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Τροπολογία 602
Alexandra Thein

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 99

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(99) Παρότι ο παρών κανονισμός 
εφαρμόζεται επίσης στις δραστηριότητες 
των εθνικών δικαστηρίων, η αρμοδιότητα 
των αρχών ελέγχου δεν πρέπει να καλύπτει 
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα όταν τα δικαστήρια ενεργούν 
υπό τη δικαιοδοτική τους ιδιότητα, 
προκειμένου να διασφαλίζεται η 
ανεξαρτησία των δικαστών κατά την 
άσκηση των δικαιοδοτικών καθηκόντων 
τους. Ωστόσο, η εξαίρεση αυτή πρέπει να 
περιορίζεται αυστηρά σε αμιγώς 
δικαιοδοτικές δραστηριότητες στο πλαίσιο 
δικαστικών υποθέσεων και δεν 
εφαρμόζεται σε άλλες δραστηριότητες στις 
οποίες ενδέχεται να συμμετέχουν οι 
δικαστές σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο.

(99) Παρότι ο παρών κανονισμός 
εφαρμόζεται επίσης στις δραστηριότητες 
των εθνικών δικαστηρίων, η αρμοδιότητα 
των αρχών ελέγχου δεν πρέπει να καλύπτει 
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα όταν τα δικαστήρια ενεργούν 
υπό τη δικαιοδοτική τους ιδιότητα, 
προκειμένου να διασφαλίζεται η 
ανεξαρτησία των δικαστών κατά την 
άσκηση των δικαιοδοτικών καθηκόντων 
τους. Ωστόσο, η εξαίρεση αυτή πρέπει να 
περιορίζεται αυστηρά σε αμιγώς 
δικαιοδοτικές δραστηριότητες στο πλαίσιο 
δικαστικών υποθέσεων και στον τομέα της 
προληπτικής δικαιοσύνης και δεν 
εφαρμόζεται σε άλλες δραστηριότητες στις 
οποίες ενδέχεται να συμμετέχουν οι 
δικαστές σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στα περισσότερα κράτη μέλη, η προληπτική δικαιοσύνη αποτελεί μέρος των εργασιών των 
δικαστών. Η ανεξαρτησία του δικαστή πρέπει να διαφυλάσσεται και σε άλλες διαδικασίες εκτός 
της επίλυσης διαφορών (όπως σε διαδικασίες επιτροπείας, κτηματολογίου ή εμπορικού 
μητρώου, κ.λπ.).

Τροπολογία 603
Csaba Sógor

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 101

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(101) Κάθε αρχή ελέγχου πρέπει να (101) Κάθε αρχή ελέγχου πρέπει να 
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εξετάζει τις καταγγελίες που υποβάλλονται 
από οποιοδήποτε πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα και πρέπει να 
διερευνά την υπόθεση. Η διερεύνηση σε 
συνέχεια καταγγελίας πρέπει να 
διενεργείται, με την επιφύλαξη δικαστικού 
ελέγχου, στον βαθμό που ενδείκνυται για 
τη συγκεκριμένη περίπτωση. Η αρχή 
ελέγχου οφείλει 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.

εξετάζει τις καταγγελίες που υποβάλλονται 
από οποιοδήποτε πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται δεδομένα ή από οργάνωση 
που ενεργεί υπέρ του δημοσίου 
συμφέροντος και πρέπει να διερευνά την 
υπόθεση. Η διερεύνηση σε συνέχεια 
καταγγελίας πρέπει να διενεργείται, με την 
επιφύλαξη δικαστικού ελέγχου, στον 
βαθμό που ενδείκνυται για τη 
συγκεκριμένη περίπτωση. Η αρχή ελέγχου 
πρέπει να ενημερώνει το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ή την 
οργάνωση 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.

Or. hu

Αιτιολόγηση

Στην Ουγγαρία οι ενώσεις [egyesületek] είναι μη κυβερνητικές. Ωστόσο, οι οργανώσεις 
[szervezetek] μπορεί να είναι είτε αστικοί είτε δημόσιοι φορείς.

Τροπολογία 604
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 101

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(101) Κάθε αρχή ελέγχου πρέπει να 
εξετάζει τις καταγγελίες που υποβάλλονται 
από οποιοδήποτε πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα και πρέπει να 
διερευνά την υπόθεση. Η διερεύνηση σε 
συνέχεια καταγγελίας πρέπει να 
διενεργείται, με την επιφύλαξη δικαστικού 
ελέγχου, στον βαθμό που ενδείκνυται για 
τη συγκεκριμένη περίπτωση. Η αρχή 
ελέγχου οφείλει να ενημερώνει το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 

(101) Κάθε αρχή ελέγχου πρέπει να 
εξετάζει τις καταγγελίες που υποβάλλονται 
από οποιοδήποτε πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα ή από 
οποιονδήποτε φορέα, ένωση ή οργάνωση 
που ενεργεί υπέρ του δημόσιου 
συμφέροντος ή για λογαριασμό ενός ή 
περισσοτέρων προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα και πρέπει να 
διερευνά την υπόθεση. Η διερεύνηση σε 
συνέχεια καταγγελίας πρέπει να 
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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.

διενεργείται, με την επιφύλαξη δικαστικού 
ελέγχου, στον βαθμό που ενδείκνυται για 
τη συγκεκριμένη περίπτωση. Η αρχή 
ελέγχου πρέπει να ενημερώνει το πρόσωπο 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ή, 
ανάλογα με την περίπτωση, τον φορέα, 
την ένωση ή οργάνωση 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.

Or. en

Τροπολογία 605
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 105

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(105) Για τη διασφάλιση της συνεκτικής 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού σε 
ολόκληρη την Ένωση, πρέπει να θεσπισθεί 
ένας μηχανισμός συνεκτικότητας για τη 
συνεργασία μεταξύ των αρχών ελέγχου και 
με την Επιτροπή. Ο μηχανισμός αυτός 
πρέπει να εφαρμόζεται ειδικότερα εάν μια
αρχή ελέγχου προτίθεται να θεσπίσει ένα 
μέτρο όσον αφορά πράξεις επεξεργασίας οι 
οποίες σχετίζονται με την προσφορά 
αγαθών ή υπηρεσιών σε πρόσωπα στα 
οποία αναφέρονται τα δεδομένα σε 
περισσότερα κράτη μέλη ή σχετίζονται με 
την παρακολούθηση των εν λόγω 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα ή οι οποίες μπορεί να 
επηρεάζουν ουσιαστικά την ελεύθερη ροή 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 
Πρέπει να εφαρμόζεται επίσης εάν 
οποιαδήποτε αρχή ελέγχου ή η Επιτροπή 
ζητήσουν την εξέταση της υπόθεσης στο 

(105) Για τη διασφάλιση της συνεκτικής 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού σε 
ολόκληρη την Ένωση, πρέπει να θεσπισθεί 
ένας μηχανισμός συνεκτικότητας για τη 
συνεργασία μεταξύ των αρχών ελέγχου και 
με την Επιτροπή. Ο μηχανισμός αυτός 
πρέπει να εφαρμόζεται ειδικότερα εάν η 
αρμόδια αρχή ελέγχου προτίθεται να 
θεσπίσει ένα μέτρο όσον αφορά πράξεις 
επεξεργασίας οι οποίες σχετίζονται με την 
προσφορά αγαθών ή υπηρεσιών σε 
πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα σε περισσότερα κράτη μέλη ή 
σχετίζονται με την παρακολούθηση των εν 
λόγω προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα ή οι οποίες μπορεί να 
επηρεάζουν ουσιαστικά την ελεύθερη ροή 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 
Πρέπει να εφαρμόζεται επίσης εάν 
οποιαδήποτε αρχή ελέγχου ή η Επιτροπή 
ζητήσουν την εξέταση της υπόθεσης στο 
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πλαίσιο του μηχανισμού συνεκτικότητας. 
Ο εν λόγω μηχανισμός δεν πρέπει να θίγει 
τυχόν μέτρα τα οποία ενδέχεται να λάβει η 
Επιτροπή κατά την άσκηση των εξουσιών 
της βάσει των Συνθηκών.

πλαίσιο του μηχανισμού συνεκτικότητας. 
Ο εν λόγω μηχανισμός δεν πρέπει να θίγει 
τυχόν μέτρα τα οποία ενδέχεται να λάβει η 
Επιτροπή κατά την άσκηση των εξουσιών 
της βάσει των Συνθηκών.

Or. en

Τροπολογία 606
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 107

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(107) Για τη διασφάλιση της 
συμμόρφωσης προς τον παρόντα 
κανονισμό, η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει 
γνώμη επί της υπόθεσης αυτής ή 
απόφαση, με την οποία αξιώνει από την 
αρχή ελέγχου την αναστολή του σχεδίου 
μέτρου.

(107) Για τη διασφάλιση της 
συμμόρφωσης προς τον παρόντα 
κανονισμό, η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει 
αιτιολογημένη σύσταση επί των 
ζητημάτων που εγείρονται.

Or. en

Τροπολογία 607
Jan Mulder

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 110

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(110) Πρέπει να συσταθεί Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων στο 
επίπεδο της Ένωσης, η οποία πρέπει να 
αντικαταστήσει την ομάδα εργασίας για 
την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που συστάθηκε με 
την οδηγία 95/46/ΕΚ. Πρέπει να 
απαρτίζεται από τον προϊστάμενο αρχής 
ελέγχου κάθε κράτους μέλους και τον 

(110) Πρέπει να συσταθεί Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων στο 
επίπεδο της Ένωσης, το οποίο πρέπει να 
αντικαταστήσει την ομάδα εργασίας για 
την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που συστάθηκε με 
την οδηγία 95/46/ΕΚ. Πρέπει να 
απαρτίζεται από τον προϊστάμενο αρχής 
ελέγχου κάθε κράτους μέλους και τον 
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Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας 
Δεδομένων. Η Επιτροπή πρέπει να 
συμμετέχει στις δραστηριότητές της. Το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων πρέπει να συμβάλλει στη 
συνεκτική εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού σε ολόκληρη την Ένωση, 
μεταξύ άλλων παρέχοντας συμβουλές στην 
Επιτροπή και προωθώντας τη συνεργασία 
των αρχών ελέγχου σε ολόκληρη την 
Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων πρέπει να ενεργεί 
ανεξάρτητα κατά την άσκηση των 
καθηκόντων της.

Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας 
Δεδομένων. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων πρέπει να 
συμβάλλει στη συνεκτική εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού σε ολόκληρη την 
Ένωση, μεταξύ άλλων παρέχοντας 
συμβουλές στην Επιτροπή και προωθώντας 
τη συνεργασία των αρχών ελέγχου σε 
ολόκληρη την Ένωση. Το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων πρέπει 
να ενεργεί ανεξάρτητα κατά την άσκηση 
των καθηκόντων του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει λόγος να συμπεριληφθεί η Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων, το οποίο πρέπει να ενεργεί ως πλήρως ανεξάρτητο όργανο.

Τροπολογία 608
Monika Hohlmeier

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 110

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(110) Πρέπει να συσταθεί Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων στο 
επίπεδο της Ένωσης, η οποία πρέπει να 
αντικαταστήσει την ομάδα εργασίας για 
την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που συστάθηκε 
με την οδηγία 95/46/ΕΚ. Πρέπει να 
απαρτίζεται από τον προϊστάμενο αρχής 
ελέγχου κάθε κράτους μέλους και τον 
Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας 
Δεδομένων. Η Επιτροπή πρέπει να 
συμμετέχει στις δραστηριότητές της. Το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων πρέπει να συμβάλλει στη 
συνεκτική εφαρμογή του παρόντος 

(110) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Προστασίας Δεδομένων θα πρέπει να 
ενισχύσει τον διάλογο με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, όπως ενώσεις 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα, οργανώσεις καταναλωτών και 
άλλα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη. Η εν 
λόγω ομάδα εμπειρογνωμόνων και 
ενδιαφερόμενων μερών θα πρέπει να 
ορισθεί από το ίδιο το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων και 
θα πρέπει να εστιάζει σε ζητήματα που 
αφορούν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και να 
το ενημερώνει σχετικά. Επιπλέον, ο 
πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Προστασίας Δεδομένων θα μπορεί να 
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κανονισμού σε ολόκληρη την Ένωση, 
μεταξύ άλλων παρέχοντας συμβουλές 
στην Επιτροπή και προωθώντας τη 
συνεργασία των αρχών ελέγχου σε 
ολόκληρη την Ένωση. Το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων 
πρέπει να ενεργεί ανεξάρτητα κατά την 
άσκηση των καθηκόντων της.

προσκαλεί εκπροσώπους του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή άλλων 
σχετικών φορέων στις συνεδριάσεις του.

Or. de

Τροπολογία 609
Sophia in 't Veld

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 110 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(110α) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων πρέπει να 
εργάζεται με διαφάνεια και, εφόσον είναι 
δυνατό και σκόπιμο, να διαβουλεύεται με 
τα ενδιαφερόμενα μέρη όταν συντάσσει 
διευκρινίσεις, γνώμες, κατευθυντήριες 
γραμμές ή παράγει την οποιαδήποτε 
υλοποίηση βάσει του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 610
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate Sommer, Lara Comi, Monika 
Hohlmeier, Hubert Pirker, Γεώργιος Παπανικολάου

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 112

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(112) Κάθε φορέας, οργανισμός ή 
οργάνωση που στοχεύει στην προστασία 
των δικαιωμάτων και των συμφερόντων 
προσώπων στα οποία αναφέρονται 

διαγράφεται



AM\928599EL.doc 9/176 PE506.145v01-00

EL

δεδομένα σε σχέση με την προστασία των 
δεδομένων τους 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.

Or. en

Τροπολογία 611
Kinga Gál

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 112

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(112) 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 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.

(112) 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 σε αρχή ελέγχου ή να ασκεί το 
δικαίωμα δικαστικής προσφυγής για 
λογαριασμό προσώπων στα οποία 
αναφέρονται δεδομένα. Κάθε άτομο 
δικαιούται να υποβάλλει ίδια καταγγελία, 
ανεξάρτητα από την καταγγελία προσώπου 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, εάν 
θεωρεί ότι υπάρχει παραβίαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα.

Or. hu
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Τροπολογία 612
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 112

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(112) 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 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.

(112) Κάθε φορέας, οργανισμός ή 
οργάνωση που στοχεύει στην προστασία 
των δικαιωμάτων και των συμφερόντων 
προσώπων στα οποία αναφέρονται 
δεδομένα σε σχέση (…) ή να υποβάλλει 
ίδια καταγγελία, ανεξάρτητα από την 
καταγγελία του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, εάν θεωρεί ότι 
υπάρχει παραβίαση του παρόντος 
κανονισμού. Η Επιτροπή πρέπει να 
προωθεί τη συλλογική επιβολή των 
δικαιωμάτων των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα και, στον βαθμό 
που είναι εφικτό στο πλαίσιο του 
προϋπολογισμού της, να παρέχει 
χρηματοδότηση στους εν λόγω φορείς, 
οργανώσεις ή ενώσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη προτείνει χρηματοδότηση για την επιβολή από τις ΜΚΟ και τις οργανώσεις 
καταναλωτών, χωρίς να προκύπτει κανένα καθήκον για την Επιτροπή. Η χρηματοδότηση είναι 
αναγκαία προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το εν λόγω μέσο θα χρησιμοποιηθεί στην πράξη και 
θα μπορούσε επίσης να βοηθήσει στην αποφυγή άλλων τρόπων επιβολής που συνεπάγονται 
σημαντικές δαπάνες για τους υπεύθυνους επεξεργασίας.

Τροπολογία 613
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 112

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(112) Κάθε φορέας, οργανισμός ή 
οργάνωση που στοχεύει στην προστασία 

(112) Κάθε φορέας, οργανισμός ή 
οργάνωση που στοχεύει στην προστασία 
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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 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.

των δικαιωμάτων και των συμφερόντων 
φυσικών προσώπων ή ενεργεί υπέρ του 
δημόσιου συμφέροντος 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.

Or. en

Τροπολογία 614
Csaba Sógor

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 112

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(112) 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 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.

(112) Υπό το πνεύμα του παρόντος 
οργανισμού, κάθε φορέας, οργανισμός ή 
οργάνωση που δρα υπέρ του δημοσίου 
συμφέροντος 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.

Or. hu
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Αιτιολόγηση

Εάν δεν γίνεται ειδική αναφορά στην προστασία δεδομένων, η εν λόγω διατύπωση, παρ’ όλο 
που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό, είναι πολύ γενική.

Τροπολογία 615
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate Sommer, Lara Comi, Monika 
Hohlmeier, Hubert Pirker

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 114

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(114) Για την ενίσχυση της δικαστικής 
προστασίας του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, σε 
περιπτώσεις στις οποίες η αρμόδια αρχή 
ελέγχου είναι εγκαταστημένη σε κράτος 
μέλος διαφορετικό από εκείνο στο οποίο 
διαμένει το συγκεκριμένο πρόσωπο, το 
πρόσωπο αυτό το τελευταίο μπορεί να 
ζητήσει από οποιονδήποτε φορέα, 
οργανισμό ή οργάνωση που αποσκοπεί 
στην προστασία των δικαιωμάτων και 
των συμφερόντων των προσώπων στα 
οποία αναφέρονται τα δεδομένα, να 
κινήσει, για λογαριασμό του, διαδικασία 
κατά της εν λόγω αρχής ελέγχου στο 
αρμόδιο δικαστήριο του άλλου κράτους 
μέλους.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 616
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 114

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(114) Για την ενίσχυση της δικαστικής 
προστασίας του προσώπου στο οποίο 

(114) Για την ενίσχυση της δικαστικής 
προστασίας του προσώπου στο οποίο 
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αναφέρονται τα δεδομένα, σε περιπτώσεις 
στις οποίες η αρμόδια αρχή ελέγχου είναι 
εγκαταστημένη σε κράτος μέλος 
διαφορετικό από εκείνο στο οποίο διαμένει 
το συγκεκριμένο πρόσωπο, το πρόσωπο 
αυτό το τελευταίο μπορεί να ζητήσει από 
οποιονδήποτε φορέα, οργανισμό ή 
οργάνωση που αποσκοπεί στην προστασία 
των δικαιωμάτων και των συμφερόντων 
των προσώπων στα οποία αναφέρονται 
τα δεδομένα, να κινήσει, για λογαριασμό 
του, διαδικασία κατά της εν λόγω αρχής 
ελέγχου στο αρμόδιο δικαστήριο του 
άλλου κράτους μέλους.

αναφέρονται τα δεδομένα, σε περιπτώσεις 
στις οποίες η αρμόδια αρχή ελέγχου είναι 
εγκαταστημένη σε κράτος μέλος 
διαφορετικό από εκείνο στο οποίο διαμένει 
το συγκεκριμένο πρόσωπο, το πρόσωπο 
αυτό το τελευταίο μπορεί να ζητήσει από 
οποιονδήποτε φορέα, οργανισμό ή 
οργάνωση που αποσκοπεί στην προστασία 
των δικαιωμάτων και των συμφερόντων 
των φυσικών προσώπων ή ενεργεί υπέρ 
του δημόσιου συμφέροντος να κινήσει, για 
λογαριασμό του, διαδικασία κατά της εν 
λόγω αρχής ελέγχου στο αρμόδιο 
δικαστήριο του άλλου κράτους μέλους.

Or. en

Τροπολογία 617
Csaba Sógor

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 114

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(114) Για την ενίσχυση της δικαστικής 
προστασίας του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, σε περιπτώσεις 
στις οποίες η αρμόδια αρχή ελέγχου είναι 
εγκαταστημένη σε κράτος μέλος 
διαφορετικό από εκείνο στο οποίο διαμένει 
το συγκεκριμένο πρόσωπο, το πρόσωπο 
αυτό το τελευταίο μπορεί να ζητήσει από 
οποιονδήποτε φορέα, οργανισμό ή 
οργάνωση που αποσκοπεί στην προστασία 
των δικαιωμάτων και των συμφερόντων 
των προσώπων στα οποία αναφέρονται 
τα δεδομένα, να κινήσει, για λογαριασμό 
του, διαδικασία κατά της εν λόγω αρχής 
ελέγχου στο αρμόδιο δικαστήριο του 
άλλου κράτους μέλους.

(114) Υπό το πνεύμα του παρόντος 
κανονισμού, για την ενίσχυση της 
δικαστικής προστασίας του προσώπου στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, σε 
περιπτώσεις στις οποίες η αρμόδια αρχή 
ελέγχου είναι εγκαταστημένη σε κράτος 
μέλος διαφορετικό από εκείνο στο οποίο 
διαμένει το συγκεκριμένο πρόσωπο, το 
πρόσωπο αυτό το τελευταίο μπορεί να 
ζητήσει από οποιονδήποτε φορέα, 
οργανισμό ή οργάνωση που δρα υπέρ του 
δημοσίου συμφέροντος, να κινήσει, για 
λογαριασμό του, διαδικασία κατά της εν 
λόγω αρχής ελέγχου στο αρμόδιο 
δικαστήριο του άλλου κράτους μέλους.

Or. hu
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Αιτιολόγηση

Για λόγους συνέπειας με την τροπολογία στην αιτιολογική σκέψη 112.

Τροπολογία 618
Kinga Gál

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 115

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. hu

Τροπολογία 619
Claude Moraes, Glenis Willmott

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 116

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(116) Για διαδικασίες κατά υπευθύνου 
επεξεργασίας ή εκτελούντος την 
επεξεργασία, ο ενάγων πρέπει να μπορεί 
να επιλέγει εάν θα ασκήσει την αγωγή 
ενώπιον των δικαστηρίων του κράτους 

(116) Για διαδικασίες κατά υπευθύνου 
επεξεργασίας ή εκτελούντος την 
επεξεργασία, ο ενάγων πρέπει να μπορεί 
να επιλέγει εάν θα ασκήσει την αγωγή 
ενώπιον των δικαστηρίων του κράτους 
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μέλους στο οποίο ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία 
διαθέτει εγκατάσταση ή στο κράτος μέλος 
στο οποίο διαμένει το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, εκτός εάν ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας είναι δημόσια 
αρχή η οποία ενεργεί στο πλαίσιο της 
άσκησης των δημόσιων εξουσιών της.

μέλους στο οποίο ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία 
διαθέτει εγκατάσταση ή στο κράτος μέλος 
στο οποίο διαμένει το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, εκτός εάν ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας είναι δημόσια 
αρχή η οποία ενεργεί στο πλαίσιο της 
άσκησης των δημόσιων εξουσιών της ή 
άλλος φορέας που του έχει ανατεθεί 
αποστολή δημόσιου συμφέροντος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η φύση της παρεχόμενης υπηρεσίας και όχι η φύση του φορέα που παρέχει την υπηρεσία πρέπει 
να είναι αυτό που καθορίζει το εάν θα κινηθούν ή όχι διαδικασίες ενώπιων δικαστηρίων άλλου 
κράτους μέλους κατά υπευθύνου επεξεργασίας ή εκτελούντος την επεξεργασία.

Τροπολογία 620
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 118

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(118) Κάθε ζημία την οποία υφίσταται ένα 
πρόσωπο ως αποτέλεσμα παράνομης 
επεξεργασίας πρέπει να αποτελεί 
αντικείμενο αποζημίωσης από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας, ο οποίος μπορεί 
να απαλλάσσεται από την υποχρέωση 
αποζημίωσης εάν αποδεικνύει ότι δεν 
ευθύνεται για τη ζημία, ιδίως δε εάν 
αποδεικνύει υπαιτιότητα του προσώπου 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ή σε 
περίπτωση ανωτέρας βίας.

