτρων που παράγουν 
έννομες συνέπειες για το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ή θίγουν 
σε μεγάλο βαθμό το εν λόγω πρόσωπο, τα 
οποία μέτρα βασίζονται στην κατάρτιση 
προφίλ εκτός και αν επιτρέπονται από 
νόμο ο οποίος θεσπίζει επίσης μέτρα για 
την κατοχύρωση των έννομων 
συμφερόντων του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, 
συμπεριλαμβανομένων του δικαιώματος 
ουσιαστικής ενημέρωσης σχετικά με την 
συλλογιστική που χρησιμοποιήθηκε στην 
κατάρτιση προφίλ και του δικαιώματος 
να επιτυγχάνεται ανθρώπινη παρέμβαση, 
συμπεριλαμβανομένης αιτιολόγησης 
σχετικά με την απόφαση που ελήφθη 
μετά από μια τέτοια παρέμβαση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα πρόσωπα που υφίστανται την πρακτική της κατάρτισης προφίλ πρέπει να ενημερώνονται 
σχετικά, συμπεριλαμβανομένης μιας ουσιαστικής ενημέρωσης σχετικά με την συλλογιστική που 
χρησιμοποιήθηκε στην κατάρτιση προφίλ.
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Τροπολογία 362
Jan Mulder

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν την 
απαγόρευση μέτρων που παράγουν 
δυσμενείς έννομες συνέπειες για το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα ή θίγουν σε μεγάλο βαθμό το εν 
λόγω πρόσωπο, τα οποία μέτρα βασίζονται 
αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα με σκοπό την αξιολόγηση 
ορισμένων προσωπικών πτυχών που 
σχετίζονται με το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται, εκτός εάν επιτρέπονται από 
νόμο ο οποίος θεσπίζει επίσης μέτρα για 
την κατοχύρωση των έννομων 
συμφερόντων του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα.

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν την 
απαγόρευση μέτρων που παράγουν 
δυσμενείς έννομες συνέπειες για το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα ή θίγουν σε μεγάλο βαθμό το εν 
λόγω πρόσωπο, τα οποία μέτρα βασίζονται 
εν μέρει ή πλήρως σε αυτοματοποιημένη 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα με σκοπό την αξιολόγηση 
ορισμένων προσωπικών πτυχών που 
σχετίζονται με το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται, εκτός εάν επιτρέπονται από 
νόμο ο οποίος θεσπίζει επίσης μέτρα για 
την κατοχύρωση των έννομων 
συμφερόντων του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα.

Or. en

Τροπολογία 363
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν την 
απαγόρευση μέτρων που παράγουν 
δυσμενείς έννομες συνέπειες για το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα ή θίγουν σε μεγάλο βαθμό το εν 
λόγω πρόσωπο, τα οποία μέτρα βασίζονται 
αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα με σκοπό την αξιολόγηση 

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν την 
απαγόρευση μέτρων που παράγουν 
δυσμενείς συνέπειες για το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ή θίγουν 
σε μεγάλο βαθμό το εν λόγω πρόσωπο, τα 
οποία μέτρα βασίζονται αποκλειστικά σε 
αυτοματοποιημένη επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με 
σκοπό την αξιολόγηση ορισμένων 
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ορισμένων προσωπικών πτυχών που 
σχετίζονται με το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται, εκτός εάν επιτρέπονται από 
νόμο ο οποίος θεσπίζει επίσης μέτρα για 
την κατοχύρωση των έννομων 
συμφερόντων του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα.

προσωπικών πτυχών που σχετίζονται με το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα μέτρα κατάρτισης προφίλ που ενδέχεται να έχουν αρνητικές επ ιπτώσεις στο πρόσωπο που 
αφορούν πρέπει πάντα να συμπεριλαμβάνουν μια ανθρώπινη παράμετρο.

Τροπολογία 364
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν την 
απαγόρευση μέτρων που παράγουν 
δυσμενείς έννομες συνέπειες για το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα ή θίγουν σε μεγάλο βαθμό το εν 
λόγω πρόσωπο, τα οποία μέτρα 
βασίζονται αποκλειστικά σε 
αυτοματοποιημένη επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με 
σκοπό την αξιολόγηση ορισμένων 
προσωπικών πτυχών που σχετίζονται με το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται, εκτός 
εάν επιτρέπονται από νόμο ο οποίος 
θεσπίζει επίσης μέτρα για την 
κατοχύρωση των έννομων συμφερόντων 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα.

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι κάθε 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα έχει το δικαίωμα να μην 
υπάγεται σε μέτρο το οποίο δημιουργεί 
έννομες συνέπειες για το εν λόγω φυσικό 
πρόσωπο ή θίγουν σε μεγάλο βαθμό το εν 
λόγω φυσικό πρόσωπο, μέτρο το οποίο 
βασίζεται εν μέρει ή πλήρως σε 
αυτοματοποιημένη επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με 
σκοπό την αξιολόγηση ορισμένων 
προσωπικών πτυχών που σχετίζονται με το 
εν λόγω πρόσωπο,

Or. en
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Τροπολογία 365
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν την 
απαγόρευση μέτρων που παράγουν 
δυσμενείς έννομες συνέπειες για το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα ή θίγουν σε μεγάλο βαθμό το εν 
λόγω πρόσωπο, τα οποία μέτρα βασίζονται 
αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα με σκοπό την αξιολόγηση 
ορισμένων προσωπικών πτυχών που 
σχετίζονται με το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται, εκτός εάν επιτρέπονται από
νόμο ο οποίος θεσπίζει επίσης μέτρα για 
την κατοχύρωση των έννομων 
συμφερόντων του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα.