Or. en

Τροπολογία 621
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 118

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(118) Κάθε ζημία, περιουσιακή ή ηθική,
την οποία υφίσταται ένα πρόσωπο ως 
αποτέλεσμα παράνομης επεξεργασίας 
πρέπει να αποτελεί αντικείμενο 
αποζημίωσης από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την 
επεξεργασία, οι οποίοι μπορεί να 
απαλλάσσονται από την υποχρέωση 
αποζημίωσης μόνο εάν αποδεικνύουν ότι 
δεν ευθύνονται για τη ζημία, ιδίως δε εάν 
αποδεικνύουν πέραν κάθε αμφιβολίας ότι 
το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα φέρει το μεγαλύτερο μερίδιο της 
ευθύνης ή σε περίπτωση ανωτέρας βίας.

Or. en

Τροπολογία 622
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 119 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(119α) Τα κράτη μέλη πρέπει να μπορούν 
να επιβάλλουν ποινικές κυρώσεις, όπως 
για παράδειγμα αναστολή ή προσωρινή 
ανάκληση εμπορικής άδειας, σε 
περιπτώσεις σοβαρών παραβάσεων των 
διατάξεων του παρόντος κανονισμού, 
όταν τίθεται θέμα προφανούς 
αντιδεοντολογικής εμπορικής 
συμπεριφοράς έναντι των προσώπων στα 
οποία αναφέρονται τα δεδομένα και όσον 
αφορά την άσκηση των δικαιωμάτων 
τους. 

Or. en
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Τροπολογία 623
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 120

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(120) Για την ενίσχυση και την 
εναρμόνιση των διοικητικών κυρώσεων 
κατά παραβάσεων του παρόντος 
κανονισμού, κάθε αρχή ελέγχου πρέπει να 
έχει την εξουσία να επιβάλλει κυρώσεις 
για διοικητικά παραπτώματα. Ο παρών 
κανονισμός πρέπει να υποδεικνύει τα 
παραπτώματα αυτά καθώς και το 
ανώτατο όριο για τα σχετικά διοικητικά 
πρόστιμα, τα οποία πρέπει να 
καθορίζονται σε κάθε μεμονωμένη 
περίπτωση αναλογικά προς τη 
συγκεκριμένη κατάσταση, λαμβάνοντας 
δεόντως υπόψη ειδικότερα τη φύση, τη 
βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης.
Ο μηχανισμός συνεκτικότητας μπορεί να 
χρησιμοποιείται επίσης για την 
αντιμετώπιση αποκλίσεων στην επιβολή 
διοικητικών κυρώσεων.

(120) Για την ενίσχυση και την 
εναρμόνιση των διοικητικών κυρώσεων 
κατά παραβάσεων του παρόντος 
κανονισμού, κάθε αρχή ελέγχου πρέπει να 
έχει την εξουσία να επιβάλλει κυρώσεις 
για διοικητικά παραπτώματα. Τα 
διοικητικά πρόστιμα πρέπει να 
καθορίζονται σε κάθε μεμονωμένη 
περίπτωση αναλογικά προς τη 
συγκεκριμένη κατάσταση, λαμβάνοντας 
δεόντως υπόψη τη φύση, τη βαρύτητα και 
τη διάρκεια της παράβασης, τις 
διαδικασίες που εφαρμόστηκαν στο 
πλαίσιο της επεξεργασίας δεδομένων και 
τους κινδύνους που αυτή αντιπροσώπευε, 
το μέγεθος της ευθύνης του φυσικού ή 
νομικού προσώπου και των 
προηγούμενων παραβάσεων του εν λόγω 
προσώπου, τον βαθμό τεχνικών και 
οργανωτικών μέτρων και διαδικασιών 
που εφαρμόστηκαν καθώς επίσης και τον 
βαθμό της συνεργασίας με την αρχή 
ελέγχου. Ο μηχανισμός συνεκτικότητας 
μπορεί να χρησιμοποιείται επίσης για την 
αντιμετώπιση αποκλίσεων στην επιβολή 
διοικητικών κυρώσεων.

Or. en

Τροπολογία 624
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 120
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(120) Για την ενίσχυση και την 
εναρμόνιση των διοικητικών κυρώσεων 
κατά παραβάσεων του παρόντος 
κανονισμού, κάθε αρχή ελέγχου πρέπει να 
έχει την εξουσία να επιβάλλει κυρώσεις 
για διοικητικά παραπτώματα. Ο παρών 
κανονισμός πρέπει να υποδεικνύει τα 
παραπτώματα αυτά καθώς και το 
ανώτατο όριο για τα σχετικά διοικητικά 
πρόστιμα, τα οποία πρέπει να 
καθορίζονται σε κάθε μεμονωμένη 
περίπτωση αναλογικά προς τη 
συγκεκριμένη κατάσταση, λαμβάνοντας 
δεόντως υπόψη ειδικότερα τη φύση, τη 
βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης. 
Ο μηχανισμός συνεκτικότητας μπορεί να 
χρησιμοποιείται επίσης για την 
αντιμετώπιση αποκλίσεων στην επιβολή 
διοικητικών κυρώσεων.

(120) Για την ενίσχυση και την 
εναρμόνιση των διοικητικών κυρώσεων 
κατά παραβάσεων του παρόντος 
κανονισμού, κάθε αρχή ελέγχου πρέπει να 
έχει την εξουσία να επιβάλλει κυρώσεις 
για διοικητικά παραπτώματα. Τα 
διοικητικά πρόστιμα πρέπει να 
καθορίζονται σε κάθε μεμονωμένη 
περίπτωση αναλογικά προς τη 
συγκεκριμένη κατάσταση, λαμβάνοντας 
δεόντως υπόψη τη φύση, τη βαρύτητα και 
τη διάρκεια της παράβασης, τις
διαδικασίες που εφαρμόστηκαν στο 
πλαίσιο της επεξεργασίας δεδομένων και 
τους κινδύνους που αυτή αντιπροσώπευε, 
το μέγεθος της ευθύνης του φυσικού ή 
νομικού προσώπου και των 
προηγούμενων παραβάσεων του εν λόγω 
προσώπου, τον βαθμό τεχνικών και 
οργανωτικών μέτρων και διαδικασιών 
που εφαρμόστηκαν καθώς επίσης και τον 
βαθμό της συνεργασίας με την αρχή 
ελέγχου. Ο μηχανισμός συνεκτικότητας 
μπορεί να χρησιμοποιείται επίσης για την 
αντιμετώπιση αποκλίσεων στην επιβολή 
διοικητικών κυρώσεων.

Or. en

Τροπολογία 625
Birgit Sippel, Petra Kammerevert, Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 121

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(121) Η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα αποκλειστικά για 
δημοσιογραφικούς σκοπούς, ή για 
σκοπούς καλλιτεχνικής ή λογοτεχνικής 
έκφρασης, πρέπει να πληροί τις 
προϋποθέσεις της εξαίρεσης από τις 

(121) Όπου κρίνεται αναγκαίο, πρέπει να 
παρέχεται η δυνατότητα εξαιρέσεων ή 
παρεκκλίσεων από τις απαιτήσεις 
ορισμένων διατάξεων του παρόντος 
κανονισμού σχετικά με την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για 
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απαιτήσεις ορισμένων διατάξεων του 
παρόντος κανονισμού για να συμβιβασθεί 
το δικαίωμα στην προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με το 
δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης 
και, ειδικότερα, με το δικαίωμα λήψης ή 
μετάδοσης πληροφοριών, όπως 
διασφαλίζεται ειδικότερα στο άρθρο 11 
του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό πρέπει να 
ισχύει ειδικότερα στην επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον 
οπτικοακουστικό τομέα και στα αρχεία 
ειδήσεων και στις βιβλιοθήκες Τύπου. 
Επομένως, τα κράτη μέλη πρέπει να 
θεσπίσουν νομοθετικά μέτρα τα οποία 
πρέπει να προβλέπουν εξαιρέσεις και 
παρεκκλίσεις οι οποίες είναι αναγκαίες για 
την εξισορρόπηση των εν λόγω 
θεμελιωδών δικαιωμάτων. Οι εν λόγω 
εξαιρέσεις και παρεκκλίσεις πρέπει να 
θεσπίζονται από τα κράτη μέλη σχετικά με 
τα δικαιώματα του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας και τον εκτελούντα την 
επεξεργασία, τη διαβίβαση δεδομένων σε 
τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, τις 
ανεξάρτητες αρχές ελέγχου και τη 
συνεργασία και τη συνεκτικότητα. 
Ωστόσο, αυτό δεν πρέπει να οδηγήσει τα 
κράτη μέλη να θεσπίσουν εξαιρέσεις από 
τις λοιπές διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού. Για να ληφθεί υπόψη η 
σημασία του δικαιώματος της ελευθερίας 
της έκφρασης σε κάθε δημοκρατική 
κοινωνία, είναι απαραίτητο να 
ερμηνεύονται ευρέως οι έννοιες που 
σχετίζονται με την εν λόγω ελευθερία, 
όπως η δημοσιογραφία. Επομένως, τα 
κράτη μέλη πρέπει να ταξινομούν 
δραστηριότητες ως «δημοσιογραφικές» 
για τον σκοπό των εξαιρέσεων και των 
παρεκκλίσεων που πρόκειται να 
θεσπισθούν βάσει του παρόντος 
κανονισμού, εάν αντικείμενο των εν λόγω 
δραστηριοτήτων είναι η γνωστοποίηση 
στο κοινό πληροφοριών, γνωμών ή ιδεών, 
ανεξάρτητα από το μέσο που 

να συμβιβασθεί το δικαίωμα στην 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα με το δικαίωμα στην ελευθερία 
της έκφρασης και, ειδικότερα, με το 
δικαίωμα λήψης ή μετάδοσης 
πληροφοριών, όπως διασφαλίζεται 
ειδικότερα στο άρθρο 11 του Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό πρέπει να 
ισχύει ειδικότερα στην επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον 
οπτικοακουστικό τομέα και στα αρχεία 
ειδήσεων και στις βιβλιοθήκες Τύπου. 
Σύμφωνα με το πρωτόκολλο για το 
σύστημα δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στα 
κράτη μέλη που έχει προσαρτηθεί στη 
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις 
Συνθήκες περί ιδρύσεως των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ορισμένες 
συναφείς πράξεις, η αρμοδιότητα των 
κρατών μελών να ορίζουν και να 
οργανώνουν τη δημόσια ραδιοτηλεοπτική 
υπηρεσία διαφυλάσσεται επίσης στον 
τομέα της προστασίας δεδομένων.
Επομένως, τα κράτη μέλη πρέπει να 
θεσπίσουν νομοθετικά μέτρα τα οποία 
πρέπει να προβλέπουν εξαιρέσεις και 
παρεκκλίσεις οι οποίες είναι αναγκαίες για 
την εξισορρόπηση των εν λόγω 
θεμελιωδών δικαιωμάτων. Οι εν λόγω 
εξαιρέσεις και παρεκκλίσεις πρέπει να 
θεσπίζονται από τα κράτη μέλη σχετικά με 
τα δικαιώματα του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας και τον εκτελούντα την 
επεξεργασία, τη διαβίβαση δεδομένων σε 
τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, τις 
ανεξάρτητες αρχές ελέγχου και τη 
συνεργασία και τη συνεκτικότητα. 
Ωστόσο, αυτό δεν πρέπει να οδηγήσει τα 
κράτη μέλη να θεσπίσουν εξαιρέσεις από 
τις λοιπές διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού. Για να ληφθεί υπόψη η 
σημασία του δικαιώματος της ελευθερίας 
της έκφρασης σε κάθε δημοκρατική 
κοινωνία, είναι απαραίτητο να 
ερμηνεύονται ευρέως οι έννοιες που 
σχετίζονται με την εν λόγω ελευθερία, 
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χρησιμοποιείται για τη μετάδοσή τους. Οι 
δραστηριότητες δεν πρέπει να 
περιορίζονται στις επιχειρήσεις μέσων 
ενημέρωσης και μπορούν να 
πραγματοποιούνται για κερδοσκοπικούς 
ή μη κερδοσκοπικούς σκοπούς.

όπως η δημοσιογραφία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η φράση «αποκλειστικά για δημοσιογραφικούς σκοπούς, ή για σκοπούς καλλιτεχνικής ή 
λογοτεχνικής έκφρασης» δεν είναι αρκετά ευρεία και μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα σε 
υπηρεσίες μέσων ενημέρωσης που χειρίζονται εμπιστευτικά δεδομένα απαραίτητα για τα 
δημοσιογραφικά καθήκοντα τους, ενώ η καθαυτή επεξεργασία δεν αποτελεί δημοσιογραφική 
εργασία. Επιπλέον, συμπεριλήφθηκε αναφορά στο πρωτόκολλο του Άμστερνταμ το οποίο είναι 
πολύ σημαντικό για τη δημόσια ραδιοτηλεοπτική υπηρεσία, για παράδειγμα στη Γερμανία. Το 
πρωτόκολλο του Άμστερνταμ, καθώς αποτελεί επίσης τμήμα της Συνθήκης της Λισαβόνας, 
πρέπει να τηρείται και στον τομέα της προστασίας δεδομένων. 

Τροπολογία 626
Judith Sargentini

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 121

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(121) Η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα αποκλειστικά για 
δημοσιογραφικούς σκοπούς, ή για 
σκοπούς καλλιτεχνικής ή λογοτεχνικής 
έκφρασης, πρέπει να πληροί τις 
προϋποθέσεις της εξαίρεσης από τις 
απαιτήσεις ορισμένων διατάξεων του 
παρόντος κανονισμού για να συμβιβασθεί 
το δικαίωμα στην προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με το 
δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης 
και, ειδικότερα, με το δικαίωμα λήψης ή 
μετάδοσης πληροφοριών, όπως 
διασφαλίζεται ειδικότερα στο άρθρο 11 
του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό πρέπει να 
ισχύει ειδικότερα στην επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον 

(121) Πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα 
εξαιρέσεων ή παρεκκλίσεων από τις 
απαιτήσεις ορισμένων διατάξεων του 
παρόντος κανονισμού σχετικά με την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, για να συμβιβασθεί το 
δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα με το δικαίωμα 
στην ελευθερία της έκφρασης και, 
ειδικότερα, με το δικαίωμα λήψης ή 
μετάδοσης πληροφοριών, όπως 
διασφαλίζεται ειδικότερα στο άρθρο 11 
του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό πρέπει να 
ισχύει στην επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς όπως 
η δημοσιογραφία ή η καλλιτεχνική ή 
λογοτεχνική έκφραση, ειδικότερα στον 
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οπτικοακουστικό τομέα και στα αρχεία 
ειδήσεων και στις βιβλιοθήκες Τύπου. 
Επομένως, τα κράτη μέλη πρέπει να 
θεσπίσουν νομοθετικά μέτρα τα οποία 
πρέπει να προβλέπουν εξαιρέσεις και 
παρεκκλίσεις οι οποίες είναι αναγκαίες για 
την εξισορρόπηση των εν λόγω 
θεμελιωδών δικαιωμάτων. Οι εν λόγω 
εξαιρέσεις και παρεκκλίσεις πρέπει να 
θεσπίζονται από τα κράτη μέλη σχετικά με 
τα δικαιώματα του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας και τον εκτελούντα την 
επεξεργασία, τη διαβίβαση δεδομένων σε 
τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, τις 
ανεξάρτητες αρχές ελέγχου και τη 
συνεργασία και τη συνεκτικότητα. 
Ωστόσο, αυτό δεν πρέπει να οδηγήσει τα 
κράτη μέλη να θεσπίσουν εξαιρέσεις από 
τις λοιπές διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού. Για να ληφθεί υπόψη η 
σημασία του δικαιώματος της ελευθερίας 
της έκφρασης σε κάθε δημοκρατική 
κοινωνία, είναι απαραίτητο να 
ερμηνεύονται ευρέως οι έννοιες που 
σχετίζονται με την εν λόγω ελευθερία, 
όπως η δημοσιογραφία. Επομένως, τα 
κράτη μέλη πρέπει να ταξινομούν 
δραστηριότητες ως «δημοσιογραφικές» 
για τον σκοπό των εξαιρέσεων και των 
παρεκκλίσεων που πρόκειται να 
θεσπισθούν βάσει του παρόντος 
κανονισμού, εάν αντικείμενο των εν λόγω 
δραστηριοτήτων είναι η γνωστοποίηση 
στο κοινό πληροφοριών, γνωμών ή ιδεών, 
ανεξάρτητα από το μέσο που 
χρησιμοποιείται για τη μετάδοσή τους. Οι 
δραστηριότητες δεν πρέπει να 
περιορίζονται στις επιχειρήσεις μέσων 
ενημέρωσης και μπορούν να 
πραγματοποιούνται για κερδοσκοπικούς 
ή μη κερδοσκοπικούς σκοπούς.

οπτικοακουστικό τομέα και στα αρχεία 
ειδήσεων και στις βιβλιοθήκες Τύπου. 
Επομένως, τα κράτη μέλη πρέπει να 
θεσπίσουν νομοθετικά μέτρα τα οποία 
πρέπει να προβλέπουν εξαιρέσεις και 
παρεκκλίσεις οι οποίες είναι αναγκαίες για 
την εξισορρόπηση των εν λόγω 
θεμελιωδών δικαιωμάτων. Οι εν λόγω 
εξαιρέσεις και παρεκκλίσεις πρέπει να 
θεσπίζονται από τα κράτη μέλη σχετικά με 
τα δικαιώματα του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας και τον εκτελούντα την 
επεξεργασία, τη διαβίβαση δεδομένων σε 
τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, τις 
ανεξάρτητες αρχές ελέγχου και τη 
συνεργασία και τη συνεκτικότητα. 
Ωστόσο, αυτό δεν πρέπει να οδηγήσει τα 
κράτη μέλη να θεσπίσουν εξαιρέσεις από 
τις λοιπές διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού. Για να ληφθεί υπόψη η 
σημασία του δικαιώματος της ελευθερίας 
της έκφρασης σε κάθε δημοκρατική 
κοινωνία, είναι απαραίτητο να 
ερμηνεύονται ευρέως οι έννοιες που 
σχετίζονται με την εν λόγω ελευθερία, 
όπως η δημοσιογραφία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρινίζεται ότι η ελευθερία της έκφρασης προστατεύεται γενικότερα, όχι μόνο όσον αφορά 
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τους δημοσιογράφους, τους καλλιτέχνες ή συγγραφείς, σύμφωνα με το πνεύμα της τροπολογίας 
68 του εισηγητή. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν μειώνεται το επίπεδο προστασίας τους, 
αξίζει να γίνει ειδική μη περιοριστική μνεία στη δημοσιογραφία και την καλλιτεχνική και 
λογοτεχνική έκφραση.

Τροπολογία 627
Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 121

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(121) Η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα αποκλειστικά για 
δημοσιογραφικούς σκοπούς, ή για σκοπούς 
καλλιτεχνικής ή λογοτεχνικής έκφρασης, 
πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις της 
εξαίρεσης από τις απαιτήσεις ορισμένων 
διατάξεων του παρόντος κανονισμού για 
να συμβιβασθεί το δικαίωμα στην 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα με το δικαίωμα στην ελευθερία 
της έκφρασης και, ειδικότερα, με το 
δικαίωμα λήψης ή μετάδοσης 
πληροφοριών, όπως διασφαλίζεται 
ειδικότερα στο άρθρο 11 του Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό πρέπει να 
ισχύει ειδικότερα στην επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον 
οπτικοακουστικό τομέα και στα αρχεία 
ειδήσεων και στις βιβλιοθήκες Τύπου. 
Επομένως, τα κράτη μέλη πρέπει να 
θεσπίσουν νομοθετικά μέτρα τα οποία 
πρέπει να προβλέπουν εξαιρέσεις και 
παρεκκλίσεις οι οποίες είναι αναγκαίες 
για την εξισορρόπηση των εν λόγω 
θεμελιωδών δικαιωμάτων. Οι εν λόγω 
εξαιρέσεις και παρεκκλίσεις πρέπει να 
θεσπίζονται από τα κράτη μέλη σχετικά 
με τα δικαιώματα του προσώπου στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας και τον 
εκτελούντα την επεξεργασία, τη 
διαβίβαση δεδομένων σε τρίτες χώρες ή 

(121) Η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα για 
δημοσιογραφικούς σκοπούς, ή για σκοπούς 
καλλιτεχνικής ή λογοτεχνικής έκφρασης, 
πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις της 
εξαίρεσης από τις απαιτήσεις ορισμένων 
διατάξεων του παρόντος κανονισμού για 
να συμβιβασθεί το δικαίωμα στην 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα με το δικαίωμα στην ελευθερία 
της έκφρασης και, ειδικότερα, με το 
δικαίωμα λήψης ή μετάδοσης 
πληροφοριών, όπως διασφαλίζεται 
ειδικότερα στο άρθρο 11 του Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό πρέπει να 
ισχύει ειδικότερα στην επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον 
οπτικοακουστικό τομέα και στα αρχεία 
ειδήσεων και στις βιβλιοθήκες Τύπου. Για 
να ληφθεί υπόψη η σημασία του 
δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης 
σε κάθε δημοκρατική κοινωνία, είναι 
απαραίτητο να ερμηνεύονται ευρέως οι 
έννοιες που σχετίζονται με την εν λόγω 
ελευθερία, όπως η δημοσιογραφία, και να 
λαμβάνονται υπόψη οι τεχνολογικές 
εξελίξεις και τα νέα ψηφιακά μέσα·
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διεθνείς οργανισμούς, τις ανεξάρτητες 
αρχές ελέγχου και τη συνεργασία και τη 
συνεκτικότητα. Ωστόσο, αυτό δεν πρέπει 
να οδηγήσει τα κράτη μέλη να θεσπίσουν 
εξαιρέσεις από τις λοιπές διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού. Για να ληφθεί 
υπόψη η σημασία του δικαιώματος της 
ελευθερίας της έκφρασης σε κάθε 
δημοκρατική κοινωνία, είναι απαραίτητο 
να ερμηνεύονται ευρέως οι έννοιες που 
σχετίζονται με την εν λόγω ελευθερία, 
όπως η δημοσιογραφία. Επομένως, τα 
κράτη μέλη πρέπει να ταξινομούν 
δραστηριότητες ως «δημοσιογραφικές» 
για τον σκοπό των εξαιρέσεων και των 
παρεκκλίσεων που πρόκειται να 
θεσπισθούν βάσει του παρόντος 
κανονισμού, εάν αντικείμενο των εν λόγω 
δραστηριοτήτων είναι η γνωστοποίηση 
στο κοινό πληροφοριών, γνωμών ή ιδεών, 
ανεξάρτητα από το μέσο που 
χρησιμοποιείται για τη μετάδοσή τους. Οι 
δραστηριότητες δεν πρέπει να 
περιορίζονται στις επιχειρήσεις μέσων 
ενημέρωσης και μπορούν να 
πραγματοποιούνται για κερδοσκοπικούς 
ή μη κερδοσκοπικούς σκοπούς.

Or. en

Τροπολογία 628
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 121

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(121) Η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα αποκλειστικά για 
δημοσιογραφικούς σκοπούς, ή για 
σκοπούς καλλιτεχνικής ή λογοτεχνικής 
έκφρασης, πρέπει να πληροί τις 
προϋποθέσεις της εξαίρεσης από τις 
απαιτήσεις ορισμένων διατάξεων του 
παρόντος κανονισμού για να συμβιβασθεί 

(121) Όπου κρίνεται αναγκαίο, πρέπει να 
παρέχεται η δυνατότητα εξαιρέσεων ή 
παρεκκλίσεων από τις απαιτήσεις 
ορισμένων διατάξεων του παρόντος 
κανονισμού σχετικά με την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για 
να συμβιβασθεί το δικαίωμα στην 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
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το δικαίωμα στην προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με το 
δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης 
και, ειδικότερα, με το δικαίωμα λήψης ή 
μετάδοσης πληροφοριών, όπως 
διασφαλίζεται ειδικότερα στο άρθρο 11 
του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό πρέπει να 
ισχύει ειδικότερα στην επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον 
οπτικοακουστικό τομέα και στα αρχεία 
ειδήσεων και στις βιβλιοθήκες Τύπου. 
Επομένως, τα κράτη μέλη πρέπει να 
θεσπίσουν νομοθετικά μέτρα τα οποία 
πρέπει να προβλέπουν εξαιρέσεις και 
παρεκκλίσεις οι οποίες είναι αναγκαίες για 
την εξισορρόπηση των εν λόγω 
θεμελιωδών δικαιωμάτων. Οι εν λόγω 
εξαιρέσεις και παρεκκλίσεις πρέπει να 
θεσπίζονται από τα κράτη μέλη σχετικά με 
τα δικαιώματα του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας και τον εκτελούντα την 
επεξεργασία, τη διαβίβαση δεδομένων σε 
τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, τις 
ανεξάρτητες αρχές ελέγχου και τη 
συνεργασία και τη συνεκτικότητα. 
Ωστόσο, αυτό δεν πρέπει να οδηγήσει τα 
κράτη μέλη να θεσπίσουν εξαιρέσεις από 
τις λοιπές διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού. Για να ληφθεί υπόψη η 
σημασία του δικαιώματος της ελευθερίας 
της έκφρασης σε κάθε δημοκρατική 
κοινωνία, είναι απαραίτητο να 
ερμηνεύονται ευρέως οι έννοιες που 
σχετίζονται με την εν λόγω ελευθερία, 
όπως η δημοσιογραφία. Επομένως, τα 
κράτη μέλη πρέπει να ταξινομούν 
δραστηριότητες ως «δημοσιογραφικές» 
για τον σκοπό των εξαιρέσεων και των 
παρεκκλίσεων που πρόκειται να 
θεσπισθούν βάσει του παρόντος 
κανονισμού, εάν αντικείμενο των εν λόγω 
δραστηριοτήτων είναι η γνωστοποίηση 
στο κοινό πληροφοριών, γνωμών ή ιδεών, 
ανεξάρτητα από το μέσο που 
χρησιμοποιείται για τη μετάδοσή τους. Οι 
δραστηριότητες δεν πρέπει να 

χαρακτήρα με το δικαίωμα στην ελευθερία 
της έκφρασης και, ειδικότερα, με το 
δικαίωμα λήψης ή μετάδοσης 
πληροφοριών, όπως διασφαλίζεται 
ειδικότερα στο άρθρο 11 του Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό πρέπει να 
ισχύει ειδικότερα στην επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον 
οπτικοακουστικό τομέα και στα αρχεία 
ειδήσεων και στις βιβλιοθήκες Τύπου. 
Επομένως, τα κράτη μέλη πρέπει να 
θεσπίσουν νομοθετικά μέτρα τα οποία 
πρέπει να προβλέπουν εξαιρέσεις και 
παρεκκλίσεις οι οποίες είναι αναγκαίες για 
την εξισορρόπηση των εν λόγω 
θεμελιωδών δικαιωμάτων. Οι εν λόγω 
εξαιρέσεις και παρεκκλίσεις πρέπει να 
θεσπίζονται από τα κράτη μέλη σχετικά με 
τα δικαιώματα του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας και τον εκτελούντα την 
επεξεργασία, τη διαβίβαση δεδομένων σε 
τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, τις 
ανεξάρτητες αρχές ελέγχου και τη 
συνεργασία και τη συνεκτικότητα. 
Ωστόσο, αυτό δεν πρέπει να οδηγήσει τα 
κράτη μέλη να θεσπίσουν εξαιρέσεις από 
τις λοιπές διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού. Για να ληφθεί υπόψη η 
σημασία του δικαιώματος της ελευθερίας 
της έκφρασης σε κάθε δημοκρατική 
κοινωνία, είναι απαραίτητο να 
ερμηνεύονται ευρέως οι έννοιες που 
σχετίζονται με την εν λόγω ελευθερία, 
όπως η δημοσιογραφία.
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περιορίζονται στις επιχειρήσεις μέσων 
ενημέρωσης και μπορούν να 
πραγματοποιούνται για κερδοσκοπικούς 
ή μη κερδοσκοπικούς σκοπούς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρινίζεται ότι η ελευθερία της έκφρασης προστατεύεται γενικότερα, και όχι μόνο όσον 
αφορά δημοσιογράφους, καλλιτέχνες και λογοτέχνες. Συνδέεται με το άρθρο 80 παράγραφος 1.

Τροπολογία 629
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 121

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(121) Η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα αποκλειστικά για 
δημοσιογραφικούς σκοπούς, ή για 
σκοπούς καλλιτεχνικής ή λογοτεχνικής 
έκφρασης, πρέπει να πληροί τις 
προϋποθέσεις της εξαίρεσης από τις 
απαιτήσεις ορισμένων διατάξεων του 
παρόντος κανονισμού για να συμβιβασθεί 
το δικαίωμα στην προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με το 
δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης 
και, ειδικότερα, με το δικαίωμα λήψης ή 
μετάδοσης πληροφοριών, όπως 
διασφαλίζεται ειδικότερα στο άρθρο 11 
του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό πρέπει να 
ισχύει ειδικότερα στην επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον 
οπτικοακουστικό τομέα και στα αρχεία 
ειδήσεων και στις βιβλιοθήκες Τύπου. 
Επομένως, τα κράτη μέλη πρέπει να 
θεσπίσουν νομοθετικά μέτρα τα οποία 
πρέπει να προβλέπουν εξαιρέσεις και 
παρεκκλίσεις οι οποίες είναι αναγκαίες για 
την εξισορρόπηση των εν λόγω 
θεμελιωδών δικαιωμάτων. Οι εν λόγω 

(121) Όπου κρίνεται αναγκαίο, πρέπει να 
παρέχεται η δυνατότητα εξαιρέσεων ή 
παρεκκλίσεων από τις απαιτήσεις 
ορισμένων διατάξεων του παρόντος 
κανονισμού σχετικά με την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για 
να συμβιβασθεί το δικαίωμα στην 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα με το δικαίωμα στην ελευθερία 
της έκφρασης και, ειδικότερα, με το 
δικαίωμα λήψης ή μετάδοσης 
πληροφοριών, όπως διασφαλίζεται 
ειδικότερα στο άρθρο 11 του Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό πρέπει να 
ισχύει ειδικότερα στην επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον 
οπτικοακουστικό τομέα και στα αρχεία 
ειδήσεων και στις βιβλιοθήκες Τύπου.
Διαφυλάσσεται η αρμοδιότητα των 
κρατών μελών να ορίζουν και να 
οργανώνουν τη δημόσια ραδιοτηλεοπτική 
υπηρεσία σύμφωνα με το πρωτόκολλο 
αριθ. 29 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, τα κράτη 
μέλη πρέπει να θεσπίσουν νομοθετικά 
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εξαιρέσεις και παρεκκλίσεις πρέπει να 
θεσπίζονται από τα κράτη μέλη σχετικά με 
τα δικαιώματα του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας και τον εκτελούντα την 
επεξεργασία, τη διαβίβαση δεδομένων σε 
τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, τις 
ανεξάρτητες αρχές ελέγχου και τη 
συνεργασία και τη συνεκτικότητα. 
Ωστόσο, αυτό δεν πρέπει να οδηγήσει τα 
κράτη μέλη να θεσπίσουν εξαιρέσεις από 
τις λοιπές διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού. Για να ληφθεί υπόψη η 
σημασία του δικαιώματος της ελευθερίας 
της έκφρασης σε κάθε δημοκρατική 
κοινωνία, είναι απαραίτητο να 
ερμηνεύονται ευρέως οι έννοιες που 
σχετίζονται με την εν λόγω ελευθερία, 
όπως η δημοσιογραφία. Επομένως, τα 
κράτη μέλη πρέπει να ταξινομούν 
δραστηριότητες ως «δημοσιογραφικές» 
για τον σκοπό των εξαιρέσεων και των 
παρεκκλίσεων που πρόκειται να 
θεσπισθούν βάσει του παρόντος 
κανονισμού, εάν αντικείμενο των εν λόγω 
δραστηριοτήτων είναι η γνωστοποίηση 
στο κοινό πληροφοριών, γνωμών ή ιδεών, 
ανεξάρτητα από το μέσο που 
χρησιμοποιείται για τη μετάδοσή τους. Οι 
δραστηριότητες δεν πρέπει να 
περιορίζονται στις επιχειρήσεις μέσων 
ενημέρωσης και μπορούν να 
πραγματοποιούνται για κερδοσκοπικούς 
ή μη κερδοσκοπικούς σκοπούς.

μέτρα τα οποία πρέπει να προβλέπουν 
εξαιρέσεις και παρεκκλίσεις οι οποίες είναι 
αναγκαίες για την εξισορρόπηση των εν 
λόγω θεμελιωδών δικαιωμάτων. Οι εν 
λόγω εξαιρέσεις και παρεκκλίσεις πρέπει 
να θεσπίζονται από τα κράτη μέλη σχετικά 
με τα δικαιώματα του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας και τον εκτελούντα την 
επεξεργασία, τη διαβίβαση δεδομένων σε 
τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, τις 
ανεξάρτητες αρχές ελέγχου και τη 
συνεργασία και τη συνεκτικότητα. 
Ωστόσο, αυτό δεν πρέπει να οδηγήσει τα 
κράτη μέλη να θεσπίσουν εξαιρέσεις από 
τις λοιπές διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού. Για να ληφθεί υπόψη η 
σημασία του δικαιώματος της ελευθερίας 
της έκφρασης σε κάθε δημοκρατική 
κοινωνία, είναι απαραίτητο να 
ερμηνεύονται ευρέως οι έννοιες που 
σχετίζονται με την εν λόγω ελευθερία, 
όπως η δημοσιογραφία.

Or. en

Τροπολογία 630
Axel Voss, Seán Kelly, Véronique Mathieu Houillon, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Γεώργιος Παπανικολάου, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 121
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(121) Η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα αποκλειστικά για 
δημοσιογραφικούς σκοπούς, ή για σκοπούς 
καλλιτεχνικής ή λογοτεχνικής έκφρασης, 
πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις της 
εξαίρεσης από τις απαιτήσεις ορισμένων 
διατάξεων του παρόντος κανονισμού για 
να συμβιβασθεί το δικαίωμα στην 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα με το δικαίωμα στην ελευθερία 
της έκφρασης και, ειδικότερα, με το 
δικαίωμα λήψης ή μετάδοσης 
πληροφοριών, όπως διασφαλίζεται 
ειδικότερα στο άρθρο 11 του Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό πρέπει να 
ισχύει ειδικότερα στην επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον 
οπτικοακουστικό τομέα και στα αρχεία 
ειδήσεων και στις βιβλιοθήκες Τύπου. 
Επομένως, τα κράτη μέλη πρέπει να 
θεσπίσουν νομοθετικά μέτρα τα οποία 
πρέπει να προβλέπουν εξαιρέσεις και 
παρεκκλίσεις οι οποίες είναι αναγκαίες 
για την εξισορρόπηση των εν λόγω 
θεμελιωδών δικαιωμάτων. Οι εν λόγω 
εξαιρέσεις και παρεκκλίσεις πρέπει να 
θεσπίζονται από τα κράτη μέλη σχετικά 
με τα δικαιώματα του προσώπου στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας και τον 
εκτελούντα την επεξεργασία, τη 
διαβίβαση δεδομένων σε τρίτες χώρες ή 
διεθνείς οργανισμούς, τις ανεξάρτητες 
αρχές ελέγχου και τη συνεργασία και τη 
συνεκτικότητα. Ωστόσο, αυτό δεν πρέπει 
να οδηγήσει τα κράτη μέλη να θεσπίσουν 
εξαιρέσεις από τις λοιπές διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού. Για να ληφθεί 
υπόψη η σημασία του δικαιώματος της 
ελευθερίας της έκφρασης σε κάθε 
δημοκρατική κοινωνία, είναι απαραίτητο 
να ερμηνεύονται ευρέως οι έννοιες που 
σχετίζονται με την εν λόγω ελευθερία, 
όπως η δημοσιογραφία. Επομένως, τα 

(121) Η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα αποκλειστικά για 
δημοσιογραφικούς σκοπούς, ή για σκοπούς 
καλλιτεχνικής ή λογοτεχνικής έκφρασης, 
πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις της 
εξαίρεσης από τις απαιτήσεις ορισμένων 
διατάξεων του παρόντος κανονισμού για 
να συμβιβασθεί το δικαίωμα στην 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα με το δικαίωμα στην ελευθερία 
της έκφρασης και, ειδικότερα, με το 
δικαίωμα λήψης ή μετάδοσης 
πληροφοριών, όπως διασφαλίζεται 
ειδικότερα στο άρθρο 11 του Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό πρέπει να 
ισχύει ειδικότερα στην επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον 
οπτικοακουστικό τομέα και στα αρχεία 
ειδήσεων και στις βιβλιοθήκες Τύπου.
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κράτη μέλη πρέπει να ταξινομούν 
δραστηριότητες ως «δημοσιογραφικές» 
για τον σκοπό των εξαιρέσεων και των 
παρεκκλίσεων που πρόκειται να 
θεσπισθούν βάσει του παρόντος 
κανονισμού, εάν αντικείμενο των εν λόγω 
δραστηριοτήτων είναι η γνωστοποίηση 
στο κοινό πληροφοριών, γνωμών ή ιδεών, 
ανεξάρτητα από το μέσο που 
χρησιμοποιείται για τη μετάδοσή τους. Οι 
δραστηριότητες δεν πρέπει να 
περιορίζονται στις επιχειρήσεις μέσων 
ενημέρωσης και μπορούν να 
πραγματοποιούνται για κερδοσκοπικούς 
ή μη κερδοσκοπικούς σκοπούς.

Or. en

Τροπολογία 631
Cecilia Wikström

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 121 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(121α) Στον παρόντα κανονισμό 
λαμβάνεται υπόψη η αρχή της 
πρόσβασης του κοινού στα επίσημα 
έγγραφα κατά την εφαρμογή των 
διατάξεων που προβλέπονται στον 
κανονισμό. Τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα σε έγγραφα που τηρούνται 
από δημόσια αρχή ή δημόσιο φορέα 
μπορούν να γνωστοποιούνται από την εν 
λόγω αρχή ή τον εν λόγω φορέα σύμφωνα 
με τη νομοθεσία του κράτους μέλους 
στην οποία υπόκειται η δημόσια αρχή ή ο 
δημόσιος φορέας. Η εν λόγω νομοθεσία 
πρέπει να εξασφαλίζει την ισορροπία 
μεταξύ του δικαιώματος προστασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
της αρχής της πρόσβασης του κοινού στα 
επίσημα έγγραφα.

Or. en
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Τροπολογία 632
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 123 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(123α) Η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν την 
υγεία, ως ειδική κατηγορία δεδομένων,
ενδέχεται να είναι απαραίτητη για λόγους 
ιστορικής, στατιστικής ή επιστημονικής 
έρευνας. Επομένως, ο παρών κανονισμός 
πρέπει να εξασφαλίζει ότι η εναρμόνιση 
των προϋποθέσεων που προβλέπονται για 
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που αφορούν την υγεία, με 
την επιφύλαξη ειδικών και κατάλληλων 
εγγυήσεων, ώστε να προστατεύονται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών 
προσώπων, δεν αποτελεί φραγμό στη 
μεταγραφική και κλινική έρευνα και την 
έρευνα στον τομέα της δημόσιας υγείας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διασφάλιση απρόσκοπτης πρόσβασης σε ιατρικά δεδομένα είναι κρίσιμης σημασίας για την 
έρευνα στον τομέα της δημόσιας υγείας. Ο παρών κανονισμός καθιστά ουσιαστικής σημασίας 
την ανεύρεση ισορροπίας μεταξύ της προστασίας ατομικών δεδομένων και του επαρκούς 
σεβασμού των ερευνητών στον τομέα της δημόσιας υγείας ώστε να τους παρέχονται τα μέσα για 
τη διεξαγωγή ιατρικών ερευνών.

Τροπολογία 633
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 124
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(124) Οι γενικές αρχές για την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα πρέπει να εφαρμόζονται επίσης 
στο πλαίσιο της απασχόλησης. Επομένως, 
για τη ρύθμιση της επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
εργαζομένων στο πλαίσιο της 
απασχόλησης, τα κράτη μέλη πρέπει να 
μπορούν, εντός των ορίων του παρόντος 
κανονισμού, να θεσπίζουν διά νόμου 
ειδικούς κανόνες για την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον 
τομέα της απασχόλησης. 

(124) Οι γενικές αρχές για την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα πρέπει να εφαρμόζονται επίσης 
στο πλαίσιο της απασχόλησης. Επομένως, 
για τη ρύθμιση της επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
εργαζομένων στο πλαίσιο της 
απασχόλησης, τα κράτη μέλη πρέπει να 
μπορούν, εντός των ορίων του παρόντος 
κανονισμού, να θεσπίζουν διά νόμου 
ειδικούς κανόνες για την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον 
τομέα της απασχόλησης. Μέσω 
συλλογικών συμφωνιών (συλλογικές 
συμβάσεις, επιχειρησιακές συμφωνίες και 
συμφωνίες σε επίπεδο φορέων 
εκπροσώπησης) μπορεί να προβλέπεται 
απόκλιση από τους κανόνες του 
κανονισμού.

Or. de

Τροπολογία 634
Claude Moraes, Glenis Willmott

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 124

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(124) Οι γενικές αρχές για την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα πρέπει να εφαρμόζονται επίσης 
στο πλαίσιο της απασχόλησης. Επομένως, 
για τη ρύθμιση της επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
εργαζομένων στο πλαίσιο της 
απασχόλησης, τα κράτη μέλη πρέπει να 
μπορούν, εντός των ορίων του παρόντος 
κανονισμού, να θεσπίζουν διά νόμου 
ειδικούς κανόνες για την επεξεργασία 

(124) Οι γενικές αρχές για την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα πρέπει να εφαρμόζονται επίσης 
στο πλαίσιο της απασχόλησης και της
κοινωνικής ασφάλισης. Επομένως, για τη 
ρύθμιση της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα εργαζομένων στο 
πλαίσιο της απασχόλησης, τα κράτη μέλη 
πρέπει να μπορούν, σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό, να θεσπίζουν διά 
νόμου ειδικούς κανόνες για την 
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δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον 
τομέα της απασχόλησης.

επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στον τομέα της απασχόλησης 
και της κοινωνικής ασφάλισης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως και η απασχόληση, έτσι και η κοινωνική ασφάλιση αποτελεί ιδιαίτερα σύνθετο τομέα με
λεπτομερείς ρυθμίσεις σε εθνικό επίπεδο. Συνεπώς, τα κράτη μέλη πρέπει να διευκολύνονται για 
την έγκριση ή τη διατήρηση συγκεκριμένων νόμων που ρυθμίζουν λεπτομερώς την προστασία 
των δεδομένων των δημοσίων ιδρυμάτων στον εν λόγω τομέα.

Τροπολογία 635
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 124

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(124) Οι γενικές αρχές για την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα πρέπει να εφαρμόζονται επίσης 
στο πλαίσιο της απασχόλησης. Επομένως, 
για τη ρύθμιση της επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
εργαζομένων στο πλαίσιο της 
απασχόλησης, τα κράτη μέλη πρέπει να 
μπορούν, εντός των ορίων του παρόντος 
κανονισμού, να θεσπίζουν διά νόμου 
ειδικούς κανόνες για την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον 
τομέα της απασχόλησης.

(124) Οι γενικές αρχές για την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα πρέπει να εφαρμόζονται επίσης 
στο πλαίσιο της απασχόλησης. Τα κράτη 
μέλη πρέπει να μπορούν να θεσπίζουν διά 
νόμου την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στον τομέα της 
απασχόλησης, σύμφωνα με τους κανόνες 
και τα ελάχιστα πρότυπα που θεσπίζονται 
στον παρόντα κανονισμό. Εφόσον στο 
κάθε κράτος μέλος υπάρχει νομική βάση 
που ρυθμίζει τις υποθέσεις σχέσεων 
απασχόλησης μέσω συμβάσεων μεταξύ 
των εκπροσώπων των εργαζομένων και 
της διοικήσεως της επιχείρησης ή της 
ελέγχουσας επιχείρησης ενός ομίλου 
επιχειρήσεων (συλλογική σύμβαση) ή με 
βάση την οδηγία 2009/38/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, με ημερομηνία 6 Μαΐου 
2009, για τη θέσπιση μιας ευρωπαϊκής 
επιτροπής επιχείρησης ή μιας 
διαδικασίας σε επιχειρήσεις και ομίλους 
επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας με 
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σκοπό να ενημερώνονται οι εργαζόμενοι 
και να ζητείται η γνώμη τους, η 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στον τομέα της απασχόλησης 
πρέπει να ρυθμίζεται και μέσω τέτοιας 
συμβάσεως, εφόσον δεν υπονομεύονται οι 
κανόνες και τα ελάχιστα πρότυπα που 
θεσπίζονται στον παρόντα κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 636
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 124

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(124) Οι γενικές αρχές για την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα πρέπει να εφαρμόζονται επίσης 
στο πλαίσιο της απασχόλησης. Επομένως, 
για τη ρύθμιση της επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
εργαζομένων στο πλαίσιο της 
απασχόλησης, τα κράτη μέλη πρέπει να 
μπορούν, εντός των ορίων του παρόντος 
κανονισμού, να θεσπίζουν διά νόμου 
ειδικούς κανόνες για την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον 
τομέα της απασχόλησης.

(124) Οι γενικές αρχές για την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα πρέπει να εφαρμόζονται επίσης 
στο πλαίσιο της απασχόλησης. Επομένως, 
για τη ρύθμιση της επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
εργαζομένων στο πλαίσιο της 
απασχόλησης, τα κράτη μέλη πρέπει να 
μπορούν, σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό, να θεσπίζουν διά νόμου 
ειδικούς κανόνες για την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο 
ευρύτερο πλαίσιο της απασχόλησης.

Or. en

Τροπολογία 637
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 124 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(124α) Όταν στα κράτη μέλη τα μέρη της 
αγοράς εργασίας έχουν την ελευθερία να 
καθορίζουν τις αποδοχές και τους όρους 
εργασίας μέσω συλλογικών συμβάσεων 
θα πρέπει, κατά την εφαρμογή του 
άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ), να 
λαμβάνονται υπόψη οι υποχρεώσεις και 
τα δικαιώματα των κοινωνικών εταίρων 
βάσει των συλλογικών συμβάσεων.

Or. en

Τροπολογία 638
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 124 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(124α) Ο κανονισμός εφαρμόζεται σε 
σχέση με τις ιδιαιτερότητες του 
αθλητισμού όπως αυτές αναγνωρίζονται 
στο άρθρο 165 της ΣΛΕΕ, λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, λόγω του κοινωνικού του 
ρόλου, ο αθλητισμός εξυπηρετεί το 
δημόσιο συμφέρον.

Or. en

Τροπολογία 639
Claude Moraes, Glenis Willmott

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 125

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(125) Η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα για ιστορικούς ή 
στατιστικούς σκοπούς ή σκοπούς 

(125) Η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα για ιστορικούς ή 
στατιστικούς σκοπούς ή σκοπούς 
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επιστημονικής έρευνας πρέπει, 
προκειμένου να είναι σύννομη, να σέβεται 
επίσης άλλες σχετικές νομοθεσίες, όπως 
αυτή για τις κλινικές δοκιμές.