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν την 
απαγόρευση μέτρων που παράγουν 
δυσμενείς έννομες συνέπειες για το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα ή θίγουν σχετικά το εν λόγω 
πρόσωπο, τα οποία μέτρα βασίζονται κατ' 
εξοχήν σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με 
σκοπό την αξιολόγηση ορισμένων 
προσωπικών πτυχών που σχετίζονται με το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται, εκτός 
εάν επιτρέπονται από νόμο ο οποίος 
θεσπίζει επίσης μέτρα για την κατοχύρωση 
των έννομων συμφερόντων του προσώπου 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα.

Or. en

Τροπολογία 366
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Με την επιφύλαξη των άλλων 
διατάξεων της παρούσας οδηγίας, ένα 
φυσικό πρόσωπο μπορεί να υπάγεται σε 
μέτρο της μορφής που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 μόνο εφόσον η επεξεργασία 
επιτρέπεται ρητώς από νόμο της Ένωσης 
ή κράτους μέλους ο οποίος θεσπίζει 
επίσης κατάλληλα μέτρα για την 
κατοχύρωση των έννομων συμφερόντων 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα.
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Or. en

Τροπολογία 367
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος 2 παρακινεί σε ιδιαιτέρως εκτεταμένη αξιολόγηση προσωπικών πτυχών και θα 
μπορούσε εύκολα να καταστρατηγηθεί.

Τροπολογία 368
Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

Οι προστασίες κατά της χρήσης ειδικών κατηγοριών δεδομένων πρέπει να ενισχυθούν.

Τροπολογία 369
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Η αυτοματοποιημένη επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με 
σκοπό τον διαχωρισμό της ταυτότητας 
ενός προσώπου χωρίς αρχική υποψία ότι 
αυτό έχει διαπράξει ή πρόκειται να 
διαπράξει ποινικό αδίκημα θα θεωρείται 
νόμιμη μόνο στον βαθμό που αυτό είναι 
αυστηρά αναγκαίο για την διερεύνηση 
σοβαρού ποινικού αδικήματος ή για την 
πρόληψη σαφούς και επικείμενου 
κινδύνου, με βάση αντικειμενικές 
ενδείξεις, εναντίον της δημόσιας 
ασφάλειας, της ύπαρξης του κράτους ή
της ανθρώπινης ζωής. Δεν περιλαμβάνει, 
ούτε δημιουργεί  ειδικές κατηγορίες 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
αναφέρονται στο άρθρο 8.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επιχειρήσεις-σκούπα για τον εντοπισμό ενδεχόμενων υπόπτων χωρίς αρχική υπόνοια εναντίον 
τους πρέπει να έχουν εξαιρετικά αυστηρές προϋποθέσεις. Η τροπολογία βασίζεται στην 
απόφαση BVerfG BvR 518/02 της 4ης Απριλίου 2006 του Γερμανικού Συνταγματικού 
Δικαστηρίου.

Τροπολογία 370
Cornelia Ernst
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις εναντίον προφίλ που εισάγουν διακρίσεις πρέπει να ενισχυθούν.

Τροπολογία 371
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η κατάρτιση προφίλ ενέχει σοβαρούς κινδύνους για τα πρόσωπα τα οποία αφορούν τα 
δεδομένα. Το προφίλ έχει τη τάση να ενισχύει τις διακρίσεις, να καθιστά τις αποφάσεις λιγότερο 
διαφανείς και εμπεριέχει έναν αναπόφευκτο κίνδυνο λήψης λανθασμένων αποφάσεων. Για τους 
λόγους αυτούς πρέπει να ρυθμίζεται με αυστηρότητα. Η χρήση πρέπει να έχει σαφώς 
καθορισμένα όρια και, όταν επιτρέπεται, πρέπει να εφαρμόζονται ρήτρες ασφαλείας εναντίον 
των διακρίσεων. Το προφίλ συνήθως είναι άχρηστο για σπάνια χαρακτηριστικά λόγω της 
πιθανότητας για ψευδοθετικά αποτελέσματα. Επιπλέον, υπάρχει ο κίνδυνος ευρείας χρήσης 
αναξιόπιστων προφίλ που εφαρμόζουν ουσιαστικά διακρίσεις.

Τροπολογία 372
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας λαμβάνει κάθε 
εύλογο μέτρο ώστε να διαθέτει διαφανείς 
και εύκολα προσπελάσιμες πολιτικές όσον 
αφορά την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και την άσκηση 
των δικαιωμάτων των προσώπων στα 
οποία αναφέρονται τα δεδομένα.

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας λαμβάνει
κατάλληλα και αποδεκτά μέτρα, ώστε να 
διαθέτει διαφανείς και εύκολα 
προσπελάσιμες πολιτικές όσον αφορά την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και την άσκηση των 
δικαιωμάτων των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα.

Or. de

Τροπολογία 373
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι κάθε 
ενημέρωση και κάθε κοινοποίηση σχετικά 
με την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα παρέχεται από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας στο πρόσωπο στο 

2. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι κάθε 
ενημέρωση και κάθε κοινοποίηση σχετικά 
με την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα παρέχεται από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας στο πρόσωπο στο 
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οποίο αναφέρονται τα δεδομένα σε 
κατανοητή μορφή, με τη χρήση σαφούς και 
απλής διατύπωσης.

οποίο αναφέρονται τα δεδομένα σε 
κατανοητή μορφή, με τη χρήση κατά το 
δυνατόν σαφούς και απλής διατύπωσης.

Or. de

Τροπολογία 374
Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι κάθε 
ενημέρωση και κάθε κοινοποίηση σχετικά 
με την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα παρέχεται από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας στο πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα σε 
κατανοητή μορφή, με τη χρήση σαφούς και 
απλής διατύπωσης.

2. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι κάθε 
ενημέρωση και κάθε κοινοποίηση σχετικά 
με την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα παρέχεται από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας στο πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα σε 
κατανοητή μορφή, με τη χρήση σαφούς και 
απλής διατύπωσης. Η εν λόγω 
κοινοποίηση πρέπει να είναι 
προσαρμοσμένη στο συγκεκριμένο 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα μέσω, εφόσον κρίνεται 
απαραίτητο, της χρησιμοποίησης απλής 
γλώσσας και/ή ξένης γλώσσας.

Or. en

Τροπολογία 375
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι κάθε 
ενημέρωση και κάθε κοινοποίηση σχετικά 
με την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα παρέχεται από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας στο πρόσωπο στο 

2. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι κάθε 
ενημέρωση και κάθε κοινοποίηση σχετικά 
με την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα παρέχεται από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας στο πρόσωπο στο 
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οποίο αναφέρονται τα δεδομένα σε 
κατανοητή μορφή, με τη χρήση σαφούς και 
απλής διατύπωσης.

οποίο αναφέρονται τα δεδομένα σε 
κατανοητή μορφή, με τη χρήση σαφούς και 
απλής διατύπωσης, προσαρμοσμένης στο 
συγκεκριμένο πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, ιδίως όταν 
πρόκειται για ενημέρωση που 
απευθύνεται ειδικά σε παιδιά.

Or. en

Τροπολογία 376
Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι κάθε 
ενημέρωση και κάθε κοινοποίηση σχετικά 
με την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα παρέχεται από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας στο πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα σε 
κατανοητή μορφή, με τη χρήση σαφούς και 
απλής διατύπωσης.

2. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι κάθε 
ενημέρωση και κάθε κοινοποίηση σχετικά 
με την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα παρέχεται από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας στο πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα σε 
κατανοητή μορφή, με τη χρήση σαφούς και 
απλής διατύπωσης. Εάν το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα είναι 
παιδί, η εν λόγω ενημέρωση πρέπει να 
παρέχεται με τρόπο φιλικό προς το παιδί.

Or. en

Τροπολογία 377
Jan Mulder

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας λαμβάνει κάθε 
εύλογο μέτρο ώστε να θεσπίζει διαδικασίες 
για την παροχή των πληροφοριών που 

3. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας λαμβάνει κάθε 
μέτρο ώστε να θεσπίζει διαδικασίες για την 
παροχή των πληροφοριών που 
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αναφέρονται στο άρθρο 11 και για την 
άσκηση των δικαιωμάτων των προσώπων 
στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα που 
προβλέπονται στα άρθρα 12 έως 17.

αναφέρονται στο άρθρο 11 και για την 
άσκηση των δικαιωμάτων των προσώπων 
στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα που 
προβλέπονται στα άρθρα 12 έως 17.

Or. en

Τροπολογία 378
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα για τη συνέχεια που δίδεται στο 
αίτημά του αμελλητί.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 379
Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι η 
ενημέρωση και οι ενέργειες που 
εκτελούνται από τον υπεύθυνο
επεξεργασίας σε συνέχεια των αιτημάτων 
που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 
4 παρέχονται και εκτελούνται ατελώς. Εάν 
τα αιτήματα είναι κακόβουλα, ιδίως λόγω 
του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους 
ή του μεγέθους ή του όγκου του 
αιτήματος, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
μπορεί να επιβάλει την καταβολή κάποιου 
τέλους για την παροχή της ενημέρωσης ή 
την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας, ή 

5. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι η 
ενημέρωση και οι ενέργειες που 
εκτελούνται από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας σε συνέχεια των αιτημάτων 
που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 
4 παρέχονται και εκτελούνται ατελώς. Εάν 
τα αιτήματα είναι προδήλως υπερβολικά, 
ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου 
χαρακτήρα τους, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας μπορεί να επιβάλει την 
καταβολή κάποιου τέλους για την παροχή 
της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της 
ζητούμενης ενέργειας. Στην περίπτωση 
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ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να μην 
εκτελέσει τη ζητούμενη ενέργεια. Στην 
περίπτωση αυτή, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας φέρει το βάρος της 
απόδειξης του κακόβουλου χαρακτήρα του 
αιτήματος.