επιστημονικής έρευνας πρέπει, 
προκειμένου να είναι σύννομη, να σέβεται 
επίσης άλλες σχετικές νομοθεσίες, όπως 
αυτή για τις κλινικές δοκιμές. Η επιτροπή 
δεοντολογίας για την έρευνα, όπως αυτή 
αναφέρεται στο άρθρο 83, πρέπει να 
συνάδει με τις αρχές της δήλωσης του 
Ελσίνκι της Παγκόσμιας Ιατρικής 
Ένωσης και με τυχόν εθνικές απαιτήσεις 
στα κράτη μέλη, και να συμμορφώνεται 
με το δίκαιο της Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε συνδυασμό με το άρθρο 83 παράγραφος 1γ (νέα), η τροπολογία αυτή στην αιτιολογική σκέψη 
125 θα καταστήσει το άρθρο συνεπές προς τη δήλωση του Ελσίνκι της Παγκόσμιας Ιατρικής 
Ένωσης σχετικά με τους κανόνες δεοντολογίας για την ιατρική έρευνα στην οποία συμμετέχουν 
άνθρωποι (2008), η οποία υποστηρίζει ότι οι επιτροπές δεοντολογίας πρέπει να είναι 
ανεξάρτητες από τον ερευνητή, τον χορηγό και από οποιαδήποτε άλλη μη ενδεδειγμένη επιρροή 
(μελλοντικός κανονισμός για τις κλινικές δοκιμές). 

Τροπολογία 640
Nils Torvalds

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 125

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(125) Η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα για ιστορικούς ή 
στατιστικούς σκοπούς ή σκοπούς 
επιστημονικής έρευνας πρέπει, 
προκειμένου να είναι σύννομη, να σέβεται 
επίσης άλλες σχετικές νομοθεσίες, όπως 
αυτή για τις κλινικές δοκιμές.

(125) Η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα για ιστορικούς ή 
στατιστικούς σκοπούς ή σκοπούς 
επιστημονικής έρευνας πρέπει, 
προκειμένου να είναι σύννομη, να σέβεται 
επίσης άλλες σχετικές νομοθεσίες, όπως 
αυτή για τις κλινικές δοκιμές. Η επιτροπή 
δεοντολογίας για την έρευνα, όπως αυτή 
αναφέρεται στο άρθρο 83, πρέπει να 
συνάδει με τις αρχές της δήλωσης του 
Ελσίνκι της Παγκόσμιας Ιατρικής 
Ένωσης και με τυχόν εθνικές απαιτήσεις 
στα κράτη μέλη.

Or. en
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Τροπολογία 641
Anna Hedh, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 125

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(125) Η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα για ιστορικούς ή 
στατιστικούς σκοπούς ή σκοπούς 
επιστημονικής έρευνας πρέπει, 
προκειμένου να είναι σύννομη, να σέβεται 
επίσης άλλες σχετικές νομοθεσίες, όπως 
αυτή για τις κλινικές δοκιμές.

(125) Η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα για ιστορικούς ή 
στατιστικούς σκοπούς ή σκοπούς 
επιστημονικής έρευνας πρέπει, 
προκειμένου να είναι σύννομη, να σέβεται 
επίσης άλλες σχετικές νομοθεσίες, όπως 
αυτή για τις κλινικές δοκιμές. Αυτό 
περιλαμβάνει τη χρήση «επιτροπής
δεοντολογίας» σύμφωνα με την οδηγία 
2001/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
4ης Απριλίου 2001, για την προσέγγιση 
των νομοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων των κρατών 
μελών όσον αφορά την εφαρμογή ορθής 
κλινικής πρακτικής κατά τις κλινικές 
δοκιμές φαρμάκων προοριζομένων για 
τον άνθρωπο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όταν για πρακτικούς λόγους, για παράδειγμα κατά τη διάρκεια έρευνας βασισμένης σε μητρώα, 
δεν είναι δυνατό να δώσουν τη συγκατάθεσή τους όλα τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα, ο έλεγχος ασφάλειας της έρευνας από τις ειδικές επιτροπές δεοντολογίας είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό εργαλείο για να διασφαλίζεται ότι οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι όσον αφορά την 
προσωπική ακεραιότητα είναι αναλογικοί προς την επιστημονική αξία και τα πιθανά οφέλη της 
έρευνας.

Τροπολογία 642
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 125 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(125α) Τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα μπορούν επίσης να 
υποβληθούν σε περαιτέρω επεξεργασία 
για σκοπούς αρχειοθέτησης. Εν 
προκειμένω, το δικαίωμα στην 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα θα πρέπει να βασίζεται στη 
νομοθεσία για τα αρχεία, τα οποία 
διασφαλίζουν το δικαίωμα των λαών να 
μαθαίνουν για την ιστορία τους και την 
πρόσβαση των πολιτών σε διοικητικές 
πληροφορίες. Η παγκόσμια διακήρυξη για 
τα αρχεία, η οποία εγκρίθηκε τον 
Νοέμβριο του 2011 στο πλαίσιο της 36ης 
συνόδου της γενικής διάσκεψης της 
UNESCO, τονίζει ότι τα αρχεία, τα οποία 
αποτελούν αξιόπιστες πηγές 
πληροφόρησης για μια υπεύθυνη και 
διαφανή διακυβέρνηση, διαδραματίζουν 
ουσιαστικό ρόλο στην ανάπτυξη των 
κοινωνιών, συμβάλλοντας στη 
διαμόρφωση και τη διατήρηση της 
ατομικής και συλλογικής μνήμης. Καθώς 
πρόκειται για διεθνείς διαβιβάσεις 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, θα 
πρέπει να διενεργούνται με την επιφύλαξη 
των κανόνων που διέπουν την 
κυκλοφορία των πολιτιστικών αγαθών 
και των εθνικών θησαυρών.

Or. fr

Justification

Il apparaît utile de rappeler la nécessité d'articuler ce règlement avec les réglementations 
applicables aux archives, garantes de la mémoire collective et individuelle des citoyens 
européens et dont le rôle essentiel a encore été consacré récemment par l'UNESCO.Par 
ailleurs et afin d'éviter toute difficulté d'interprétation, il est opportun de préciser que les 
dispositions sur les transferts internationaux de données à caractère personnel s’appliquent 
sans préjudice des règles applicables aux biens culturels et aux trésors nationaux, lesquelles 
prévoient des restrictions à la circulation des archives pour protéger le patrimoine culturel 
des Etats.
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Τροπολογία 643
Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 126

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(126) Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, η επιστημονική έρευνα πρέπει 
να περιλαμβάνει βασική έρευνα, 
εφαρμοσμένη έρευνα και ιδιωτικά 
χρηματοδοτούμενη έρευνα και, επιπλέον, 
να λαμβάνει υπόψη τον στόχο της Ένωσης 
βάσει του άρθρου 179 παράγραφος 1 της 
συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίτευξη ενός 
Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας.

(126) Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, η επιστημονική έρευνα πρέπει 
να περιλαμβάνει βασική έρευνα, 
εφαρμοσμένη έρευνα και ιδιωτικά 
χρηματοδοτούμενη έρευνα υπό την έννοια 
του άρθρου 13 του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και, επιπλέον, να λαμβάνει υπόψη τον 
στόχο της Ένωσης βάσει του άρθρου 179 
παράγραφος 1 της συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
την επίτευξη ενός Ευρωπαϊκού Χώρου 
Έρευνας. Οι δημοσκοπήσεις και οι 
κοινωνικές έρευνες αποτελούν τμήμα της 
επιστημονικής έρευνας. Η έρευνα αγοράς 
δεν εμπίπτει, κατά κανόνα, στην έννοια 
της επιστημονικής έρευνας.

Or. en

Τροπολογία 644
Alexandra Thein

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 127

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(127) Όσον αφορά τις εξουσίες των 
αρχών ελέγχου να εξασφαλίζουν από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα 
την επεξεργασία πρόσβαση σε δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα και πρόσβαση 
στις εγκαταστάσεις του, τα κράτη μέλη 
μπορούν να θεσπίσουν διά νόμου, εντός 
των ορίων του παρόντος κανονισμού,
ειδικούς κανόνες προκειμένου να 
διαφυλάσσονται οι υποχρεώσεις 

(127) Τα κράτη μέλη μπορούν να 
θεσπίσουν διά νόμου ειδικούς κανόνες 
σχετικά με τις εξουσίες των αρχών 
ελέγχου και εξαιρέσεις ή παρεκκλίσεις 
από τις διατάξεις των κεφαλαίων ΙΙ έως 
IV προκειμένου να διαφυλάσσονται οι 
υποχρεώσεις επαγγελματικού απορρήτου ή 
άλλες αντίστοιχες υποχρεώσεις 
απορρήτου, στον βαθμό που αυτό είναι 
αναγκαίο για τον συμβιβασμό του 
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επαγγελματικού απορρήτου ή άλλες 
αντίστοιχες υποχρεώσεις απορρήτου, στον 
βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για τον 
συμβιβασμό του δικαιώματος στην 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα με την υποχρέωση 
επαγγελματικού απορρήτου.

δικαιώματος στην προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με την 
υποχρέωση επαγγελματικού απορρήτου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου (π.χ. από συμβολαιογράφους, 
συμβούλους για φορολογικά ζητήματα) πρέπει να έχει προτεραιότητα έναντι οποιασδήποτε 
νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων. Αυτό δεν αφορά μόνο τη δυνατότητα των 
κρατών μελών που προβλέπεται ήδη στο άρθρο 84 να θεσπίζουν σε ευρύ βαθμό τις εξουσίες 
έρευνας των αρχών ελέγχου σε σχέση με το επαγγελματικό απόρρητο, αλλά και τη δυνατότητα, 
εάν χρειάζεται, προσαρμογής των ουσιαστικών κανόνων για την προστασία των δεδομένων.

Τροπολογία 645
Frank Engel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 127 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(127α) Για λόγους ασφάλειας του δικαίου, 
ο παρών κανονισμός δεν πρέπει να έχει 
ως αποτέλεσμα συγκρούσεις με 
νομοθεσία που αφορά συγκεκριμένους 
τομείς όσον αφορά τις νομικές 
υποχρεώσεις και τις μη νομικές 
απαιτήσεις και συστάσεις που 
προκύπτουν από την εν λόγω τομεακή 
νομοθεσία, για παράδειγμα στον τομέα 
της υγείας ή στον τραπεζικό κλάδο.

Or. en

Τροπολογία 646
Jan Mulder
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 127 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(127α) Η υποχρέωση ενημέρωσης του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα σχετικά με τους σκοπούς της 
επεξεργασίας, το δικαίωμα διαγραφής, το 
δικαίωμα φορητότητας δεδομένων, το 
δικαίωμα αντίταξης, την υποχρέωση 
ανάληψης μέτρων για τη διασφάλιση της 
συμμόρφωσης καθώς και την 
απαγόρευση διαβίβασης των δεδομένων 
σε χώρες εκτός της Ένωσης δεν πρέπει 
να εφαρμόζεται στην επεξεργασία 
πληροφοριών σχετικά με την 
επαγγελματική ικανότητα ατόμου, όπως 
είναι οι πληροφορίες για τον εργοδότη του 
ατόμου, την επαγγελματική ιδιότητα, τα 
καθήκοντα, την επαγγελματική 
διεύθυνση, τον επαγγελματικό αριθμό 
τηλεφώνου ή φαξ, την επαγγελματική 
ηλεκτρονική διεύθυνση ή λοιπά στοιχεία 
οργάνωσης. Ωστόσο, τα πρόσωπα στα 
οποία αναφέρονται τα δεδομένα πρέπει 
να έχουν δικαίωμα να απαιτούν από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας να μην 
γνωστοποιούνται τέτοιου είδους 
πληροφορίες σε τρίτους.

Or. en

Τροπολογία 647
Sophia in 't Veld

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 128

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(128) Ο παρών κανονισμός σέβεται και 
δεν θίγει το καθεστώς που έχουν 
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο οι 
εκκλησίες και οι θρησκευτικές ενώσεις ή 
κοινότητες στα κράτη μέλη, όπως 

διαγράφεται
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αναγνωρίζεται στο άρθρο 17 της 
συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου, εάν 
μια εκκλησία σε ένα κράτος μέλος 
εφαρμόζει, κατά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού, ολοκληρωμένο 
σύστημα κανόνων σχετικά με την 
προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, οι 
συγκεκριμένοι ισχύοντες κανόνες πρέπει 
να συνεχίσουν να εφαρμόζονται εφόσον 
εναρμονισθούν με τον παρόντα 
κανονισμό. Οι εν λόγω εκκλησίες και οι 
θρησκευτικές ενώσεις πρέπει να 
υποχρεούνται να προβλέπουν την ίδρυση 
μιας πλήρως ανεξάρτητης αρχής ελέγχου.

Or. en

Τροπολογία 648
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 128

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(128) Ο παρών κανονισμός σέβεται και 
δεν θίγει το καθεστώς που έχουν 
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο οι 
εκκλησίες και οι θρησκευτικές ενώσεις ή 
κοινότητες στα κράτη μέλη, όπως 
αναγνωρίζεται στο άρθρο 17 της 
συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου, εάν 
μια εκκλησία σε ένα κράτος μέλος 
εφαρμόζει, κατά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού, ολοκληρωμένο 
σύστημα κανόνων σχετικά με την 
προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, οι 
συγκεκριμένοι ισχύοντες κανόνες πρέπει 
να συνεχίσουν να εφαρμόζονται εφόσον 
εναρμονισθούν με τον παρόντα 

διαγράφεται



AM\928599EL.doc 41/176 PE506.145v01-00

EL

κανονισμό. Οι εν λόγω εκκλησίες και οι 
θρησκευτικές ενώσεις πρέπει να 
υποχρεούνται να προβλέπουν την ίδρυση 
μιας πλήρως ανεξάρτητης αρχής ελέγχου.

Or. en

Τροπολογία 649
Jan Mulder

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 128

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(128) Ο παρών κανονισμός σέβεται και δεν 
θίγει το καθεστώς που έχουν σύμφωνα με 
το εθνικό δίκαιο οι εκκλησίες και οι 
θρησκευτικές ενώσεις ή κοινότητες στα 
κράτη μέλη, όπως αναγνωρίζεται στο 
άρθρο 17 της συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου, 
εάν μια εκκλησία σε ένα κράτος μέλος 
εφαρμόζει, κατά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού, ολοκληρωμένο 
σύστημα κανόνων σχετικά με την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι 
της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, οι συγκεκριμένοι ισχύοντες 
κανόνες πρέπει να συνεχίσουν να 
εφαρμόζονται εφόσον εναρμονισθούν με 
τον παρόντα κανονισμό. Οι εν λόγω 
εκκλησίες και οι θρησκευτικές ενώσεις 
πρέπει να υποχρεούνται να προβλέπουν 
την ίδρυση μιας πλήρως ανεξάρτητης 
αρχής ελέγχου.

(128) Ο παρών κανονισμός σέβεται και δεν 
θίγει το καθεστώς που έχουν σύμφωνα με 
το εθνικό δίκαιο οι εκκλησίες και οι 
θρησκευτικές ενώσεις ή κοινότητες στα 
κράτη μέλη, όπως αναγνωρίζεται στο 
άρθρο 17 της συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου, 
εάν μια εκκλησία σε ένα κράτος μέλος 
εφαρμόζει, κατά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού, ολοκληρωμένο 
σύστημα κανόνων σχετικά με την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι 
της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, οι συγκεκριμένοι ισχύοντες 
κανόνες πρέπει να συνεχίσουν να 
εφαρμόζονται εφόσον εναρμονισθούν με 
τον παρόντα κανονισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει λόγος βάσει του οποίου οι εκκλησίες στην ΕΕ θα χρειάζονταν δικές του αρχές 
προστασίας δεδομένων.



PE506.145v01-00 42/176 AM\928599EL.doc

EL

Τροπολογία 650
Csaba Sógor

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 129

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(129) Για την εκπλήρωση των στόχων του 
παρόντος κανονισμού, και ειδικότερα της 
προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
και των ελευθεριών των φυσικών 
προσώπων και, ιδίως, του δικαιώματος 
στην προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν 
και της διασφάλισης της ελεύθερης 
κυκλοφορίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στην Ένωση, πρέπει να 
ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία 
έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις πρέπει να 
εκδοθούν για τον προσδιορισμό των 
τεχνικών προτύπων για την παροχή 
συγκατάθεσης· τον προσδιορισμό των 
προϋποθέσεων για τη χρήση μεθόδων που 
βασίζονται σε εικονίδια και άλλα γραφικά
για την παροχή πληροφοριών· τον 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
προϋποθέσεων που αφορούν τις αμοιβές 
για την άσκηση των δικαιωμάτων του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα· τα κριτήρια και τις απαιτήσεις 
για τις πληροφορίες που παρέχονται στο 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα και σε σχέση με το δικαίωμα 
πρόσβασης· το δικαίωμα των φυσικών 
προσώπων «να λησμονηθούν» και το 
δικαίωμα διαγραφής· τα κριτήρια και τις 
απαιτήσεις για την επαλήθευση της 
ευθύνης του υπευθύνου επεξεργασίας· τα 
κριτήρια και τις απαιτήσεις για τη 
διαπίστωση παραβίασης δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την 
κοινοποίησή της στην αρχή ελέγχου και 
των περιπτώσεων στις οποίες παραβίαση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι 
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κριτήρια και τις απαιτήσεις για τη 
διαπίστωση παραβίασης δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την 
κοινοποίησή της στην αρχή ελέγχου και 
των περιπτώσεων στις οποίες παραβίαση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι 
πιθανό να έχει δυσμενείς συνέπειες για το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα· τα κριτήρια και τις απαιτήσεις 
για τις πράξεις που απαιτούν εκτίμηση των 
επιπτώσεων σχετικά με την προστασία των 
δεδομένων· τα κριτήρια και τις απαιτήσεις 
για τον καθορισμό υψηλού βαθμού 
συγκεκριμένων κινδύνων οι οποίοι 
απαιτούν προηγούμενη διαβούλευση· τον 
ορισμό και τα καθήκοντα του υπευθύνου 
προστασίας δεδομένων· τους κώδικες 
δεοντολογίας· τα κριτήρια και τις 
απαιτήσεις για τους μηχανισμούς 
πιστοποίησης· τα κριτήρια και τις 
απαιτήσεις για τις διαβιβάσεις μέσω 
δεσμευτικών εταιρικών κανόνων· τις 
παρεκκλίσεις όσον αφορά τις διαβιβάσεις·
τις διοικητικές κυρώσεις· την επεξεργασία 
για σκοπούς υγείας· την επεξεργασία στο 
πλαίσιο της απασχόλησης και την 
επεξεργασία για ιστορικούς και 
στατιστικούς σκοπούς και σκοπούς 
επιστημονικής έρευνας. Έχει ιδιαίτερη 
σημασία να προβαίνει η Επιτροπή σε 
κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τη 
διάρκεια των προπαρασκευαστικών 
εργασιών της, μεταξύ άλλων και σε 
επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Κατά την 
επεξεργασία και την κατάρτιση κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή 
πρέπει να εξασφαλίζει ταυτόχρονη, 
έγκαιρη και δέουσα διαβίβαση των 
σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

πιθανό να έχει δυσμενείς συνέπειες για το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα· τα κριτήρια και τις απαιτήσεις 
για τις πράξεις που απαιτούν εκτίμηση των 
επιπτώσεων σχετικά με την προστασία των 
δεδομένων· τα κριτήρια και τις απαιτήσεις 
για τον καθορισμό υψηλού βαθμού 
συγκεκριμένων κινδύνων οι οποίοι 
απαιτούν προηγούμενη διαβούλευση· τους 
κώδικες δεοντολογίας· τα κριτήρια και τις 
απαιτήσεις για τους μηχανισμούς 
πιστοποίησης· το κατάλληλο επίπεδο 
προστασίας που παρέχει μια τρίτη χώρα 
ή ένας διεθνής οργανισμός· τις διοικητικές 
κυρώσεις· την επεξεργασία για σκοπούς 
υγείας· την επεξεργασία στο πλαίσιο της 
απασχόλησης και την επεξεργασία για 
ιστορικούς και στατιστικούς σκοπούς και 
σκοπούς επιστημονικής έρευνας. Είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να 
πραγματοποιήσει κατάλληλες 
διαβουλεύσεις κατά το 
προπαρασκευαστικό της έργο, μεταξύ 
άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και 
ειδικότερα με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων. Κατά την 
επεξεργασία και την κατάρτιση κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή 
πρέπει να εξασφαλίζει ταυτόχρονη, 
έγκαιρη και δέουσα διαβίβαση των 
σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Or. hu

Αιτιολόγηση

Για τη διευκόλυνση της κατανόησης και για να υπάρχει σαφήνεια μπορούν να χρησιμοποιούνται 
και άλλα γραφιστικά στοιχεία πέραν των εικονιδίων. Οποιεσδήποτε άλλες λύσεις δεν θα πρέπει 
να αποκλειστούν.



PE506.145v01-00 44/176 AM\928599EL.doc

EL

Τροπολογία 651
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 129

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(129) Για την εκπλήρωση των στόχων του 
παρόντος κανονισμού, και ειδικότερα της 
προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
και των ελευθεριών των φυσικών 
προσώπων και, ιδίως, του δικαιώματος 
στην προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν 
και της διασφάλισης της ελεύθερης 
κυκλοφορίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στην Ένωση, πρέπει να 
ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία 
έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά την 
εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος 
κανονισμού, πρέπει να διασφαλίζεται ότι 
δεν επιβάλλονται υποχρεωτικές 
απαιτήσεις για ειδικά τεχνικά 
χαρακτηριστικά προϊόντων και 
υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων 
τερματικών ή άλλου εξοπλισμού 
ηλεκτρονικής επικοινωνίας, οι οποίες θα 
μπορούσαν να εμποδίσουν την είσοδο του 
εξοπλισμού στην αγορά και την ελεύθερη 
κυκλοφορία του εντός και μεταξύ των 
κρατών μελών.
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εκτελούντα την επεξεργασία· τα κριτήρια 
και τις απαιτήσεις για την τεκμηρίωση 
και την ασφάλεια της επεξεργασίας· τα 
κριτήρια και τις απαιτήσεις για τη 
διαπίστωση παραβίασης δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την 
κοινοποίησή της στην αρχή ελέγχου και 
των περιπτώσεων στις οποίες παραβίαση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι 
πιθανό να έχει δυσμενείς συνέπειες για το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα· τα κριτήρια και τις απαιτήσεις 
για τις πράξεις που απαιτούν εκτίμηση 
των επιπτώσεων σχετικά με την 
προστασία των δεδομένων· τα κριτήρια 
και τις απαιτήσεις για τον καθορισμό 
υψηλού βαθμού συγκεκριμένων κινδύνων 
οι οποίοι απαιτούν προηγούμενη 
διαβούλευση· τον ορισμό και τα 
καθήκοντα του υπευθύνου προστασίας 
δεδομένων· τους κώδικες δεοντολογίας· 
τα κριτήρια και τις απαιτήσεις για τους 
μηχανισμούς πιστοποίησης· τα κριτήρια 
και τις απαιτήσεις για τις διαβιβάσεις 
μέσω δεσμευτικών εταιρικών κανόνων· 
τις παρεκκλίσεις όσον αφορά τις 
διαβιβάσεις· τις διοικητικές κυρώσεις· 
την επεξεργασία για σκοπούς υγείας· την 
επεξεργασία στο πλαίσιο της 
απασχόλησης και την επεξεργασία για 
ιστορικούς και στατιστικούς σκοπούς και 
σκοπούς επιστημονικής έρευνας. Είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να 
πραγματοποιήσει κατάλληλες 
διαβουλεύσεις κατά το 
προπαρασκευαστικό της έργο, μεταξύ 
άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. 
Κατά την επεξεργασία και την κατάρτιση 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η 
Επιτροπή πρέπει να εξασφαλίζει 
ταυτόχρονη, έγκαιρη και δέουσα 
διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο.