αυτή, ο υπεύθυνος επεξεργασίας φέρει το 
βάρος της απόδειξης του προδήλως 
υπερβολικού χαρακτήρα του αιτήματος.

Or. en

Τροπολογία 380
Jan Mulder

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι η 
ενημέρωση και οι ενέργειες που 
εκτελούνται από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας σε συνέχεια των αιτημάτων 
που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 
4 παρέχονται και εκτελούνται ατελώς. Εάν 
τα αιτήματα είναι κακόβουλα, ιδίως λόγω 
του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους 
ή του μεγέθους ή του όγκου του αιτήματος, 
ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να 
επιβάλει την καταβολή κάποιου τέλους για 
την παροχή της ενημέρωσης ή την 
εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας, ή ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να μην 
εκτελέσει τη ζητούμενη ενέργεια. Στην 
περίπτωση αυτή, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας φέρει το βάρος της 
απόδειξης του κακόβουλου χαρακτήρα του 
αιτήματος.

5. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι η 
ενημέρωση και οι ενέργειες που 
εκτελούνται από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας σε συνέχεια των αιτημάτων 
που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 
4 παρέχονται σε γραπτή μορφή και 
εκτελούνται ατελώς. Εάν τα αιτήματα είναι 
κακόβουλα, ιδίως λόγω του 
επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους ή 
του μεγέθους ή του όγκου του αιτήματος, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να 
επιβάλει την καταβολή κάποιου τέλους για 
την παροχή της ενημέρωσης ή την 
εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας, ή ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να μην 
εκτελέσει τη ζητούμενη ενέργεια. Στην 
περίπτωση αυτή, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας φέρει το βάρος της 
απόδειξης του κακόβουλου χαρακτήρα του 
αιτήματος.

Or. en

Τροπολογία 381
Jan Philipp Albrecht
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι η 
ενημέρωση και οι ενέργειες που 
εκτελούνται από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας σε συνέχεια των αιτημάτων 
που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 
4 παρέχονται και εκτελούνται ατελώς. Εάν 
τα αιτήματα είναι κακόβουλα, ιδίως λόγω 
του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους 
ή του μεγέθους ή του όγκου του 
αιτήματος, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
μπορεί να επιβάλει την καταβολή κάποιου 
τέλους για την παροχή της ενημέρωσης ή 
την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας, ή 
ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να μην 
εκτελέσει τη ζητούμενη ενέργεια. Στην 
περίπτωση αυτή, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας φέρει το βάρος της 
απόδειξης του κακόβουλου χαρακτήρα του 
αιτήματος.

5. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι η 
ενημέρωση και οι ενέργειες που 
εκτελούνται από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας σε συνέχεια των αιτημάτων 
που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 
4 παρέχονται και εκτελούνται ατελώς. Εάν 
τα αιτήματα είναι προδήλως υπερβολικά, 
ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου 
χαρακτήρα τους, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας μπορεί να επιβάλει την 
καταβολή κάποιου εύλογου τέλους για την 
παροχή της ενημέρωσης ή για την 
εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας. Στην 
περίπτωση αυτή, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας φέρει το βάρος της 
απόδειξης του υπερβολικού χαρακτήρα 
του αιτήματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που συνάδει με το σχέδιο έκθεσης για τον κανονισμό για την προστασία των 
δεδομένων. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να έχει την δυνατότητα 
να αρνηθεί να λάβει μέτρα ή να παράσχει πληροφορίες που βασίζονται σε δικαίωμα του 
προσώπου που αφορούν τα δεδομένα.

Τροπολογία 382
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι η 
ενημέρωση και οι ενέργειες που 
εκτελούνται από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας σε συνέχεια των αιτημάτων 

5. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι η 
ενημέρωση και οι ενέργειες που 
εκτελούνται από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας σε συνέχεια των αιτημάτων 
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που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 
4 παρέχονται και εκτελούνται ατελώς. Εάν 
τα αιτήματα είναι κακόβουλα, ιδίως λόγω 
του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους 
ή του μεγέθους ή του όγκου του 
αιτήματος, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
μπορεί να επιβάλει την καταβολή κάποιου 
τέλους για την παροχή της ενημέρωσης ή 
την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας, ή 
ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να μην 
εκτελέσει τη ζητούμενη ενέργεια. Στην 
περίπτωση αυτή, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας φέρει το βάρος της 
απόδειξης του κακόβουλου χαρακτήρα 
του αιτήματος.

που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 
4 παρέχονται και εκτελούνται ατελώς.

Or. en

Τροπολογία 383
Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 10α
Δικαιώματα σε σχέση με αποδέκτες

Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας γνωστοποιεί 
οποιαδήποτε αλλαγή, διόρθωση ή 
διαγραφή πραγματοποιείται σύμφωνα με 
τα άρθρα 15 και 16 της παρούσας 
οδηγίας ή για άλλους λόγους σε 
οποιονδήποτε αποδέκτη έχει λάβει γνώση 
του περιεχομένου των δεδομένων και 
ενημερώνεται ο ίδιος σχετικά με τα μέτρα 
που ελήφθησαν κατόπιν της εν λόγω 
γνωστοποίησης, εκτός και αν αυτό είναι 
αδύνατο ή συνεπάγεται δυσανάλογη 
προσπάθεια.

Or. en
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Τροπολογία 384
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εάν συλλέγονται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα τα οποία αφορούν 
συγκεκριμένο υποκείμενο, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας λαμβάνει όλα τα 
απαραίτητα μέτρα για να παρέχει στο 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα οπωσδήποτε τις ακόλουθες 
πληροφορίες: 

διαγράφεται

(a) την ταυτότητα και τα στοιχεία 
επικοινωνίας του υπευθύνου 
επεξεργασίας και του υπευθύνου 
προστασίας δεδομένων·
(β) τους σκοπούς της επεξεργασίας για 
την οποία προορίζονται τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα·
(γ) το χρονικό διάστημα αποθήκευσης 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· 
(δ) την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής 
αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας 
για πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα και διόρθωση, διαγραφή ή 
περιορισμό της επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
αφορούν το εν λόγω πρόσωπο· 
(ε) το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας 
στην αρχή ελέγχου που αναφέρεται στο 
άρθρο 39 και τα στοιχεία επικοινωνίας 
της εν λόγω αρχής·
(στ) τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες 
αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, μεταξύ άλλων σε τρίτες 
χώρες ή διεθνείς οργανισμούς·
(ζ) κάθε περαιτέρω πληροφορία η οποία 
είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της
θεμιτής επεξεργασίας έναντι του 
προσώπου που αφορούν τα δεδομένα, 
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λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες 
υπό τις οποίες υποβάλλονται σε 
επεξεργασία τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα.
2. Εάν τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα παρέχονται από το πρόσωπο 
στο οποίο αναφέρονται, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ενημερώνει το πρόσωπο 
αυτό, επιπλέον των πληροφοριών της 
παραγράφου 1, σχετικά με το κατά πόσον 
η παροχή δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα είναι υποχρεωτική ή 
εθελοντική, καθώς και για τις 
ενδεχόμενες συνέπειες της μη παροχής 
τέτοιων δεδομένων.
3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει τις 
πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1:
(α) κατά τη λήψη των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από το πρόσωπο 
στο οποίο αναφέρονται· ή 
(β) εάν τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα δεν παρέχονται από το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται, κατά 
την καταχώριση ή εντός εύλογης 
προθεσμίας από τη συλλογή, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες 
υπό τις οποίες τα δεδομένα υποβάλλονται 
σε επεξεργασία.
4. Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν 
νομοθετικά μέτρα τα οποία καθυστερούν, 
περιορίζουν ή παραλείπουν την παροχή 
των πληροφοριών στο πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα στον 
βαθμό που και εφόσον ένας τέτοιος 
μερικός ή πλήρης περιορισμός συνιστά 
αναγκαίο και αναλογικό μέτρο σε μια 
δημοκρατική κοινωνία λαμβανομένων 
δεόντως υπόψη των έννομων 
συμφερόντων του ενδιαφερόμενου 
προσώπου, με σκοπό:
(α) την αποφυγή της παρακώλυσης 
επίσημων ή νομικών ερευνών, 
διερευνήσεων ή διαδικασιών·
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(β) την αποφυγή της παρεμπόδισης της 
πρόληψης, της ανίχνευσης, της 
διερεύνησης και της δίωξης ποινικών 
αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών 
κυρώσεων·
(γ) την προστασία της δημόσιας 
ασφάλειας·
(δ) την προστασία της εθνικής 
ασφάλειας·
(ε) την προστασία των δικαιωμάτων και 
των ελευθεριών τρίτων.
5. Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν 
κατηγορίες επεξεργασίας δεδομένων οι 
οποίες ενδέχεται να υπάγονται εν όλω ή 
εν μέρει στις εξαιρέσεις που 
προβλέπονται στην παράγραφο 4.

Or. de

Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία αυτή περιορίζεται μόνο το δικαίωμα ενημέρωσης χωρίς αίτηση κατά το 
χρόνο της συλλογής δεδομένων ενώ αντιθέτως γίνεται αναφορά στις ρυθμίσεις των κρατών 
μελών. Το ατομικό δικαίωμα ενημέρωσης που προβλέπεται στο άρθρο 12 παραμένει 
αμετάβλητο.