Or. en
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Τροπολογία 652
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 130

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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τομέας επεξεργασίας εντός της τρίτης 
χώρας, ή ένας διεθνής οργανισμός· των 
κοινολογήσεων που δεν επιτρέπονται από 
το δίκαιο της Ένωσης· της αμοιβαίας 
συνδρομής· των κοινών πράξεων· των 
αποφάσεων στο πλαίσιο του μηχανισμού 
συνεκτικότητας. Οι αρμοδιότητες αυτές 
πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 
για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 
αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου 
από τα κράτη μέλη της άσκησης των 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 
Επιτροπή. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή 
πρέπει να εξετάζει ειδικά μέτρα για τις 
πολύ μικρές, τις μικρές και τις μεσαίες 
επιχειρήσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οριζόντια τροποποίηση που αντικαθιστά όλες τις εκτελεστικές πράξεις με πράξεις κατ’ 
εξουσιοδότηση προκειμένου να διασφαλίζεται η πλήρης συμμετοχή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Τροπολογία 653
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 130

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(130) Για τη διασφάλιση ομοιόμορφων 
προϋποθέσεων στην εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού πρέπει να ανατεθούν 
εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή
όσον αφορά τον προσδιορισμό 
τυποποιημένων εντύπων σε σχέση με την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα παιδιού· τυποποιημένων 
διαδικασιών και εντύπων για την άσκηση 
των δικαιωμάτων των προσώπων στα 

(130) Για τη διασφάλιση ομοιόμορφων 
προϋποθέσεων στην εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού πρέπει να ανατεθούν 
εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. 
Κατά την εφαρμογή των διατάξεων του 
παρόντος κανονισμού, πρέπει να 
διασφαλίζεται ότι δεν επιβάλλονται 
υποχρεωτικές απαιτήσεις για ειδικά 
τεχνικά χαρακτηριστικά προϊόντων και 
υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων 
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οποία αναφέρονται τα δεδομένα· 
τυποποιημένων εντύπων για την 
ενημέρωση του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα· 
τυποποιημένων εντύπων και διαδικασιών 
σε σχέση με το δικαίωμα πρόσβασης· και 
το δικαίωμα φορητότητας των 
δεδομένων· τυποποιημένων εντύπων σε 
σχέση με την ευθύνη του υπευθύνου 
επεξεργασίας για την προστασία των 
δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό και εξ 
ορισμού και την τεκμηρίωση· των 
ειδικών απαιτήσεων για την ασφάλεια 
της επεξεργασίας· του τυποποιημένου 
μορφοτύπου και των διαδικασιών για την 
γνωστοποίηση παραβίασης δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στην αρχή 
ελέγχου και την γνωστοποίηση 
παραβίασης δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στο πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα· των προτύπων 
και των διαδικασιών για την εκτίμηση 
επιπτώσεων σχετικά με την προστασία 
των δεδομένων· των προτύπων και των 
διαδικασιών για την προηγούμενη 
έγκριση και την προηγούμενη 
διαβούλευση· των τεχνικών προτύπων και 
των μηχανισμών για την πιστοποίηση· 
του επαρκούς επιπέδου προστασίας που 
παρέχει μια τρίτη χώρα, ή έδαφος ή 
τομέας επεξεργασίας εντός της τρίτης 
χώρας, ή ένας διεθνής οργανισμός· των 
κοινολογήσεων που δεν επιτρέπονται από 
το δίκαιο της Ένωσης· της αμοιβαίας 
συνδρομής· των κοινών πράξεων· των 
αποφάσεων στο πλαίσιο του μηχανισμού 
συνεκτικότητας. Οι αρμοδιότητες αυτές 
θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 
για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 
αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου 
από τα κράτη μέλη της άσκησης των 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 
Επιτροπή46. Στο πλαίσιο αυτό, η 
Επιτροπή πρέπει να εξετάζει ειδικά μέτρα 
για τις πολύ μικρές, τις μικρές και τις 

τερματικών ή άλλου εξοπλισμού 
ηλεκτρονικής επικοινωνίας, οι οποίες θα 
μπορούσαν να εμποδίσουν την είσοδο του 
εξοπλισμού στην αγορά και την ελεύθερη 
κυκλοφορία του εντός και μεταξύ των 
κρατών μελών.
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μεσαίες επιχειρήσεις.

Or. en

Τροπολογία 654
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 131

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(131) Η διαδικασία εξέτασης πρέπει να 
χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό 
τυποποιημένων εντύπων σε σχέση με τη 
συγκατάθεση παιδιού· τυποποιημένων 
διαδικασιών και εντύπων για την άσκηση 
των δικαιωμάτων των προσώπων στα 
οποία αναφέρονται τα δεδομένα· 
τυποποιημένων εντύπων για την 
ενημέρωση του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα· 
τυποποιημένων εντύπων και διαδικασιών 
σε σχέση με το δικαίωμα πρόσβασης και 
το δικαίωμα φορητότητας των 
δεδομένων· τυποποιημένων εντύπων σε 
σχέση με την ευθύνη του υπευθύνου 
επεξεργασίας για την προστασία των 
δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό και εξ 
ορισμού και την τεκμηρίωση· των 
ειδικών απαιτήσεων για την ασφάλεια 
της επεξεργασίας· του τυποποιημένου 
μορφοτύπου και των διαδικασιών για την 
γνωστοποίηση παραβίασης δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στην αρχή 
ελέγχου και την γνωστοποίηση 
παραβίασης δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στο πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα· των προτύπων 
και των διαδικασιών για την εκτίμηση 
επιπτώσεων σχετικά με την προστασία 
των δεδομένων· των προτύπων και των 
διαδικασιών για την προηγούμενη 
έγκριση και την προηγούμενη 
διαβούλευση· των τεχνικών προτύπων και 
των μηχανισμών για την πιστοποίηση· 

διαγράφεται
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του επαρκούς επιπέδου προστασίας που 
παρέχει μια τρίτη χώρα, ή έδαφος ή 
τομέας επεξεργασίας εντός της τρίτης 
χώρας, ή ένας διεθνής οργανισμός· των 
κοινολογήσεων που δεν επιτρέπονται από 
το δίκαιο της Ένωσης· της αμοιβαίας 
συνδρομής· των κοινών πράξεων· των 
αποφάσεων στο πλαίσιο του μηχανισμού 
συνεκτικότητας, δεδομένου ότι οι πράξεις 
αυτές έχουν γενικό πεδίο εφαρμογής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οριζόντια τροποποίηση που αντικαθιστά όλες τις εκτελεστικές πράξεις με πράξεις κατ’ 
εξουσιοδότηση προκειμένου να διασφαλίζεται η πλήρης συμμετοχή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Τροπολογία 655
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 132

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(132) Η Επιτροπή πρέπει να εγκρίνει 
αμέσως εφαρμοστέες εκτελεστικές 
πράξεις όταν, σε δεόντως αιτιολογημένες 
περιπτώσεις που σχετίζονται με τρίτη 
χώρα, ή έδαφος ή τομέα επεξεργασίας 
στην εν λόγω τρίτη χώρα ή διεθνή 
οργανισμό που δεν διασφαλίζουν επαρκές 
επίπεδο προστασίας και αφορούν θέματα 
που κοινοποιούνται από αρχές ελέγχου 
στο πλαίσιο του μηχανισμού 
συνεκτικότητας, το απαιτούν επιτακτικοί 
λόγοι επείγοντος.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 656
Axel Voss
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 134

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(134) Η οδηγία 95/46/ΕΚ πρέπει να 
καταργηθεί με τον παρόντα κανονισμό. 
Ωστόσο, οι αποφάσεις της Επιτροπής και 
οι εγκρίσεις αρχών ελέγχου που εκδόθηκαν 
βάσει της οδηγίας 95/46/ΕΚ πρέπει να 
παραμείνουν σε ισχύ.

(134) Η οδηγία 95/46/ΕΚ πρέπει να 
καταργηθεί με τον παρόντα κανονισμό. 
Ωστόσο, οι αποφάσεις της Επιτροπής και 
οι εγκρίσεις αρχών ελέγχου που εκδόθηκαν 
βάσει της οδηγίας 95/46/ΕΚ πρέπει να 
παραμείνουν σε ισχύ. Αυτό πρέπει να 
ισχύει επίσης για τις διεθνείς συμφωνίες 
μεταξύ της ΕΕ ή ενός κράτους μέλους με 
τρίτη χώρα, ειδικά όταν η οδηγία 
95/46/ΕΚ βρισκόταν ήδη σε ισχύ.

Or. en

Τροπολογία 657
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 134

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(134) Η οδηγία 95/46/ΕΚ πρέπει να 
καταργηθεί με τον παρόντα κανονισμό. 
Ωστόσο, οι αποφάσεις της Επιτροπής και 
οι εγκρίσεις αρχών ελέγχου που εκδόθηκαν 
βάσει της οδηγίας 95/46/ΕΚ πρέπει να 
παραμείνουν σε ισχύ.

(134) Η οδηγία 95/46/ΕΚ πρέπει να 
καταργηθεί με τον παρόντα κανονισμό. 
Ωστόσο, οι αποφάσεις της Επιτροπής και 
οι εγκρίσεις αρχών ελέγχου που εκδόθηκαν 
βάσει της οδηγίας 95/46/ΕΚ πρέπει να 
παραμείνουν σε ισχύ. Οι αποφάσεις της 
Επιτροπής και οι εγκρίσεις αρχών 
ελέγχου που αφορούν διαβιβάσεις 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε 
τρίτες χώρες πρέπει να παραμείνουν σε 
ισχύ για μια μεταβατική περίοδο δύο 
ετών.

Or. en

Τροπολογία 658
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 139

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(139) Εν όψει του γεγονότος ότι, όπως 
υπογράμμισε το Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το δικαίωμα στην 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα δεν είναι απόλυτο δικαίωμα, 
αλλά πρέπει να εξετάζεται σε σχέση με τη 
λειτουργία του στην κοινωνία και την 
πραγματική ή πιθανή πρόοδο της 
επιστήμης, της υγείας και της 
τεχνολογίας και να εξισορροπείται με άλλα 
θεμελιώδη δικαιώματα, σύμφωνα με την 
αρχή της αναλογικότητας, ο παρών 
κανονισμός σέβεται όλα τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που 
αναγνωρίζονται στον Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
όπως κατοχυρώνονται στις Συνθήκες, και 
ειδικότερα το δικαίωμα σεβασμού της 
ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, της 
κατοικίας και των επικοινωνιών, το 
δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, την ελευθερία 
σκέψης, συνείδησης και θρησκείας, την 
ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης, 
την επιχειρηματική ελευθερία, το 
δικαίωμα ιδιοκτησίας και ειδικότερα 
προστασίας της πνευματικής 
ιδιοκτησίας, το δικαίωμα πραγματικής 
προσφυγής και αμερόληπτου δικαστηρίου 
καθώς και την πολιτιστική, θρησκευτική 
και γλωσσική πολυμορφία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επεξεργασία διευθύνσεων πρωτοκόλλου Διαδικτύου αποτελεί συχνά κρίσιμη παράμετρο των 
ερευνών για καταχρήσεις δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας δυνάμει της οδηγίας 
2004/48/ΕΚ και δεν πρέπει να εμποδίζεται από τον παρόντα κανονισμό.
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Τροπολογία 659
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η παράγραφος 3 ισχύει με την 
επιφύλαξη των νομοθετικών μέτρων των 
κρατών μελών που προβλέπουν πιο 
ευνοϊκές συνθήκες για τα πρόσωπα σε 
σχέση με την προστασία των δεδομένων 
τους, ιδίως για τους σκοπούς των άρθρων 
80 και 84.

Or. en

Τροπολογία 660
Salvatore Iacolino

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός 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.

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται –
χωρίς διακρίσεις όσον αφορά τις 
χρησιμοποιούμενες μεθόδους– 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.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση για την προστασία των δεδομένων δεν εξαρτάται από τη μέθοδο που 
χρησιμοποιείται για την επεξεργασία τους και θα πρέπει να είναι ουδέτερη ως προς τις 
σύγχρονες και μελλοντικές τεχνολογίες επεξεργασίας.
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Τροπολογία 661
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός 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.

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στην, 
εν όλω ή εν μέρει, αυτοματοποιημένη 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, χωρίς διακρίσεις μεταξύ των 
μέσων της εν λόγω επεξεργασίας, καθώς 
και στη μη αυτοματοποιημένη επεξεργασία 
τέτοιων δεδομένων τα οποία 
περιλαμβάνονται ή πρόκειται να 
περιληφθούν σε σύστημα αρχειοθέτησης.

Or. en

Τροπολογία 662
Monika Hohlmeier

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) από δικαστικές, εισαγγελικές και 
σωφρονιστικές αρχές στο πλαίσιο του 
ποινικού συστήματος και της εκτέλεσης 
των ποινών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η δραστηριότητα των δικαστηρίων και των δικαστικών επιμελητών στο πλαίσιο της επιβολής 
της νομοθεσίας θα πρέπει να εξαιρείται στον ευρύτερο δυνατό βαθμό από την εφαρμογή των 
προβλεπόμενων κανόνων. Αυτό διασφαλίζει δικαστική

Τροπολογία 663
Frank Engel



AM\928599EL.doc 55/176 PE506.145v01-00

EL

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αν οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού 
αντιβαίνουν σε διάταξη άλλης πράξης της 
Ένωσης που ρυθμίζει ειδικά θέματα 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, η διάταξη της άλλης πράξης 
της Ένωσης υπερισχύει και εφαρμόζεται 
στους εν λόγω ειδικούς τομείς.

Or. en

Τροπολογία 664
Philippe Juvin

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) τα οποία συλλέχθηκαν πριν από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού 
σύμφωνα με το άρθρο 91·

Or. fr

Τροπολογία 665
Philippe Juvin

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α β) η οποία προηγήθηκε της έναρξης 
ισχύος του παρόντος κανονισμού 
σύμφωνα με το άρθρο 91·

Or. fr
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Τροπολογία 666
Sophia in 't Veld

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 667
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται επίσης στα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς 
της Ένωσης.

Τροπολογία 668
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι κανόνες πρέπει επίσης να εφαρμόζονται στα λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της 
Ένωσης.

Τροπολογία 669
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνολική προσέγγιση της προστασίας δεδομένων σημαίνει επίσης συμπερίληψη των θεσμικών 
και λοιπών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού.

Τροπολογία 670
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της Ένωσης δεν πρέπει να εξαιρούνται εξ ολοκλήρου από 
τον κανονισμό. Εάν ο σκοπός της παρούσας τροπολογίας είναι ο ομοιόμορφος καθορισμός, σε 
όλη την Ένωση, των βασικών αρχών και εγγυήσεων που σχετίζονται με την επεξεργασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με τον αποκλεισμό των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων 
συνεπάγεται, τουλάχιστον επισήμως, ότι υφίστανται δύο χωριστά νομικά καθεστώτα: των 
κρατών μελών και της Ένωσης.
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Τροπολογία 671
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) από τα κράτη μέλη κατά την άσκηση 
δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του Κεφαλαίου 2 της συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση·

γ) από τα κράτη μέλη κατά την άσκηση 
δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του Κεφαλαίου 2 του τίτλου V 
της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση·

Or. es

Τροπολογία 672
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) από φυσικό πρόσωπο χωρίς 
οποιοδήποτε κερδοσκοπικό συμφέρον, το 
οποίο δεν καθιστά τα δεδομένα 
προσπελάσιμα σε αόριστο αριθμό 
ανθρώπων, στο πλαίσιο αποκλειστικά 
προσωπικής ή οικιακής δραστηριότητας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις υποθέσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης C-101/01 και C-73/07.

Τροπολογία 673
Nils Torvalds

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

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

δ) από φυσικό πρόσωπο στο πλαίσιο 
αποκλειστικά προσωπικής ή οικιακής 
δραστηριότητας·

Or. en

Τροπολογία 674
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) από φυσικό πρόσωπο για σκοπό που δεν 
μπορεί να αποδοθεί στην εμπορική ή 
επαγγελματική δραστηριότητά του·

Or. de

Τροπολογία 675
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) από φυσικό πρόσωπο χωρίς 
οποιοδήποτε κερδοσκοπικό συμφέρον, το 
οποίο δεν καθιστά τα δεδομένα 
προσπελάσιμα σε αόριστο αριθμό 
ανθρώπων, στο πλαίσιο αποκλειστικά 
προσωπικής ή οικιακής δραστηριότητας·

Or. en
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Τροπολογία 676
Françoise Castex

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) από φυσικό πρόσωπο χωρίς 
οποιοδήποτε κερδοσκοπικό συμφέρον στο 
πλαίσιο αποκλειστικά προσωπικής ή 
οικιακής δραστηριότητας, εκτός εάν τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα άλλων 
φυσικών προσώπων καθίστανται 
προσπελάσιμα σε αόριστο αριθμό 
προσώπων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Εξ ορισμού τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να καθίστανται προσπελάσιμα σε 
αόριστο αριθμό προσώπων.

Τροπολογία 677
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) από φυσικό πρόσωπο στο πλαίσιο 
αποκλειστικά προσωπικών ή οικιακών 
δραστηριοτήτων, εκτός εάν τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα δημοσιεύονται. 
Επιπλέον, η επεξεργασία των εν λόγω 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για 
άλλους σκοπούς πρέπει να βασίζεται στη 
συγκατάθεση του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα. Η εξαίρεση 
δεν πρέπει να ισχύει όταν η επεξεργασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
γίνεται για επαγγελματικούς ή εμπορικούς 
σκοπούς. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει 
ιδιαιτέρως να λαμβάνονται υπόψη κατά 
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τη χρήση ευαίσθητων δεδομένων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία προβλέπει περιορισμό στην εξαίρεση περί οικιακής δραστηριότητας. Ακόμη 
και για τη χρήση των δεδομένων για ιδιωτικούς ή οικογενειακούς σκοπούς, ορισμένες αρχές και 
πρότυπα προστασίας της ιδιωτικής ζωής πρέπει να ισχύουν.

Τροπολογία 678
Axel Voss

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) από μικρές επιχειρήσεις στο πλαίσιο 
αποκλειστικά ίδιας δραστηριότητας και 
αυστηρής και αποκλειστικά εσωτερικής 
χρήσης·

Or. en

Τροπολογία 679
Markus Pieper, Markus Ferber

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) σε πολύ μικρές εταιρείες, σύμφωνα 
με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361, 
και στο πλαίσιο ίδιας δραστηριότητας 
και για δεδομένα τα οποία αυστηρά και 
αποκλειστικά προορίζονται για δική τους 
εσωτερική χρήση·

Or. en
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Τροπολογία 680
Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) από αρμόδιες αρχές για τον σκοπό της 
πρόληψης, της διερεύνησης, της 
ανίχνευσης ή της δίωξης ποινικών 
αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών 
κυρώσεων.

ε) από αρμόδιες δημόσιες αρχές για τον 
σκοπό της πρόληψης, της διερεύνησης, της 
ανίχνευσης ή της δίωξης ποινικών 
αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών 
κυρώσεων.

Or. en

Τροπολογία 681
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) από αρμόδιες αρχές για τον σκοπό της 
πρόληψης, της διερεύνησης, της 
ανίχνευσης ή της δίωξης ποινικών 
αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών 
κυρώσεων.

ε) από αρμόδιες δημόσιες αρχές για τον 
σκοπό της πρόληψης, της διερεύνησης, της 
ανίχνευσης ή της δίωξης ποινικών 
αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών 
κυρώσεων.

Or. en

Τροπολογία 682
Monika Hohlmeier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) από αρμόδιες αρχές για τον σκοπό της 
πρόληψης, της διερεύνησης, της 
ανίχνευσης ή της δίωξης ποινικών 
αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών 

ε) από αρμόδιες δημόσιες αρχές για τον 
σκοπό της πρόληψης, της διερεύνησης, της 
ανίχνευσης ή της δίωξης ποινικών 
αδικημάτων ή της εκτέλεσης των ποινών.
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κυρώσεων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Γλωσσική διευκρίνιση.

Τροπολογία 683
Alexander Alvaro

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) που έχουν ανωνυμοποιηθεί·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στην επεξεργασία ανωνυμοποιημένων δεδομένων (βλέπε 
ορισμό στο άρθρο 4).

Τροπολογία 684
Axel Voss

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) για σκοπούς ιστορικής, στατιστικής 
και επιστημονικής έρευνας·

Or. en

Τροπολογία 685
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean



PE506.145v01-00 64/176 AM\928599EL.doc

EL

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) που πραγματοποιείται από τον 
εργοδότη και εντάσσεται στην 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα των εργαζομένων στο πλαίσιο 
της απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 686
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) που έχουν ανωνυμοποιηθεί, κατά την 
έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 2γ·

Or. en

Τροπολογία 687
Sarah Ludford

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) που έχουν ανωνυμοποιηθεί·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα ανώνυμα δεδομένα πρέπει να είναι και αυτά εκτός του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού.
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Τροπολογία 688
Louis Michel

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) από αθλητικές οργανώσεις για τον 
σκοπό της πρόληψης, της ανίχνευσης και 
της διερεύνησης τυχόν παραβιάσεων της 
ακεραιότητας των αθλητικών 
οργανώσεων που συνδέονται με το 
στήσιμο αγώνων και τη 
φαρμακοδιέγερση·

Or. en

Τροπολογία 689
Bernd Lange

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) στο πλαίσιο δραστηριότητας που 
μπορεί να αποδοθεί σε επαγγελματική ή 
εμπορική δραστηριότητα προσώπου στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα·

Or. de

Τροπολογία 690
Monika Hohlmeier, Axel Voss

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) από εκκλησίες, θρησκευτικές ενώσεις 
ή κοινότητες·



PE506.145v01-00 66/176 AM\928599EL.doc

EL

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ρητή εξαίρεση της επεξεργασίας δεδομένων από εκκλησίες και θρησκευτικές κοινότητες 
λαμβάνει σαφέστερα υπόψη τις απαιτήσεις του άρθρου 17 της ΣΛΕΕ από ό, τι ο καθαρά 
μεταβατικός κανόνας που περιέχεται στο άρθρο 84 για το υφιστάμενο δικαίωμα προστασίας 
των δεδομένων εκκλησιών και θρησκευτικών ενώσεων.

Τροπολογία 691
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. es

Τροπολογία 692
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) φυσικού προσώπου που ασκεί 
οικονομική δραστηριότητα, τα δεδομένα 
του οποίου προσδιορίζουν την ταυτότητα 
του εν λόγω προσώπου στην αγορά·

Or. en

Τροπολογία 693
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε β) φυσικού προσώπου του οποίου τα 
δεδομένα δημοσιοποιούνται κατά την 
άσκηση επαγγελματικών καθηκόντων, 
όπως η επωνυμία, τα στοιχεία 
επικοινωνίας και τα καθήκοντα·

Or. en

Τροπολογία 694
Axel Voss

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε β) η οποία πραγματοποιείται από τον 
εργοδότη και εντάσσεται στην 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα των εργαζομένων στο πλαίσιο 
της απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 695
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. es
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Τροπολογία 696
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε γ) που έχουν ανωνυμοποιηθεί·

Or. en

Τροπολογία 697
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Εάν μεμονωμένες διατάξεις της 
νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 
των κρατών μελών προβλέπουν πιο 
προηγμένη προστασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από τον 
κανονισμό, οι εν λόγω διατάξεις 
εφαρμόζονται συμπληρωματικά. Αυτό 
ισχύει ιδίως για το απόρρητο που 
προστατεύεται διά νόμου, π.χ. το 
τραπεζικό απόρρητο.