Τροπολογία 385
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(β) τη νομική βάση και τους σκοπούς της 
επεξεργασίας για την οποία προορίζονται 
τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα πρέπει να ενημερώνονται για τη νομική βάση 
της συλλογής των προσωπικών τους δεδομένων. Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται επίσης ότι ο 



AM\928472EL.doc 143/163 PE506.127v01-00

EL

υπεύθυνος επεξεργασίας είναι πάντα εν γνώσει της νομικής βάσης των δραστηριοτήτων του, 
όταν συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Τροπολογία 386
Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες 
αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, μεταξύ άλλων σε τρίτες χώρες 
ή διεθνείς οργανισμούς·

(στ) τους αποδέκτες των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων σε 
τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς 
καθώς και το ενδεχόμενο πρόσβασης στα 
δεδομένα σύμφωνα με τους κανόνες της 
εν λόγω τρίτης χώρας ή του διεθνούς 
οργανισμού·

Or. en

Τροπολογία 387
Cornelia Ernst

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en
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Τροπολογία 388
Jan Philipp Albrecht

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρέχεται ενημέρωση σχετικά με την κατάρτιση προφίλ εφόσον διενεργείται τέτοια.

Τροπολογία 389
Cornelia Ernst

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 390
Jan Philipp Albrecht
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 391
Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 392
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 393
Nuno Melo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

(α) την αποφυγή της παρακώλυσης 
επίσημων ή νομικών ερευνών, 
διερευνήσεων ή διαδικασιών·
(β) την αποφυγή της παρεμπόδισης της 
πρόληψης, της ανίχνευσης, της 
διερεύνησης και της δίωξης ποινικών 
αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών 
κυρώσεων·
(γ) την προστασία της δημόσιας 
ασφάλειας·
(δ) την προστασία της εθνικής 
ασφάλειας·
(ε) την προστασία των δικαιωμάτων και
των ελευθεριών τρίτων.

Or. pt



AM\928472EL.doc 147/163 PE506.127v01-00

EL

Τροπολογία 394
Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 395
Carlos Coelho

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. pt
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Τροπολογία 396
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 397
Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) την προστασία της εθνικής 
ασφάλειας·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 398
Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν 
κατηγορίες επεξεργασίας δεδομένων οι 
οποίες ενδέχεται να υπάγονται εν όλω ή 
εν μέρει στις εξαιρέσεις που 
προβλέπονται στην παράγραφο 4.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 399
Nuno Melo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν 
κατηγορίες επεξεργασίας δεδομένων οι 
οποίες ενδέχεται να υπάγονται εν όλω ή 
εν μέρει στις εξαιρέσεις που 
προβλέπονται στην παράγραφο 4. 4.

διαγράφεται

Or. pt

Τροπολογία 400
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν 
κατηγορίες επεξεργασίας δεδομένων οι 
οποίες ενδέχεται να υπάγονται εν όλω ή 
εν μέρει στις εξαιρέσεις που 
προβλέπονται στην παράγραφο 4.

5. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας εκτιμά, σε κάθε 
επί μέρους περίπτωση, μέσω 
συγκεκριμένης και ατομικής εξέτασης, 
κατά πόσον ισχύει μερικός ή πλήρης 
περιορισμός για έναν από τους λόγους 
που αναφέρονται στην παράγραφο 4.

Or. en
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Τροπολογία 401
Jan Mulder

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν 
κατηγορίες επεξεργασίας δεδομένων οι 
οποίες ενδέχεται να υπάγονται εν όλω ή εν 
μέρει στις εξαιρέσεις που προβλέπονται 
στην παράγραφο 4.

5. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας εκτιμά, σε κάθε 
επί μέρους περίπτωση, μέσω 
συγκεκριμένης και ατομικής εξέτασης, 
κατά πόσον ισχύει μερικός ή πλήρης 
περιορισμός για έναν από τους λόγους 
που αναφέρονται στην παράγραφο 4. Τα 
κράτη μέλη μπορούν επίσης να 
καθορίζουν κατηγορίες επεξεργασίας 
δεδομένων οι οποίες ενδέχεται να 
υπάγονται εν όλω ή εν μέρει στις 
εξαιρέσεις που προβλέπονται στην 
παράγραφο 4 στοιχεία α), β), γ) και δ) .

Or. en

Τροπολογία 402
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν
κατηγορίες επεξεργασίας δεδομένων οι 
οποίες ενδέχεται να υπάγονται εν όλω ή εν 
μέρει στις εξαιρέσεις που προβλέπονται 
στην παράγραφο 4.

5. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας εκτιμά, σε κάθε 
επί μέρους περίπτωση, μέσω 
συγκεκριμένης και ατομικής εξέτασης, 
κατά πόσον ισχύει μερικός ή πλήρης 
περιορισμός για έναν από τους λόγους 
που αναφέρονται στην παράγραφο 4. Η 
νομοθεσία κράτους μέλους μπορεί επίσης
να καθορίζει κατηγορίες επεξεργασίας 
δεδομένων οι οποίες ενδέχεται να 
υπάγονται εν όλω ή εν μέρει στις 
εξαιρέσεις που προβλέπονται στην 
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παράγραφο 4 στοιχεία α), β), γ) και δ) .