Or. en

Τροπολογία 698
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Οι πληροφορίες που γνωστοποιούνται 
σύμφωνα με τη νομοθεσία στα εθνικά 
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μητρώα οικονομικών οντοτήτων δεν 
προστατεύονται δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού στον βαθμό που 
προσδιορίζουν την ταυτότητα των 
οντοτήτων στην αγορά.

Or. en

Τροπολογία 699
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα άρθρα 7 παράγραφος 4, 15 
παράγραφος 1 στοιχείο ε), 17, 18, 22 
στοιχεία γ) και ε), 33, 35, 36, 37 και 79 
παράγραφοι 4, 5, 6 και 7 του παρόντος 
κανονισμού δεν εφαρμόζονται στην 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα η οποία διενεργείται από 
δημόσιες αρχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πολύ διεξοδικοί και αυστηροί κανόνες του κανονισμού έχουν αρνητικές συνέπειες στην 
περίπτωση των δημοσιών αρχών. Το μεγαλύτερο μέρος της επεξεργασίας που διεξάγεται από 
δημόσιες αρχές έχει αποκλειστικά εθνικό χαρακτήρα και η επεξεργασία δεδομένων 
πραγματοποιείται πρωτίστως ως τμήμα δραστηριοτήτων οι οποίες παρέχονται και διεξάγονται 
μόνο από δημόσιες αρχές, όπως η πληρωμή κοινωνικών παροχών, και ποτέ με κερδοσκοπικό 
σκοπό. Ως εκ τούτου, προτείνεται ο κανονισμός να μην εφαρμόζεται σε επεξεργασία δεδομένων 
από δημόσιες αρχές.

Τροπολογία 700
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στην 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων μιας εγκατάστασης ενός 
υπευθύνου επεξεργασίας ή εκτελούντος 
την επεξεργασία στην Ένωση.

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στην 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα προσώπων που διαμένουν 
στην Ένωση στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων μιας εγκατάστασης ενός 
υπευθύνου επεξεργασίας ή εκτελούντος 
την επεξεργασία στην Ένωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 701
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στην 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων μιας εγκατάστασης ενός 
υπευθύνου επεξεργασίας ή εκτελούντος 
την επεξεργασία στην Ένωση.

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στην 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα προσώπων που διαμένουν 
στην Ένωση στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων μιας εγκατάστασης ενός 
υπευθύνου επεξεργασίας ή εκτελούντος 
την επεξεργασία στην Ένωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι να προστατεύσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
πρόσωπων τα οποία διαμένουν στην ΕΕ. Για δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που δεν έχουν 
σχέση με την ΕΕ (δηλαδή: επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προσώπων που 
διαμένουν εκτός της ΕΕ), αυτή η τροπολογία είναι σημαντική προκειμένου να τίθενται σε 
ισότιμη βάση εταιρείες εντός και εκτός της ΕΕ.
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Τροπολογία 702
Monika Hohlmeier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στην 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων μιας εγκατάστασης ενός 
υπευθύνου επεξεργασίας ή εκτελούντος 
την επεξεργασία στην Ένωση.

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στην 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στην Ένωση ή σε τόπο όπου 
εφαρμόζεται το εθνικό δίκαιο κράτους 
μέλους δυνάμει του δημόσιου διεθνούς 
δικαίου.

Or. de

Τροπολογία 703
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στην 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων μιας εγκατάστασης ενός 
υπευθύνου επεξεργασίας ή εκτελούντος 
την επεξεργασία στην Ένωση.

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στην 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα προσώπων που διαμένουν 
στην Ένωση στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων μιας εγκατάστασης ενός 
υπευθύνου επεξεργασίας ή εκτελούντος 
την επεξεργασία στην Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 704
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στην 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα προσώπων που διαμένουν στην 
Ένωση από υπεύθυνο επεξεργασίας μη 
εγκαταστημένο στην Ένωση, εάν οι 
δραστηριότητες επεξεργασίας 
σχετίζονται με

2. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στην 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα προσώπων που διαμένουν στην 
Ένωση από υπεύθυνο επεξεργασίας ή 
εκτελών την επεξεργασία μη 
εγκαταστημένο στην Ένωση.

α) την προσφορά αγαθών ή υπηρεσιών 
στα εν λόγω πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα στην Ένωση· ή 
β) την παρακολούθηση της συμπεριφοράς 
τους.

Or. en

Τροπολογία 705
Timothy Kirkhope
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στην 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα προσώπων που διαμένουν στην 
Ένωση από υπεύθυνο επεξεργασίας μη 
εγκαταστημένο στην Ένωση, εάν οι 
δραστηριότητες επεξεργασίας σχετίζονται 
με

2. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται, στον 
βαθμό που είναι νομικά δυνατό και 
συμβατό με το νομικό σύστημα τρίτης 
χώρας, στην επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα προσώπων που 
διαμένουν στην Ένωση από υπεύθυνο 
επεξεργασίας μη εγκαταστημένο στην 
Ένωση, εάν οι δραστηριότητες 
επεξεργασίας σχετίζονται με

Or. en

Τροπολογία 706
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στην 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα προσώπων που διαμένουν στην 
Ένωση από υπεύθυνο επεξεργασίας μη 
εγκαταστημένο στην Ένωση, εάν οι 
δραστηριότητες επεξεργασίας 
σχετίζονται με

2. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στην 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα προσώπων που διαμένουν στην 
Ένωση από υπεύθυνο επεξεργασίας ή 
εκτελών την επεξεργασία μη 
εγκαταστημένο στην Ένωση.

α) την προσφορά αγαθών ή υπηρεσιών 
στα εν λόγω πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα στην Ένωση· ή 
β) την παρακολούθηση της συμπεριφοράς 
τους.

Or. en

Τροπολογία 707
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την προσφορά αγαθών ή υπηρεσιών στα 
εν λόγω πρόσωπα στα οποία αναφέρονται 
τα δεδομένα στην Ένωση· ή 

α) την προσφορά αγαθών και υπηρεσιών 
στην Ένωση στα εν λόγω πρόσωπα στα 
οποία αναφέρονται τα δεδομένα, 
συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών 
που παρέχονται χωρίς οικονομικό κόστος 
για το φυσικό πρόσωπο· ή 

Or. en

Τροπολογία 708
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται 
στην επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από υπεύθυνο 
επεξεργασίας μη εγκαταστημένο στην 
Ένωση, αλλά σε τόπο όπου εφαρμόζεται 
το εθνικό δίκαιο κράτους μέλους δυνάμει 
του δημόσιου διεθνούς δικαίου.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
προσώπων που διαμένουν στην Ένωση από υπεύθυνο επεξεργασίας ή εκτελών την επεξεργασία 
μη εγκαταστημένο στην Ένωση.

Τροπολογία 709
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται 
στην επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από υπεύθυνο 
επεξεργασίας μη εγκαταστημένο στην 
Ένωση, αλλά σε τόπο όπου εφαρμόζεται 
το εθνικό δίκαιο κράτους μέλους δυνάμει 
του δημόσιου διεθνούς δικαίου.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 710
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στην 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από υπεύθυνο επεξεργασίας μη 
εγκαταστημένο στην Ένωση, αλλά σε 
τόπο όπου εφαρμόζεται το εθνικό δίκαιο 
κράτους μέλους δυνάμει του δημόσιου 
διεθνούς δικαίου.

3. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στην 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από υπεύθυνο επεξεργασίας ο 
οποίος δεν είναι εγκατεστημένος στην 
Ένωση, αλλά σε τόπο όπου εφαρμόζεται 
το εθνικό δίκαιο κράτους μέλους δυνάμει 
του δημόσιου διεθνούς δικαίου.

Or. en

Τροπολογία 711
Ewald Stadler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στην 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από υπεύθυνο επεξεργασίας μη 
εγκαταστημένο στην Ένωση, αλλά σε τόπο 
όπου εφαρμόζεται το εθνικό δίκαιο 
κράτους μέλους δυνάμει του δημόσιου 
διεθνούς δικαίου.

3. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στην 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από υπεύθυνο επεξεργασίας μη 
εγκαταστημένο στην Ένωση, αλλά σε τόπο 
όπου εφαρμόζεται το εθνικό δίκαιο 
κράτους μέλους δυνάμει του δημόσιου 
διεθνούς δικαίου. Δεν θίγονται οι 
διατάξεις του εθνικού δικαίου στις οποίες 
υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας.

Or. de

Τροπολογία 712
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – 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 

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Μεταφέρθηκε στον ορισμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τροπολογία 713
Petru Constantin Luhan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – 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 συγκεκριμένων 
στοιχείων που χαρακτηρίζουν την 
υπόσταση του συγκεκριμένου προσώπου 
από φυσική, βιολογική, γενετική, 
ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή 
κοινωνική άποψη·

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

Τροπολογία 714
Sophia in 't Veld

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – 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 συγκεκριμένων 
στοιχείων που χαρακτηρίζουν την 
υπόσταση του συγκεκριμένου προσώπου 
από φυσική, βιολογική, γενετική, 
ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή
κοινωνική άποψη·

(1) «πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα»: φυσικό πρόσωπο του οποίου η 
ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να 
εξακριβωθεί 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 ταυτότητας, 
δεδομένων θέσης, επιγραμμικών 
αναγνωριστικών ή βάσει ενός ή 
περισσοτέρων συγκεκριμένων στοιχείων 
που χαρακτηρίζουν την υπόσταση του 
συγκεκριμένου προσώπου από φυσική, 
βιολογική, γενετική, ψυχολογική, 
οικονομική, πολιτιστική, κοινωνική άποψη 
ή από άποψη ταυτότητας φύλου ή 
γενετήσιου προσανατολισμού του·

Or. en

Τροπολογία 715
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – 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 

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

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 που 
συνεργάζεται με τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας, ιδίως βάσει αριθμού 
ταυτότητας, δεδομένων θέσης, 
επιγραμμικού αναγνωριστικού ή βάσει 
ενός ή περισσοτέρων συγκεκριμένων 
στοιχείων που χαρακτηρίζουν την 
υπόσταση του συγκεκριμένου προσώπου 
από φυσική, βιολογική, γενετική, 
ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή 
κοινωνική άποψη και το οποίο δεν ενεργεί 
με την επαγγελματική του ιδιότητα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα μέσα που χρησιμοποιούνται για να προσδιοριστεί η ταυτότητα πρέπει να σχετίζονται άμεσα 
με τον υπεύθυνο επεξεργασίας και τους συμβατικούς εταίρους του. Κάποιες συγκεκριμένες 
καταστάσεις ενδέχεται να είναι δύσκολο να αξιολογηθούν, καθώς η περίπτωση ανεξάρτητων 
επιχειρηματιών (υδραυλικών, ιατρών) που χρησιμοποιούν την ίδια τηλεφωνική γραμμή για 
επιχειρηματικούς και ιδιωτικούς σκοπούς καθιστά ασαφή τα όρια μεταξύ φυσικών και νομικών 
προσώπων. Ο κανονισμός πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε φυσικά πρόσωπα που δεν ενεργούν 
υπό την επαγγελματική τους ιδιότητα.

Τροπολογία 716
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – 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, 

(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, ιδίως βάσει αριθμού 
ταυτότητας ή βάσει ενός ή περισσοτέρων 
συγκεκριμένων στοιχείων που 
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επιγραμμικού αναγνωριστικού ή βάσει 
ενός ή περισσοτέρων συγκεκριμένων 
στοιχείων που χαρακτηρίζουν την 
υπόσταση του συγκεκριμένου προσώπου 
από φυσική, βιολογική, γενετική, 
ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή 
κοινωνική άποψη·

χαρακτηρίζουν την υπόσταση του 
συγκεκριμένου προσώπου από φυσική, 
βιολογική, γενετική, ψυχολογική, 
οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική 
άποψη. Δεν θεωρείται ότι είναι δυνατός ο 
προσδιορισμός της ταυτότητας φυσικού 
προσώπου, εάν για να προσδιοριστεί η 
ταυτότητα απαιτείται δυσανάλογά πολύς 
χρόνος, προσπάθεια ή υλικοί πόροι·

Or. en

Τροπολογία 717
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Lara Comi, Monika Hohlmeier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – 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 συγκεκριμένων 
στοιχείων που χαρακτηρίζουν την 
υπόσταση του συγκεκριμένου προσώπου 
από φυσική, βιολογική, γενετική, 
ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή 
κοινωνική άποψη·

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Προέρχεται από τη γνωμοδότηση της ITRE (Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας). Η 
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τροπολογία διευκρινίζει ότι, προκειμένου να είναι δυνατός ο προσδιορισμός της ταυτότητας 
ενός προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, πρέπει να υπάρχει σχέση με τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας. Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται κατά την άσκηση των καθηκόντων ενός 
επαγγέλματος δεν πρέπει να ορίζονται ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Τροπολογία 718
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – 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 συγκεκριμένων 
στοιχείων που χαρακτηρίζουν την 
υπόσταση του συγκεκριμένου προσώπου 
από φυσική, βιολογική, γενετική, 
ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή 
κοινωνική άποψη·

(1) «πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα»: φυσικό πρόσωπο του οποίου η 
ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να 
εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, με τεχνικά 
διαθέσιμα μέσα τα οποία είναι εύλογα 
πιθανό να χρησιμοποιηθούν από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας ή από οποιοδήποτε 
άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, όταν η 
χρήση τέτοιων μέσων δεν συνεπάγεται 
υπερβολικό κόστος, δεν είναι ιδιαίτερα 
χρονοβόρα και δεν απαιτεί την ανάληψη 
σύνθετων δράσεων·

Or. pl

Τροπολογία 719
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – 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 

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

απομονωθεί, άμεσα ή έμμεσα, με μέσα τα 
οποία είναι εύλογα δυνατό να 
χρησιμοποιηθούν από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας ή από οποιοδήποτε άλλο 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδίως βάσει 
αριθμού ταυτότητας, δεδομένων θέσης, 
επιγραμμικού αναγνωριστικού ή βάσει 
ενός ή περισσοτέρων συγκεκριμένων 
στοιχείων που χαρακτηρίζουν την 
υπόσταση του συγκεκριμένου προσώπου ή 
νοικοκυριού από φυσική, βιολογική, 
γενετική, ψυχολογική, οικονομική, 
πολιτιστική ή κοινωνική άποψη·

Or. en

Αιτιολόγηση

Περιορισμός της εξαίρεσης περί οικιακής δραστηριότητας.

Τροπολογία 720
Ewald Stadler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – 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, 
αναγνωριστικού ή βάσει ενός ή 
περισσοτέρων συγκεκριμένων στοιχείων 
που χαρακτηρίζουν την υπόσταση του 
συγκεκριμένου προσώπου από φυσική, 
βιολογική, γενετική, ψυχολογική, 
οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική 
άποψη·

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

Or. de
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Τροπολογία 721
Csaba Sógor

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – 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, 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. hu

Αιτιολόγηση

Η εθνική ταυτότητα είναι ένα ιδιαίτερο θέμα που δεν καθορίζεται μόνο από τον τόπο κατοικίας.

Τροπολογία 722
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: 
κάθε πληροφορία η οποία αναφέρεται σε 
συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο·

(2) «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: 
κάθε πληροφορία η οποία αναφέρεται σε 
φυσικό πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα 
είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί 



AM\928599EL.doc 83/176 PE506.145v01-00

EL

(«το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα»)· ως πρόσωπο του οποίου η 
ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί 
λογίζεται το πρόσωπο εκείνο που μπορεί 
να προσδιοριστεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως 
βάσει αριθμού ταυτότητας ή βάσει ενός ή 
περισσοτέρων συγκεκριμένων στοιχείων 
που χαρακτηρίζουν την υπόστασή του 
από φυσική, βιολογική, γενετική, 
ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή 
κοινωνική άποψη («προσωπικά 
αναγνωριστικά ταυτότητας»)·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμός όπως αναφέρεται στην οδηγία 95/46.

Τροπολογία 723
Monika Hohlmeier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: 
κάθε πληροφορία η οποία αναφέρεται σε 
συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο·

(2) «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: 
κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε 
φυσικό πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα 
είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί 
(πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα)· ως πρόσωπο του οποίου η 
ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί 
λογίζεται το πρόσωπο εκείνο που μπορεί 
να προσδιοριστεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως 
βάσει αριθμού ταυτότητας ή βάσει ενός ή 
περισσοτέρων συγκεκριμένων στοιχείων 
που χαρακτηρίζουν την υπόστασή του 
από φυσική, βιολογική, ψυχολογική, 
οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική 
άποψη·

Or. de
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Αιτιολόγηση

Από την 95/46/ΕΚ.

Τροπολογία 724
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: 
κάθε πληροφορία η οποία αναφέρεται σε 
συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο·

(2) «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: 
δεδομένα που αναφέρονται ειδικά σε 
συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο, του 
οποίου η συγκεκριμένη ταυτότητα μπορεί 
να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας ή από 
οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο συνεργάζεται με τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας·

Or. en

Τροπολογία 725
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: 
κάθε πληροφορία η οποία αναφέρεται σε 
συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο·

(2) «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: 
κάθε πληροφορία η οποία αναφέρεται σε 
συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο, όταν 
μπορεί να εξακριβωθεί ότι η εν λόγω 
πληροφορία αφορά το συγκεκριμένο 
φυσικό πρόσωπο· κάθε πληροφορία που 
δεν επιτρέπει τον προσδιορισμό της 
ταυτότητας ενός συγκεκριμένου φυσικού 
προσώπου και κάθε πληροφορία που δεν 
επιτρέπει τον εν λόγω προσδιορισμό 
χωρίς να αφιερωθεί δυσανάλογα πολύς 
χρόνος, προσπάθεια ή υλικοί πόροι, δεν 
θεωρείται δεδομένο προσωπικού 
χαρακτήρα·
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Or. en

Τροπολογία 726
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) «ψευδωνυμοποιημένα δεδομένα»: 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από τα 
οποία έχουν αφαιρεθεί τα προσωπικά 
αναγνωριστικά ταυτότητας, αλλά στα 
οποία διατηρείται ακόμα ο σύνδεσμος με 
αυτά τα προσωπικά αναγνωριστικά 
ταυτότητας ώστε τα δεδομένα να 
μπορούν να αποδοθούν σε συγκεκριμένο 
φυσικό πρόσωπο από οποιονδήποτε έχει 
πρόσβαση στους κωδικούς διασύνδεσης· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα ψευδωνυμοποιημένα δεδομένα προβλέπονται ως μια μορφή δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, εισάγοντας διάφορους κανόνες οι οποίοι συνδέονται με τα εν λόγω δεδομένα και 
διατρέχουν όλον τον κανονισμό.

Τροπολογία 727
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) «αναγνωριστικός αριθμός»: 
οποιοσδήποτε αριθμητικός, 
αλφαριθμητικός ή παρόμοιος κωδικός 
που χρησιμοποιείται συνήθως στο 
διαδίκτυο, μη συμπεριλαμβανομένων των 
κωδικών που ανατίθενται από δημόσια 
αρχή ή αρχή που τελεί υπό κρατικό 
έλεγχο για την εξακρίβωση της 



PE506.145v01-00 86/176 AM\928599EL.doc

EL

ταυτότητας ενός φυσικού προσώπου·

Or. en

Τροπολογία 728
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) «ψευδώνυμο»: μοναδικό 
αναγνωριστικό ταυτότητας, το οποίο 
είναι συγκεκριμένο σε ένα δεδομένο 
πλαίσιο, το οποίο δεν επιτρέπει την άμεση 
ταυτοποίηση ενός φυσικού προσώπου, 
αλλά επιτρέπει τον διαχωρισμό ενός 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα από άλλα·

Or. en

Τροπολογία 729
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) «ψευδωνυμοποιημένα δεδομένα»: 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
έχουν τροποποιηθεί ώστε να μην μπορούν 
πλέον καθαυτά να αποδοθούν σε κάποιο 
συγκεκριμένο πρόσωπο χωρίς τη χρήση 
επιπρόσθετων δεδομένων, τα οποία 
υπόκεινται σε χωριστούς και διακριτούς 
τεχνικούς και οργανωσιακούς ελέγχους 
για να διασφαλιστεί ότι δεν είναι δυνατόν 
να αποδοθούν σε κάποιο συγκεκριμένο 
πρόσωπο·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητος ο ορισμός των «ψευδωνυμοποιημένων δεδομένων».

Τροπολογία 730
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Γεώργιος Παπανικολάου, Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) «ψευδώνυμα δεδομένα»: δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που έχουν 
συλλεχθεί, τροποποιηθεί ή υποβληθεί σε 
άλλου είδους επεξεργασία ώστε να μην 
μπορούν πλέον καθαυτά να αποδοθούν σε 
κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο χωρίς τη 
χρήση επιπρόσθετων δεδομένων, τα 
οποία υπόκεινται σε χωριστούς και 
διακριτούς τεχνικούς και οργανωσιακούς 
ελέγχους για να διασφαλιστεί ότι δεν είναι 
δυνατόν να αποδοθούν σε κάποιο 
συγκεκριμένο πρόσωπο, ή δεδομένα που 
θα απαιτούσαν δυσανάλογο χρόνο, 
κόστος και προσπάθεια για να αποδοθούν 
σε κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο·

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 731
Alexander Alvaro
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 2 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2β) «ανωνυμοποιημένα δεδομένα»: 
δεδομένα που δεν είναι δυνατόν, με 
κανένα τρόπο, να αποδοθούν σε 
συγκεκριμένο πρόσωπο γιατί όλες οι 
παραπομπές σε προσωπικά 
αναγνωριστικά ταυτότητας έχουν 
αφαιρεθεί μόνιμα και πλήρως· επομένως, 
τα ανωνυμοποιημένα δεδομένα δεν 
υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό·

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν ο κανονισμός αναφέρεται σε ανωνυμοποιημένα δεδομένα, πρέπει επίσης να παρέχει τον 
ορισμό τους.

Τροπολογία 732
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 2 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2β) «ψευδώνυμα δεδομένα»: δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που έχουν 
συλλεχθεί, τροποποιηθεί ή υποβληθεί σε 
άλλου είδους επεξεργασία ώστε να μην 
μπορούν πλέον καθαυτά να αποδοθούν σε 
κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο χωρίς τη 
χρήση επιπρόσθετων δεδομένων, τα 
οποία υπόκεινται σε χωριστούς και 
διακριτούς τεχνικούς και οργανωσιακούς 
ελέγχους για να διασφαλιστεί ότι δεν είναι 
δυνατόν να αποδοθούν σε κάποιο 
συγκεκριμένο πρόσωπο·

Or. en
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Τροπολογία 733
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 2 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2β) «ανωνυμοποιημένα δεδομένα» ή 
«δεδομένα που έχουν ανωνυμοποιηθεί»: 
προσωπικά δεδομένα που έχουν 
τροποποιηθεί κατά τρόπο που οι 
πληροφορίες δεν μπορούν πλέον να 
αποδοθούν σε φυσικό πρόσωπο του 
οποίου η ταυτότητα μπορεί να 
εξακριβωθεί·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να παρέχεται ορισμός για τα «ανωνυμοποιημένα δεδομένα».

Τροπολογία 734
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Γεώργιος Παπανικολάου, Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 2 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2β) «ανώνυμα δεδομένα»: δεδομένα που 
έχουν συλλεχθεί, τροποποιηθεί ή 
υποβληθεί σε οποιαδήποτε άλλου είδους 
επεξεργασία ώστε να μην μπορούν πλέον 
να αποδοθούν σε κάποιο συγκεκριμένο 
πρόσωπο· τα ανώνυμα δεδομένα δεν 
θεωρούνται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Προέρχεται από τη γνωμοδότηση της ITRE και της IMCO.