Or. en

Τροπολογία 403
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 11 α
Ενημέρωση του προσώπου στο οποίο 

αναφέρονται τα δεδομένα
1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την 
ενημέρωση του υποκειμένου των 
δεδομένων από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας, σύμφωνα με το εθνικό τους 
δίκαιο σχετικά με τη συλλογή ή την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.
2. Σε περίπτωση διαβίβασης ή διάθεσης 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
μεταξύ κρατών μελών, κάθε κράτος 
μέλος δύναται, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του εθνικού του δικαίου όπως 
προβλέπεται στην παράγραφο 1, να ζητεί 
από το άλλο κράτος μέλος να μην 
ενημερώσει το υποκείμενο των 
δεδομένων. Σε αυτή την περίπτωση το 
δεύτερο κράτος μέλος δεν ενημερώνει το 
υποκείμενο των δεδομένων χωρίς την 
προηγούμενη συναίνεση του πρώτου 
κράτους μέλους.

Or. de

Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία αυτή περιορίζεται μόνο το δικαίωμα ενημέρωσης χωρίς αίτηση κατά το 
χρόνο της συλλογής δεδομένων ενώ αντιθέτως γίνεται αναφορά στις ρυθμίσεις των κρατών 
μελών. Το ατομικό δικαίωμα ενημέρωσης που προβλέπεται στο άρθρο 12 παραμένει 
αμετάβλητο.
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Τροπολογία 404
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τους σκοπούς της επεξεργασίας· (α) τους σκοπούς της επεξεργασίας καθώς 
επίσης και τους νομικούς λόγους για την 
επεξεργασία·

Or. en

Τροπολογία 405
Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες 
αποδεκτών στους οποίους 
γνωστοποιήθηκαν τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως τους 
αποδέκτες σε τρίτες χώρες·

(γ) τους αποδέκτες στους οποίους 
γνωστοποιήθηκαν τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα, 
συμπεριλαμβανομένων όλων των 
αποδεκτών σε τρίτες χώρες·

Or. en

Τροπολογία 406
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες 
αποδεκτών στους οποίους 
γνωστοποιήθηκαν τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως τους 

(γ) τους αποδέκτες στους οποίους 
γνωστοποιήθηκαν τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως τους 
αποδέκτες σε τρίτες χώρες·
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αποδέκτες σε τρίτες χώρες·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πρόσωπο το οποίο αφορούν τα δεδομένα πρέπει να γνωρίζει επακριβώς σε ποιους 
διαβιβάστηκαν τα δεδομένα προκειμένου να είναι σίγουρος ότι τα δικαιώματα που του 
αναγνωρίζει η οδηγία μπορούν επίσης να ασκηθούν και έναντι περαιτέρω υπευθύνων 
επεξεργασίας.

Τροπολογία 407
Carlos Coelho

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. pt

Τροπολογία 408
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(ζ) κοινοποίηση των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα τα οποία 
υποβάλλονται σε επεξεργασία και κάθε 
διαθέσιμης πληροφορίας όσον αφορά την 
προέλευσή τους και, κατά περίπτωση, 
εύληπτων πληροφοριών σχετικά με την 
συλλογιστική που εφαρμόστηκε σε 
οποιαδήποτε αυτοματοποιημένη 
επεξεργασία.
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Or. en

Τροπολογία 409
Cornelia Ernst

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζα) την σημασία και τις προβλεπόμενες 
συνέπειες της επεξεργασίας, τουλάχιστον 
όσον αφορά την κατάρτιση προφίλ·

Or. en

Τροπολογία 410
Sophia in 't Veld

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζα) τη σημασία και τις προβλεπόμενες 
συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας, 
τουλάχιστον στην περίπτωση των μέτρων 
που αναφέρονται στο άρθρο 9.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αναφορά στην κατάρτιση προφίλ, παρόμοια με εκείνη της πρότασης κανονισμού για την 
προστασία των δεδομένων.

Τροπολογία 411
Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ β (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 412
Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη προβλέπουν το δικαίωμα 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα να λαμβάνει από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας αντίγραφο των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται 
σε επεξεργασία.

2. Τα κράτη μέλη προβλέπουν το δικαίωμα 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα να λαμβάνει από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας αντίγραφο των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται 
σε επεξεργασία. Εάν το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα 
υποβάλλει το αίτημα σε ηλεκτρονική 
μορφή, οι πληροφορίες παρέχονται σε 
ηλεκτρονική μορφή, εκτός εάν το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα ζητήσει κάτι διαφορετικό.

Or. en

Τροπολογία 413
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη προβλέπουν το δικαίωμα 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 

2. Τα κράτη μέλη προβλέπουν το δικαίωμα 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
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δεδομένα να λαμβάνει από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας αντίγραφο των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται 
σε επεξεργασία.

δεδομένα να λαμβάνει από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας αντίγραφο των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται 
σε επεξεργασία. Εάν το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα 
υποβάλλει το αίτημα σε ηλεκτρονική 
μορφή, οι πληροφορίες παρέχονται σε 
ηλεκτρονικό και διαλειτουργικό 
μορφότυπο που επιτρέπει ανεμπόδιστη 
περαιτέρω χρήση από το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, εκτός 
εάν το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται 
τα δεδομένα ζητήσει κάτι διαφορετικό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τον 21ο αιώνα, ένα πρόσωπο μπορεί ευλόγως να αναμένει ότι θα λάβει το αντίγραφο των 
προσωπικών του δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή. Το μορφότυπο πρέπει να διαλειτουργικό 
προκειμένου να είναι δυνατή η περαιτέρω χρήση των δεδομένων.

Τροπολογία 414
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de
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Αιτιολόγηση

Το λίαν σημαντικό δικαίωμα πρόσβασης πρέπει να εξαρτάται πάντοτε από τα δεδομένα της 
μεμονωμένης περίπτωσης.

Τροπολογία 415
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 416
Carlos Coelho

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

δεόντως υπόψη των έννομων συμφερόντων
και των εγγυήσεων του ενδιαφερόμενου 
προσώπου, με σκοπό:

Or. pt

Τροπολογία 417
Nuno Melo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν 
νομοθετικά μέτρα τα οποία περιορίζουν, εν 
όλω ή εν μέρει, το δικαίωμα πρόσβασης 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα στον βαθμό που ένας τέτοιος 
μερικός ή πλήρης περιορισμός συνιστά 
αναγκαίο και αναλογικό μέτρο σε μια 
δημοκρατική κοινωνία, λαμβανομένων 
δεόντως υπόψη των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και των ελευθεριών του 
ενδιαφερόμενου προσώπου, βάσει του 
άρθρου 52 Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Or. pt

Τροπολογία 418
Jan Mulder

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

αναγκαίο και αναλογικό μέτρο σε μια 
δημοκρατική κοινωνία λαμβανομένων
δεόντως υπόψη των έννομων συμφερόντων 
και των θεμελιωδών δικαιωμάτων του 
ενδιαφερόμενου προσώπου, με σκοπό:

Or. en

Τροπολογία 419
Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 420
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν 
νομοθετικά μέτρα τα οποία περιορίζουν, εν 

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

μεμονωμένες περιπτώσεις, εν όλω ή εν 
μέρει, το δικαίωμα πρόσβασης του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα στον βαθμό και για την περίοδο
που ένας τέτοιος μερικός ή πλήρης 
περιορισμός συνιστά αναγκαίο και 
αυστηρά αναλογικό μέτρο σε μια 
δημοκρατική κοινωνία λαμβανομένων 
δεόντως υπόψη των έννομων συμφερόντων 
και των θεμελιωδών δικαιωμάτων του 
ενδιαφερόμενου προσώπου, με βάση 
συγκεκριμένη και ατομική εξέταση κάθε 
ειδικής περίπτωσης, με σκοπό:

Or. en

Αιτιολόγηση

Οποιοιδήποτε περιορισμοί στο δικαίωμα της πρόσβασης σε δεδομένα πρέπει να αποφασίζονται 
κατά περίπτωση.

Τροπολογία 421
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) την αποφυγή της παρεμπόδισης της 
πρόληψης, της ανίχνευσης, της 
διερεύνησης και της δίωξης ποινικών 
αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών 
κυρώσεων·

(β) την αποφυγή της παρεμπόδισης της 
πρόληψης κινδύνων, της ανίχνευσης, της 
διερεύνησης και της δίωξης ποινικών 
αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών 
κυρώσεων·

Or. de

Τροπολογία 422
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) την προστασία της δημόσιας 
ασφάλειας·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 423
Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) την προστασία της εθνικής 
ασφάλειας·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 424
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) την προστασία της εθνικής 
ασφάλειας·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 425
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) την προστασία των δικαιωμάτων και 
των ελευθεριών τρίτων.

(ε) την προστασία του προσώπου στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ή των 
δικαιωμάτων και των ελευθεριών τρίτων.

Or. de

Τροπολογία 426
Nuno Melo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) την προστασία των δικαιωμάτων και 
των ελευθεριών τρίτων.

(ε) (δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Or. pt

Τροπολογία 427
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν 
διά νόμου κατηγορίες επεξεργασίας 
δεδομένων οι οποίες ενδέχεται να 
υπάγονται εν όλω ή εν μέρει στις 
εξαιρέσεις που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Η άρνηση της πρόσβασης πρέπει να εξαρτάται πάντοτε από τα δεδομένα κάθε μεμονωμένης 
περίπτωσης.
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Τροπολογία 428
Nuno Melo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν 
διά νόμου κατηγορίες επεξεργασίας 
δεδομένων οι οποίες ενδέχεται να 
υπάγονται εν όλω ή εν μέρει στις 
εξαιρέσεις που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν 
διά νόμου κατηγορίες επεξεργασίας 
δεδομένων οι οποίες ενδέχεται να 
υπάγονται εν όλω ή εν μέρει στις 
εξαιρέσεις που προβλέπονται στα εδάφια 
α) έως δ) της παραγράφου 1.

Or. pt

Τροπολογία 429
Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν 
διά νόμου κατηγορίες επεξεργασίας 
δεδομένων οι οποίες ενδέχεται να 
υπάγονται εν όλω ή εν μέρει στις 
εξαιρέσεις που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1.

διαγράφεται

Or. en