Τροπολογία 735
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 2 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2γ) «κρυπτογραφημένα δεδομένα»: 
προσωπικά δεδομένα που, μέσω 
τεχνολογικών μέτρων προστασίας, 
καθίστανται ακατανόητα σε οποιοδήποτε 
πρόσωπο δεν διαθέτει εξουσία 
πρόσβασης σε αυτά·

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν ο κανονισμός αναφέρεται σε κρυπτογραφημένα δεδομένα, πρέπει επίσης να παρέχει τον 
ορισμό τους.

Τροπολογία 736
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 2 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2γ) «αναγνωριστικός αριθμός»: 
οποιοσδήποτε αριθμητικός, 
αλφαριθμητικός ή παρόμοιος κωδικός 
που χρησιμοποιείται συνήθως στο 
διαδίκτυο, μη συμπεριλαμβανομένων των 
κωδικών που ανατίθενται από δημόσια 
αρχή ή αρχή που τελεί υπό κρατικό 
έλεγχο για την εξακρίβωση της
ταυτότητας ενός φυσικού προσώπου·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Προέρχεται από τη γνωμοδότηση της ITRE.

Τροπολογία 737
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 2 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2γ) «ανώνυμα δεδομένα»: δεδομένα που 
έχουν συλλεχθεί, τροποποιηθεί ή 
υποβληθεί σε οποιαδήποτε άλλου είδους 
επεξεργασία ώστε να μην μπορούν πλέον 
να αποδοθούν σε κάποιο συγκεκριμένο 
πρόσωπο·

Or. en

Τροπολογία 738
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 2 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2δ) «κατάρτιση προφίλ»: η 
συγκέντρωση, ταξινόμηση και 
καταγραφή πληροφοριών βάσει 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα ή ψευδωνυμοποιημένων 
δεδομένων με σκοπό την ανάλυση 
συμπεριφορικών προτύπων του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Εάν ο κανονισμός αναφέρεται σε κατάρτιση προφίλ, πρέπει επίσης να παρέχει τον ορισμό της.

Τροπολογία 739
Ewald Stadler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) «επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά 
πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς 
τη βοήθεια αυτοματοποιημένων μέσων σε 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή 
σύνολα δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η 
καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η 
αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, 
η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η 
χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η 
διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η 
εναρμόνιση ή ο συνδυασμός, η διαγραφή ή 
η καταστροφή·

(3) «επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά 
πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς 
τη βοήθεια αυτοματοποιημένων μέσων σε 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή 
σύνολα δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η 
καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η
αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, 
η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η 
χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η 
διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η 
εναρμόνιση ή ο συνδυασμός, η διαγραφή, 
ο αποκλεισμός ή η καταστροφή·

Or. de

Τροπολογία 740
Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) «κατάρτιση προφίλ»: οποιαδήποτε 
μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
αποσκοπεί στην αξιολόγηση ορισμένων 
προσωπικών πτυχών σχετικά με ένα 
φυσικό πρόσωπο ή στην ανάλυση ή 
πρόβλεψη, ιδίως, των εργασιακών 
επιδόσεων, της οικονομικής κατάστασης, 
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της τοποθεσίας, της υγείας, των 
προσωπικών προτιμήσεων, της 
αξιοπιστίας ή της συμπεριφοράς ενός 
φυσικού προσώπου·

Or. en

Τροπολογία 741
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) «κατάρτιση προφίλ»: οποιαδήποτε 
μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
αποσκοπεί στην αξιολόγηση ορισμένων 
προσωπικών πτυχών σχετικά με ένα 
φυσικό πρόσωπο ή στην ανάλυση ή 
πρόβλεψη, ιδίως, των εργασιακών 
επιδόσεων, της οικονομικής κατάστασης, 
της τοποθεσίας, της υγείας, των 
προσωπικών προτιμήσεων, της 
αξιοπιστίας ή της συμπεριφοράς του εν 
λόγω φυσικού προσώπου·

Or. en

Τροπολογία 742
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) «κατάρτιση προφίλ»: κάθε μορφή 
αυτοματοποιημένης επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με 
σκοπό την αξιολόγηση ορισμένων 
προσωπικών πτυχών που αφορούν ένα 
φυσικό πρόσωπο ή την ανάλυση ή την 
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πρόβλεψη ειδικότερα των επιδόσεων 
στην εργασία, της οικονομικής 
κατάστασης, της θέσης, της υγείας, των 
προσωπικών προτιμήσεων, της 
αξιοπιστίας ή της συμπεριφοράς του, 
ή/και με σκοπό την προσαρμογή μιας 
υπηρεσίας που παρέχεται σε ένα 
πρόσωπο ή μιας απόφασης που το αφορά, 
και που μπορεί επίσης να συνίσταται στον 
καθορισμό της κατηγορίας/ των 
κατηγοριών που ανήκει ένα πρόσωπο· 

Or. fr

Τροπολογία 743
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 3 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3β) «βιομετρικά δεδομένα»: 
οποιαδήποτε δεδομένα σχετίζονται με τα 
μοναδικά φυσικά, βιολογικά ή 
συμπεριφορικά χαρακτηριστικά ενός 
προσώπου, όπως εικόνες προσώπου ή 
δακτυλοσκοπικά δεδομένα·

Or. fr

Τροπολογία 744
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) «υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό 
ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η 
υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος φορέας 
που μόνος ή από κοινού με άλλους 
καθορίζει τους στόχους, τις προϋποθέσεις

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

επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος 
της επεξεργασίας καθορίζονται από το 
δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους 
μέλους, ο υπεύθυνος της επεξεργασίας ή 
τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του 
μπορούν να καθορίζονται από το δίκαιο 
της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμός όπως αναφέρεται στην οδηγία 95/46.

Τροπολογία 745
Stanimir Ilchev

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Θεωρείται σκόπιμη η διαφοροποίηση μεταξύ των διαφόρων «υπευθύνων επεξεργασίας», η 
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οποία διευκολύνει την επιβολή ειδικότερων υποχρεώσεων. Οι άμεσα και έμμεσα υπεύθυνοι 
επεξεργασίας που αναφέρονται κατωτέρω εμπίπτουν στον ευρύτερο όρο «υπεύθυνοι 
επεξεργασίας». Ως εκ τούτου, υπάγονται στις γενικότερες υποχρεώσεις του παρόντος 
κανονισμού, εφόσον δεν προβλέπονται τυχόν ειδικότερες διατάξεις.

Τροπολογία 746
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός του υπευθύνου επεξεργασίας πρέπει να βασίζεται στην απόφαση σχετικά με τους 
σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία τα δεδομένα και όχι στις προϋποθέσεις 
ή τον τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνεται η επεξεργασία τους. Ο έλεγχος του σκοπού 
επεξεργασίας είναι η λογική στην οποία στηρίζεται η ανάθεση διαφορετικών ευθυνών αφενός 
στους υπευθύνους επεξεργασίας που είναι αρμόδιοι για το ποια δεδομένα υποβάλλονται σε 
επεξεργασία και γιατί, και αφετέρου στους εκτελούντες την επεξεργασία που είναι υπεύθυνοι για 
τον τρόπο επεξεργασίας τους.

Τροπολογία 747
Louis Michel



AM\928599EL.doc 97/176 PE506.145v01-00

EL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 748
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

Προέρχεται από τη γνωμοδότηση της ITRE. Σκοπός της αλλαγής δεν είναι να μειώσει το 
επίπεδο προστασίας του ατόμου αλλά να διευκρινίσει ότι ευθύνεται μόνο ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας και όχι ο εκτελών την επεξεργασία. Βλέπε σχετικές τροπολογίες επί των άρθρων 
22, 24, 26 και 77.

Τροπολογία 749
Stanimir Ilchev

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) «άμεσα υπεύθυνος επεξεργασίας»: ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας που συλλέγει ή 
επεξεργάζεται άλλως πως δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που προέρχονται 
από το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται·

Or. de

Τροπολογία 750
Stanimir Ilchev

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 5 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5β) «έμμεσα υπεύθυνος επεξεργασίας»: ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας που συλλέγει ή 
επεξεργάζεται άλλως πως δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα τα οποία δεν 
προέρχονται από το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται·

Or. de
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Τροπολογία 751
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) «εκδότης»: φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή 
κάθε άλλος οργανισμός που δημιουργεί 
συστήματα αυτοματοποιημένης 
επεξεργασίας δεδομένων ή αρχεία 
δεδομένων με σκοπό την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από 
τους υπεύθυνους επεξεργασίας 
δεδομένων και τους εκτελούντες την 
επεξεργασία συμπεριλαμβανομένου του 
εξοπλισμού του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα·

Or. fr

Τροπολογία 752
Carmen Romero López

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) «προστασία των δεδομένων ήδη από 
τον σχεδιασμό»: ενσωμάτωση της 
προστασίας των δεδομένων καθόλη τη 
διάρκεια του κύκλου ζωής της 
τεχνολογίας, από το αρχικό στάδιο 
σχεδιασμού έως την ανάπτυξη, τη χρήση 
και την τελική τους διάθεση·

Or. es

Αιτιολόγηση

Προτείνεται ένας ορισμός για την προστασία των δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό, καθώς η 
εν λόγω έννοια περιλαμβάνεται στο κείμενο του κανονισμού.
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Τροπολογία 753
Carmen Romero López

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 6 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6β) «προστασία των δεδομένων εξ 
ορισμού»: προσαρμογή των επιλογών των 
υπηρεσιών και των προϊόντων όσον 
αφορά την προστασία της ιδιωτικής 
ζωής ώστε να συμμορφώνονται με τις 
γενικές αρχές της προστασίας των 
δεδομένων, όπως είναι η διαφάνεια, η 
ελαχιστοποίηση των δεδομένων, ο 
περιορισμός του σκοπού, η ακεραιότητα, 
η ελαχιστοποίηση της διάρκειας 
αποθήκευσης, η δυνατότητα παρέμβασης 
ή η λογοδοσία·

Or. es

Αιτιολόγηση

Προτείνεται ένας ορισμός για την προστασία των δεδομένων εξ ορισμού, καθώς η εν λόγω 
έννοια περιλαμβάνεται στο κείμενο του κανονισμού.

Τροπολογία 754
Alexander Alvaro

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) «τρίτος»: οποιοδήποτε φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, 
υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος φορέας, 
με εξαίρεση το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, ο υπεύθυνος 
της επεξεργασίας, ο εκτελών την 
επεξεργασία και τα πρόσωπα τα οποία, 
υπό την άμεση εποπτεία του υπευθύνου 
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της επεξεργασίας ή του εκτελούντος την 
επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να 
επεξεργάζονται τα δεδομένα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμός όπως αναφέρεται στην οδηγία 95/46.

Τροπολογία 755
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) «τρίτος»: οποιοδήποτε φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, 
υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος φορέας, 
με εξαίρεση το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, ο υπεύθυνος 
της επεξεργασίας, ο εκτελών την 
επεξεργασία και τα πρόσωπα τα οποία, 
υπό την άμεση εποπτεία του υπευθύνου 
της επεξεργασίας ή του εκτελούντος την 
επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να 
επεξεργάζονται τα δεδομένα·

Or. en

Τροπολογία 756
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) «συγκατάθεση του προσώπου στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα»: κάθε 
δήλωση βουλήσεως, ελεύθερη, ειδική, 
ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία 

(8) «συγκατάθεση του προσώπου στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα»: κάθε 
δήλωση βουλήσεως, ελεύθερη, ειδική, 
ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία 
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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·

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· 
με τον όρο «σαφής θετική ενέργεια» 
νοείται κάθε σαφής ενέργεια που 
απορρέει από επιλογή και υποδηλώνει, για 
την πλήρη εκτέλεσή της, απαραίτητη 
επεξεργασία δεδομένων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο όρος «σαφής θετική ενέργεια» είναι πολύ αόριστος και πρέπει να προσδιοριστεί περαιτέρω.

Τροπολογία 757
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 758
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 8
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(8) «συγκατάθεση του προσώπου στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα»: κάθε 
ελεύθερη, ειδική και εν πλήρει επιγνώσει 
έκφραση βούλησης, με δήλωση ή ενέργεια 
ή συγκεκριμένη συμπεριφορά, η οποία, 
λαμβάνοντας υπόψη το πλαίσιο και τις 
περιστάσεις κατά τη στιγμή που 
απαιτείται η συγκατάθεση, συνεπάγεται 
τη συμφωνία του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα για την 
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα·

Or. en

Τροπολογία 759
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(8) «συγκατάθεση του προσώπου στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα»: κάθε 
δήλωση βουλήσεως, ελεύθερη, ειδική, 
ρητή και εν πλήρει επιγνώσει –
παλαιότερα δήλωση επιθυμίας (voluntatis 
declaratio) – με την οποία το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα δίνει την 
ειδική, εν πλήρει επιγνώσει και 
αδιαμφισβήτητη συγκατάθεσή του για 
την επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα·

Or. en

Τροπολογία 760
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(8) «συγκατάθεση του προσώπου στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα»: κάθε 
δήλωση βουλήσεως, ελεύθερη, ειδική 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· η 
συγκατάθεση του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα μπορεί να 
ζητηθεί ηλεκτρονικά, ιδίως στο πλαίσιο 
υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας·

Or. pl

Τροπολογία 761
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(8) «συγκατάθεση του προσώπου στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα»:  κάθε 
δήλωση βουλήσεως, ελεύθερη, 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 
για έναν συγκεκριμένο σκοπό ή για 
διαφορετικούς συμβατούς και 
αδιαχώριστους σκοπούς·

Or. fr
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Τροπολογία 762
Sarah Ludford, Charles Tannock

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση ελεύθερης, ειδικής και εν πλήρει επιγνώσει συγκατάθεσης παρέχει επαρκή 
προστασία για το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα. Δεν είναι σαφές τι σημαίνει 
στην πράξη η απαίτηση συναίνεσης του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα μέσω 
«δήλωσης» ή «σαφούς θετικής ενέργειας».

Τροπολογία 763
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(8) «συγκατάθεση του προσώπου στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα»: κάθε 
δήλωση βουλήσεως, ελεύθερη, 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 
για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους 
σκοπούς·
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Or. en

Τροπολογία 764
Timothy Kirkhope
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(8) «συγκατάθεση του προσώπου στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα»: κάθε 
σύμβαση ή δήλωση βουλήσεως, ελεύθερη, 
ειδική 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. en

Τροπολογία 765
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Hubert Pirker, Monika Hohlmeier, Γεώργιος 
Παπανικολάου, Véronique Mathieu Houillon, Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(8) «συγκατάθεση του προσώπου στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα»: κάθε 
δήλωση βουλήσεως, ελεύθερη, ειδική, 
αδιαμφισβήτητη και εν πλήρει επιγνώσει, 
με την οποία το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα δέχεται να 
αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το 
αφορούν· Η σιωπή ή η απραξία καθ’ 
εαυτές δεν υποδηλώνουν αποδοχή·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Προέρχεται από τη γνωμοδότηση της ITRE.

Τροπολογία 766
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(8) «συγκατάθεση του προσώπου στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα»:  κάθε 
δήλωση βουλήσεως, ελεύθερη, ειδική, 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. es

Τροπολογία 767
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – 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
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Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει πειστικός λόγος για να οριστεί ότι μια «παραβίαση προσωπικών δεδομένων» 
συνεπάγεται υποχρεωτικά παραβίαση της ασφάλειας.

Τροπολογία 768
Jan Mulder

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – 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 παραβίαση 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· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Βασικός σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι η προστασία των ατόμων, επομένως, 
απαιτείται στενότερος ορισμός της παραβίασης προσωπικών δεδομένων.

Τροπολογία 769
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – 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 

(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·
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τρόπο σε επεξεργασία·

Or. en

Τροπολογία 770
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – 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 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 όταν αυτά τα προσωπικά 
δεδομένα δεν έχουν καταστεί ακατανόητα 
σε οποιοδήποτε πρόσωπο που δεν 
διαθέτει εξουσία πρόσβασης σε αυτά και 
στις περιπτώσεις που μια τέτοια 
παραβίαση έχει ή είναι πιθανόν να έχει 
σοβαρή δυσμενή επίπτωση στην ιδιωτική 
ζωή του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα·

Or. en

Τροπολογία 771
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – 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 

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

αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο 
τρόπο σε επεξεργασία·

Or. en

Τροπολογία 772
Petru Constantin Luhan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) «γενετικά δεδομένα»: όλα τα 
δεδομένα, οποιουδήποτε τύπου, τα οποία 
αφορούν τα χαρακτηριστικά φυσικού 
προσώπου που κληρονομούνται ή 
αποκτώνται κατά την αρχική 
προγεννητική ανάπτυξη·

(10) «γενετικά δεδομένα»: πληροφορίες 
σχετικά με τα κληρονομικά 
χαρακτηριστικά, ή την αλλοίωση των εν 
λόγω χαρακτηριστικών, ενός προσώπου 
του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή 
μπορεί να εξακριβωθεί, τα οποία 
λαμβάνονται μέσω της ανάλυσης 
νουκλεϊκού οξέος·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο προτεινόμενος ορισμός των «γενετικών δεδομένων» στον προτεινόμενο κανονισμό θα πρέπει 
να συμφωνεί με ορισμούς που χρησιμοποιούνται σε άλλα έγγραφα, όπως με τον ορισμό των 
«ανθρώπινων γενετικών δεδομένων» που χρησιμοποιείται στη Διεθνή Διακήρυξη των 
Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα ανθρώπινα γενετικά δεδομένα. Η τροπολογία συνάδει με τις 
προτεινόμενες αλλαγές της Προεδρίας του Συμβουλίου που δημοσιεύθηκαν στις 22 Ιουνίου 
2012.

Τροπολογία 773
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(10) «γενετικά δεδομένα»: όλα τα 
προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με 
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αφορούν τα χαρακτηριστικά φυσικού 
προσώπου που κληρονομούνται ή 
αποκτώνται κατά την αρχική 
προγεννητική ανάπτυξη·

τα γενετικά χαρακτηριστικά φυσικού 
προσώπου τα οποία κληρονομήθηκαν ή 
αποκτήθηκαν κατά την αρχική 
προγεννητική ανάπτυξη όπως προκύπτουν 
από ανάλυση βιολογικού δείγματος του εν 
λόγω προσώπου, ιδίως μέσω 
χρωμοσωμικής ανάλυσης 
δεσοξυριβοζονουκλεϊνικού οξέος (DNA) ή 
ριβονουκλεϊκού οξέος (RNA) ή ανάλυσης 
οποιουδήποτε άλλου στοιχείου που 
επιτρέπει την απόκτηση ισοδύναμων 
πληροφοριών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να προσδιοριστεί τι μπορεί να νοείται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία 774
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) «γενετικά δεδομένα»: όλα τα 
δεδομένα, οποιουδήποτε τύπου, τα οποία 
αφορούν τα χαρακτηριστικά φυσικού 
προσώπου που κληρονομούνται ή 
αποκτώνται κατά την αρχική 
προγεννητική ανάπτυξη·

(10) «γενετικά δεδομένα»: πληροφορίες 
σχετικά με τα κληρονομικά 
χαρακτηριστικά, ή την αλλοίωση των εν 
λόγω χαρακτηριστικών, ενός προσώπου 
του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή 
μπορεί να εξακριβωθεί, τα οποία 
λαμβάνονται μέσω της ανάλυσης 
νουκλεϊκού οξέος·

Or. en

Αιτιολόγηση

Προέρχεται από τη γνωμοδότηση της ITRE.

Τροπολογία 775
Claude Moraes, Glenis Willmott
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) «γενετικά δεδομένα»: όλα τα 
δεδομένα, οποιουδήποτε τύπου, τα οποία 
αφορούν τα χαρακτηριστικά φυσικού 
προσώπου που κληρονομούνται ή 
αποκτώνται κατά την αρχική 
προγεννητική ανάπτυξη·

(10) «γενετικά δεδομένα»: πληροφορίες 
σχετικά με τα κληρονομικά 
χαρακτηριστικά, ή την αλλοίωση των εν 
λόγω χαρακτηριστικών, ενός προσώπου 
του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή 
μπορεί να εξακριβωθεί·

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν περιλαμβάνουν όλα τα «γενετικά δεδομένα» επαρκείς πληροφορίες για να προσδιοριστεί η 
ταυτότητα ενός προσώπου. Ο προτεινόμενος ορισμός των «γενετικών δεδομένων» θα πρέπει, 
επομένως, να διευκρινιστεί για να εξασφαλιστεί ότι σχετίζεται μόνο με «προσωπικά δεδομένα». 
Επίσης, θα πρέπει να τροποποιηθεί ο ορισμός για να σχετίζεται συγκεκριμένα με πληροφορίες 
που λαμβάνονται μέσω ανάλυσης νουκλεϊκών οξέων ώστε να καθίσταται συμβατός με άλλους 
ορισμούς που χρησιμοποιούνται ευρέως. Η τροπολογία αυτή συνάδει με τις προτεινόμενες 
αλλαγές της Προεδρίας του Συμβουλίου που δημοσιεύθηκαν στις 22 Ιουνίου 2012.

Τροπολογία 776
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) «γενετικά δεδομένα»: όλα τα 
δεδομένα, οποιουδήποτε τύπου, τα οποία 
αφορούν τα χαρακτηριστικά φυσικού 
προσώπου που κληρονομούνται ή 
αποκτώνται κατά την αρχική 
προγεννητική ανάπτυξη·

(10) «γενετικά δεδομένα»: πληροφορίες 
σχετικά με τα κληρονομικά 
χαρακτηριστικά, ή την αλλοίωση των εν 
λόγω χαρακτηριστικών, ενός προσώπου 
του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή 
μπορεί να εξακριβωθεί, τα οποία 
λαμβάνονται μέσω της ανάλυσης 
νουκλεϊκού οξέος·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο προτεινόμενος ορισμός πρέπει να συνάδει με ορισμούς που χρησιμοποιούνται σε άλλα 
επίσημα κείμενα, όπως ο ορισμός των «ανθρώπινων γενετικών δεδομένων» που 
χρησιμοποιείται στη Διεθνή Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα ανθρώπινα 
γενετικά δεδομένα.

Τροπολογία 777
Ewald Stadler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) «γενετικά δεδομένα»: όλα τα
δεδομένα, οποιουδήποτε τύπου, τα οποία 
αφορούν τα χαρακτηριστικά φυσικού 
προσώπου που κληρονομούνται ή 
αποκτώνται κατά την αρχική 
προγεννητική ανάπτυξη·

(10) «γενετικά δεδομένα»: δεδομένα που 
αποκτήθηκαν μέσω γενετικής 
διερεύνησης ή μέσω γενετικής ανάλυσης 
στο πλαίσιο γενετικής διερεύνησης και 
αφορούν γενετικά χαρακτηριστικά. Τα 
γενετικά χαρακτηριστικά αποτελούν 
πληροφορίες που κληρονομούνται ή 
αποκτώνται κατά τη γονιμοποίηση ή 
κατά το διάστημα έως τη γέννα και 
προέρχονται από άλλους ανθρώπους·

Or. de

Τροπολογία 778
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) «βιομετρικά δεδομένα»: οποιαδήποτε 
δεδομένα σχετίζονται με σωματικά, 
βιολογικά ή συμπεριφορικά 
χαρακτηριστικά φυσικού προσώπου, τα 
οποία επιτρέπουν την αδιαμφισβήτητη 
ταυτοποίησή του, όπως εικόνες προσώπου 
ή δακτυλοσκοπικά δεδομένα·

(11) «βιομετρικά δεδομένα»: οποιαδήποτε 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
σχετίζονται με σωματικά, βιολογικά ή 
συμπεριφορικά χαρακτηριστικά φυσικού 
προσώπου, τα οποία επιτρέπουν την 
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίησή του, όπως 
εικόνες προσώπου ή δακτυλοσκοπικά 
δεδομένα·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση γλωσσικής φύσεως.

Τροπολογία 779
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) «βιομετρικά δεδομένα»: οποιαδήποτε 
δεδομένα σχετίζονται με σωματικά, 
βιολογικά ή συμπεριφορικά 
χαρακτηριστικά φυσικού προσώπου, τα 
οποία επιτρέπουν την αδιαμφισβήτητη 
ταυτοποίησή του, όπως εικόνες προσώπου 
ή δακτυλοσκοπικά δεδομένα·

(11) «βιομετρικά δεδομένα»: οποιαδήποτε 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
σχετίζονται με σωματικά, βιολογικά ή 
συμπεριφορικά χαρακτηριστικά φυσικού 
προσώπου, τα οποία επιτρέπουν την 
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίησή του, όπως 
εικόνες προσώπου ή δακτυλοσκοπικά 
δεδομένα·

Or. en

Τροπολογία 780
Ewald Stadler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) «βιομετρικά δεδομένα»: οποιαδήποτε 
δεδομένα σχετίζονται με φυσικά, 
βιολογικά ή συμπεριφορικά 
χαρακτηριστικά φυσικού προσώπου, τα 
οποία επιτρέπουν την αδιαμφισβήτητη 
ταυτοποίησή του, όπως εικόνες προσώπου 
ή δακτυλοσκοπικά δεδομένα·

(11) «βιομετρικά δεδομένα»: οποιαδήποτε 
δεδομένα σχετίζονται με σωματικά, 
βιολογικά ή συμπεριφορικά 
χαρακτηριστικά φυσικού προσώπου, τα 
οποία επιτρέπουν την αδιαμφισβήτητη 
ταυτοποίησή του, όπως εικόνες προσώπου 
ή δακτυλοσκοπικά δεδομένα, αλλά όχι η 
υπογραφή·

Or. de
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Τροπολογία 781
Claude Moraes, Glenis Willmott

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) «δεδομένα που αφορούν την υγεία»: 
κάθε πληροφορία που σχετίζεται με τη 
σωματική ή ψυχική υγεία ενός προσώπου ή 
με την παροχή υγειονομικής περίθαλψης 
στο φυσικό πρόσωπο·

(12) «δεδομένα που αφορούν την υγεία»: 
κάθε πληροφορία προσωπικού χαρακτήρα
που σχετίζεται με τη σωματική ή ψυχική 
υγεία ενός προσώπου ή με την παροχή 
υγειονομικής περίθαλψης στο φυσικό 
πρόσωπο·

Or. en

Τροπολογία 782
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) «δεδομένα που αφορούν την υγεία»: 
κάθε πληροφορία που σχετίζεται με τη 
σωματική ή ψυχική υγεία ενός προσώπου ή 
με την παροχή υγειονομικής περίθαλψης 
στο φυσικό πρόσωπο·

(12) «δεδομένα που αφορούν την υγεία»: 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
σχετίζονται με τη σωματική ή ψυχική 
υγεία ενός προσώπου ή με την παροχή 
υγειονομικής περίθαλψης στο φυσικό 
πρόσωπο·

Or. en

Τροπολογία 783
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 12
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) «δεδομένα που αφορούν την υγεία»: 
κάθε πληροφορία που σχετίζεται με τη 
σωματική ή ψυχική υγεία ενός προσώπου 
ή με την παροχή υγειονομικής 
περίθαλψης στο φυσικό πρόσωπο·

(12) «δεδομένα που αφορούν την υγεία»: 
κάθε πληροφορία που σχετίζεται άμεσα με 
τη σωματική ή ψυχική υγεία ενός 
προσώπου·

Or. en

Τροπολογία 784
Sophia in 't Veld

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις για τους δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες.

Τροπολογία 785
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(13) «κύρια εγκατάσταση»: όσον αφορά 
τον υπεύθυνο επεξεργασίας, ο τόπος της 
εγκατάστασής του στην Ένωση όπου 
λαμβάνονται οι βασικές αποφάσεις όσον 
αφορά τους σκοπούς, τις προϋποθέσεις και 
τα μέσα επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα· εάν δεν
λαμβάνονται αποφάσεις όσον αφορά τους 
σκοπούς, τις προϋποθέσεις και τα μέσα 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στην Ένωση, κύρια 
εγκατάσταση είναι ο τόπος στον οποίο 
εκτελούνται οι κύριες δραστηριότητες 
επεξεργασίας στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων υπευθύνου επεξεργασίας 
σε εγκατάσταση στην Ένωση. Όσον αφορά 
τον εκτελούντα την επεξεργασία, «κύρια 
εγκατάσταση» είναι ο τόπος της κεντρικής 
διοίκησής του στην Ένωση και εάν δεν 
έχει κεντρική διοίκηση στην Ένωση, η 
κύρια εγκατάσταση είναι ο τόπος όπου 
πραγματοποιούνται οι βασικές 
δραστηριότητες επεξεργασίας. Όσον 
αφορά οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή 
οποιονδήποτε άλλο φορέα που ενεργεί 
τόσο ως υπεύθυνος επεξεργασίας όσο και 
ως εκτελών την επεξεργασία, ως «κύρια 
εγκατάσταση» νοείται ο τόπος όπου 
προσδιορίζεται ότι έχει την κύρια 
εγκατάστασή του με την ιδιότητα του 
υπευθύνου επεξεργασίας·
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Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να προσδιοριστεί περαιτέρω με ποιον τρόπο ορίζεται με αυτή την τροπολογία 
η κύρια εγκατάσταση.

Τροπολογία 786
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Lara Comi, Monika Hohlmeier, Γεώργιος Παπανικολάου

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(13) «κύρια εγκατάσταση»: τοποθεσία που 
ορίζεται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή
τον εκτελούντα την επεξεργασία βάσει 
των παρακάτω διαφανών και 
αντικειμενικών κριτηρίων: η τοποθεσία 
της έδρας του ομίλου στην Ευρώπη ή η 
τοποθεσία της εταιρείας του ομίλου στην 
οποία έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες 
προστασίας δεδομένων ή η τοποθεσία 
της εταιρείας που βρίσκεται σε καλύτερη 
θέση (από άποψη διαχειριστικής 
λειτουργίας, διοικητικών ικανοτήτων 
κ.λπ.) για τη διαχείριση και εφαρμογή 
των κανόνων που ορίζονται από τον 
παρόντα κανονισμό ή η τοποθεσία στην 
οποία λαμβάνονται οι κύριες αποφάσεις 
του περιφερειακού ομίλου όσον αφορά 
την επεξεργασία·

Or. en

Αιτιολόγηση

Προέρχεται από τη γνωμοδότηση της ITRE. Τα κριτήρια χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό 
των κατάλληλων αρχών προστασίας δεδομένων σε σχέση με τους δεσμευτικούς εταιρικούς 
κανόνες και ως εκ τούτου αποδεικνύονται εφαρμόσιμα.
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Τροπολογία 787
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(13) «κύρια εγκατάσταση»: όσον αφορά 
τον υπεύθυνο επεξεργασίας, ο τόπος της 
εγκατάστασής του στην Ένωση όπου 
λαμβάνονται οι βασικές αποφάσεις όσον 
αφορά τους σκοπούς, τις προϋποθέσεις και 
τα μέσα επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα· εάν δεν 
λαμβάνονται αποφάσεις όσον αφορά τους 
σκοπούς, τις προϋποθέσεις και τα μέσα 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στην Ένωση, κύρια 
εγκατάσταση είναι ο τόπος στον οποίο 
εκτελούνται οι κύριες δραστηριότητες 
επεξεργασίας στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων υπευθύνου επεξεργασίας 
σε εγκατάσταση στην Ένωση.
Προκειμένου να καθοριστούν οι βασικές 
δραστηριότητες επεξεργασίας, 
πραγματικά στοιχεία όπως η φυσική 
τοποθεσία των εξυπηρετητών δεδομένων, 
η κεντρικοποίηση βασικών 
δραστηριοτήτων επεξεργασίας ή η 
κυρίαρχη επιρροή μιας συγκεκριμένης 
εγκατάστασης, θα πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη. Όσον αφορά τον εκτελούντα την 
επεξεργασία, «κύρια εγκατάσταση» είναι ο 
τόπος της κεντρικής διοίκησής του στην 
Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 788
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 13
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(13) «κύρια εγκατάσταση»: όσον αφορά 
τον υπεύθυνο επεξεργασίας, ο τόπος της 
εγκατάστασής του στην Ένωση όπου 
λαμβάνονται οι βασικές αποφάσεις όσον 
αφορά τους σκοπούς, τις προϋποθέσεις και 
τα μέσα επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα· Στην περίπτωση 
ομίλου επιχειρήσεων, είναι ο τόπος 
εγκατάστασης της εταιρείας με την 
κυρίαρχη θέση επί των υπόλοιπων που 
ανήκουν στον όμιλο όσον αφορά την 
πολιτική προστασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. Εάν δεν 
λαμβάνονται αποφάσεις όσον αφορά τους 
σκοπούς, τις προϋποθέσεις και τα μέσα 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στην Ένωση, κύρια 
εγκατάσταση είναι ο τόπος στον οποίο 
εκτελούνται οι κύριες δραστηριότητες 
επεξεργασίας στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων υπευθύνου επεξεργασίας 
σε εγκατάσταση στην Ένωση. Όσον αφορά 
τον εκτελούντα την επεξεργασία, ισχύουν 
οι ίδιοι κανόνες. Η αρμόδια αρχή 
ενημερώνεται από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την 
επεξεργασία σχετικά με τον προσδιορισμό 
μιας «κύριας εγκατάστασης»·

Or. en

Τροπολογία 789
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) «κύρια εγκατάσταση»: όσον αφορά 
τον υπεύθυνο επεξεργασίας, ο τόπος της 
εγκατάστασής του στην Ένωση όπου 
λαμβάνονται οι βασικές αποφάσεις όσον 

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

στην Ένωση, εφόσον η εν λόγω έδρα 
συμπίπτει με τον τόπο όπου λαμβάνονται 
οι βασικές αποφάσεις του οργανισμού, της 
επιχείρησης ή του ομίλου, ενώ, σε 
αντίθετη περίπτωση, πρέπει να είναι 
αυτός ο τελευταίος·

Or. es

Αιτιολόγηση

Η πρόταση συνδέει την έννοια με την ιδέα των «βασικών αποφάσεων όσον αφορά τους 
σκοπούς, τις προϋποθέσεις και τα μέσα επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα…». 
Αφενός, πρόκειται για ένα κριτήριο που δημιουργεί αρκετή αβεβαιότητα και, αφετέρου, οι 
αποκαλούμενες «βασικές αποφάσεις» που σχετίζονται με την επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, θα συνδέονται πάντοτε, σε μεγαλύτερη ή μικρότερη έκταση, με τα 
κύρια κέντρα λήψης αποφάσεων της επιχείρησης, γεγονός που καθιστά ασφαλέστερη τη χρήση 
του κριτηρίου του εταιρικού κέντρου λήψης αποφάσεων.

Τροπολογία 790
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 13 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) «αρμόδια αρχή ελέγχου»: η αρχή 
ελέγχου που έχει την αποκλειστική 
αρμοδιότητα της επίβλεψης ενός 
υπευθύνου επεξεργασίας σύμφωνα με το 
άρθρο 51 παράγραφοι 2, 3 και 4·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Προέρχεται από τη γνωμοδότηση της ITRE.

Τροπολογία 791
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 13 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) «αρμόδια αρχή ελέγχου»: η αρχή 
ελέγχου που έχει την αποκλειστική 
αρμοδιότητα της επίβλεψης ενός 
υπευθύνου επεξεργασίας σύμφωνα με το 
άρθρο 51 παράγραφοι 2, 3 και 4·

Or. en

Τροπολογία 792
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) «εκπρόσωπος»: κάθε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο εγκαταστημένο στην Ένωση, το 
οποίο ορίζεται ρητώς από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας και ενεργεί αντί του 
υπευθύνου επεξεργασίας, και στο οποίο 
μπορούν να απευθυνθούν κάθε αρχή 
ελέγχου και άλλοι φορείς στην Ένωση 
αντί του υπευθύνου επεξεργασίας, σε 
σχέση με τις υποχρεώσεις του υπευθύνου 
επεξεργασίας οι οποίες απορρέουν από τον 
παρόντα κανονισμό·

(14) «εκπρόσωπος»: κάθε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο εγκαταστημένο στην Ένωση, το 
οποίο ορίζεται ρητώς από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας και ενεργεί αντί του 
υπευθύνου επεξεργασίας, σε σχέση με τις 
υποχρεώσεις του υπευθύνου επεξεργασίας 
οι οποίες απορρέουν από τον παρόντα 
κανονισμό·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο εκπρόσωπος ενεργεί για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας. Ως εκ τούτου, προκύπτει 
ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι ο αρμόδιος φορέας σε σχέση με την αρχή ελέγχου.

Τροπολογία 793
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) «εκπρόσωπος»: κάθε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο εγκαταστημένο στην Ένωση, το 
οποίο ορίζεται ρητώς από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας και ενεργεί αντί του 
υπευθύνου επεξεργασίας, και στο οποίο 
μπορούν να απευθυνθούν κάθε αρχή 
ελέγχου και άλλοι φορείς στην Ένωση αντί 
του υπευθύνου επεξεργασίας, σε σχέση με 
τις υποχρεώσεις του υπευθύνου 
επεξεργασίας οι οποίες απορρέουν από τον 
παρόντα κανονισμό·

(14) «εκπρόσωπος»: κάθε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο εγκαταστημένο στην Ένωση, το 
οποίο ορίζεται ρητώς από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας και ενεργεί αντί του 
υπευθύνου επεξεργασίας, και στο οποίο 
απευθύνονται η αρμόδια αρχή ελέγχου και 
άλλοι φορείς στην Ένωση αντί του 
υπευθύνου επεξεργασίας, σε σχέση με τις 
υποχρεώσεις του υπευθύνου επεξεργασίας 
οι οποίες απορρέουν από τον παρόντα 
κανονισμό·

Or. en

Αιτιολόγηση

Προέρχεται από τη γνωμοδότηση της ITRE.

Τροπολογία 794
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
εγκαταστημένο στην Ένωση, το οποίο 
ορίζεται ρητώς από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας και ενεργεί αντί του 
υπευθύνου επεξεργασίας, και στο οποίο 
μπορούν να απευθυνθούν κάθε αρχή 

(14) «εκπρόσωπος»: κάθε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο εγκαταστημένο στην Ένωση, το 
οποίο ορίζεται ρητώς από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας και ενεργεί αντί του 
υπευθύνου επεξεργασίας, και στο οποίο 
απευθύνεται μόνο η αρμόδια αρχή 
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ελέγχου και άλλοι φορείς στην Ένωση 
αντί του υπευθύνου επεξεργασίας, σε 
σχέση με τις υποχρεώσεις του υπευθύνου 
επεξεργασίας οι οποίες απορρέουν από τον 
παρόντα κανονισμό·

ελέγχου σε σχέση με τις υποχρεώσεις του 
υπευθύνου επεξεργασίας οι οποίες 
απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό·

Or. en

Τροπολογία 795
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) «δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες»: 
εσωτερικοί κανόνες προστασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους 
οποίους εφαρμόζει ένας υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή ένας εκτελών την 
επεξεργασία εγκαταστημένος στο έδαφος 
κράτους μέλους της Ένωσης για 
διαβιβάσεις ή σύνολο διαβιβάσεων 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε 
υπεύθυνο επεξεργασίας ή εκτελούντα την 
επεξεργασία σε μία ή περισσότερες τρίτες 
χώρες εντός του ομίλου επιχειρήσεων·

(17) «δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες»: 
εσωτερικοί κανόνες προστασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους 
οποίους εφαρμόζει ένας υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή ένας εκτελών την 
επεξεργασία εγκαταστημένος στο έδαφος 
κράτους μέλους της Ένωσης για 
διαβιβάσεις ή σύνολο διαβιβάσεων 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε 
υπεύθυνο επεξεργασίας ή εκτελούντα την 
επεξεργασία σε μία ή περισσότερες τρίτες 
χώρες εντός του ομίλου επιχειρήσεων 
εντός ή εκτός της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 796
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) «παιδί»: οποιοδήποτε πρόσωπο 
ηλικίας κάτω των 18 ετών·

(18) «παιδί»: οποιοδήποτε πρόσωπο 
ηλικίας κάτω των 14 ετών·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το όριο ηλικίας των 18 ετών δεν αντανακλά την ευρωπαϊκή πραγματικότητα όσον αφορά τους 
νόμους των κρατών μελών.

Τροπολογία 797
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) «παιδί»: οποιοδήποτε πρόσωπο 
ηλικίας κάτω των 18 ετών·

(18) «παιδί»: οποιοδήποτε πρόσωπο 
ηλικίας κάτω των 13 ετών·

Or. en

Τροπολογία 798
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) «παιδί»: οποιοδήποτε πρόσωπο 
ηλικίας κάτω των 18 ετών·

(18) «παιδί»: οποιοδήποτε πρόσωπο 
ηλικίας κάτω των 13 ετών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο παρών ορισμός δημιουργεί δύο διακριτούς ορισμούς της ηλικίας σε μια ενιαία κανονιστική 
πράξη χωρίς να επεξηγεί με σαφήνεια τις απαιτήσεις και τις περιστάσεις που ισχύουν για κάθε 
ηλικιακή ομάδα. Πρέπει να υπάρχει ένας ενιαίος και σαφής περιορισμός που δεν επιτρέπει την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα οποιουδήποτε προσώπου κάτω των 13 ετών 
χωρίς γονική εξουσιοδότηση, ανεξάρτητα από τον τομέα στον οποίο εκτελείται η ως άνω 
επεξεργασία.

Τροπολογία 799
Josef Weidenholzer
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) «παιδί»: οποιοδήποτε πρόσωπο 
ηλικίας κάτω των 18 ετών·

(18) «ανήλικος»: οποιοδήποτε πρόσωπο 
ηλικίας κάτω των 18 ετών·

Or. en

Τροπολογία 800
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 18 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18α) «υπηρεσίες αρχείων»: δημόσιες 
αρχές, δημόσιες υπηρεσίες ή νομικά 
πρόσωπα τα οποία, σύμφωνα το δίκαιο 
της Ένωσης ή τη νομοθεσία του οικείου 
κράτους μέλους, έχουν ως κύρια 
αποστολή ή ως νομική υποχρέωση τη 
συλλογή, διατήρηση, αρχειοθέτηση, 
μετάδοση και αξιοποίηση αρχείων προς 
χάριν του δημόσιου συμφέροντος και πιο 
συγκεκριμένα για την κατοχύρωση των 
δικαιωμάτων των φυσικών ή νομικών 
προσώπων του δημόσιου ή του ιδιωτικού 
δικαίου, ή για ιστορικούς, στατιστικούς ή 
επιστημονικούς σκοπούς·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Κρίνεται σκόπιμη η διατύπωση ορισμού για τις υπηρεσίες αρχείων, οι οποίες υπόκεινται σε 
καθεστώς εξαιρέσεων λόγω του ρόλου τους στη διατήρηση της ατομικής και συλλογικής 
μνήμης.

Τροπολογία 801
Cornelia Ernst
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) «αρχή ελέγχου»: δημόσια αρχή την 
οποία συστήνει ένα κράτος μέλος 
σύμφωνα με το άρθρο 46.

(19) «αρχή ελέγχου»: δημόσια αρχή την 
οποία συστήνει ένα κράτος μέλος 
σύμφωνα με το άρθρο 46.
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. de

Τροπολογία 802
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) «αρχή ελέγχου»: δημόσια αρχή την 
οποία συστήνει ένα κράτος μέλος 
σύμφωνα με το άρθρο 46.

(19) «αρχή ελέγχου»: δημόσια αρχή την 
οποία συστήνει ένα κράτος μέλος 
σύμφωνα με το άρθρο 46.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. de

Αιτιολόγηση

Αφορά μόνο το γερμανικό κείμενο.

Τροπολογία 803
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 19 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19α) «οικονομικό έγκλημα»: ποινικά 
αδικήματα σε σχέση με οργανωμένο 
έγκλημα, «προστασία» έναντι χρημάτων, 
τρομοκρατία, χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, εμπορία ανθρώπων, 
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λαθραία διακίνηση μεταναστών, 
σεξουαλική εκμετάλλευση, διακίνηση 
ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, 
παράνομη διακίνηση όπλων, διακίνηση 
κλοπιμαίων, διαφθορά, δωροδοκία, 
απάτη, παραχάραξη, παράνομη 
απομίμηση και πειρατεία προϊόντων, 
αδικήματα κατά του περιβάλλοντος, 
απαγωγή, παράνομη κατακράτηση και 
ομηρία, ληστεία, κλοπή, λαθρεμπόριο, 
αδικήματα που σχετίζονται με τη 
φορολογία, εκβίαση, πλαστογραφία, 
πειρατεία, εκμετάλλευση εμπιστευτικών 
πληροφοριών και χειραγώγηση της 
αγοράς·

Or. en

Αιτιολόγηση

Προέρχεται από τη γνωμοδότηση της ITRE.

Τροπολογία 804
Nils Torvalds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 19 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19α) «υπεύθυνος προστασίας 
δεδομένων»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή 
ομάδα επαγγελματιών, με την 
απαραίτητη επαγγελματική εμπειρία και 
την εμπειρογνωμοσύνη που απαιτείται για 
την εκτέλεση των καθηκόντων που 
προκύπτουν από τον παρόντα κανονισμό 
και περιγράφονται σε αυτόν, που 
εργάζεται για τον υπεύθυνο επεξεργασίας 
ή τον εκτελούντα την επεξεργασία, ή 
διορίζεται από έναν εξ αυτών·

Or. en
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Τροπολογία 805
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 19 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19α) «οικονομικό έγκλημα»: ποινικά 
αδικήματα σε σχέση με οργανωμένο 
έγκλημα, «προστασία» έναντι χρημάτων, 
τρομοκρατία, χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, εμπορία ανθρώπων, 
λαθραία διακίνηση μεταναστών, 
σεξουαλική εκμετάλλευση, διακίνηση 
ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, 
παράνομη διακίνηση όπλων, διακίνηση 
κλοπιμαίων, διαφθορά, δωροδοκία, 
απάτη, παραχάραξη, παράνομη 
απομίμηση και πειρατεία προϊόντων, 
αδικήματα κατά του περιβάλλοντος, 
απαγωγή, παράνομη κατακράτηση και 
ομηρία, ληστεία, κλοπή, λαθρεμπόριο, 
αδικήματα που σχετίζονται με τη 
φορολογία, εκβίαση, πλαστογραφία, 
πειρατεία, εκμετάλλευση εμπιστευτικών 
πληροφοριών και χειραγώγηση της 
αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 806
Sophia in 't Veld

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 19 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19α) «υπηρεσία υπολογιστικού νέφους»: 
η παροχή στο κοινό υπηρεσιών 
αποθήκευσης ή επεξεργασίας δεδομένων 
που χρησιμοποιούν κοινές 
απομακρυσμένες πηγές μέσω δικτύου 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών·
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Or. en

Τροπολογία 807
Monika Hohlmeier, Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 19 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19α) «αποκλεισμός»: ένδειξη που 
δηλώνει τον περιορισμό της περαιτέρω 
επεξεργασίας αποθηκευμένων δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα·

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός της έννοιας είναι απαραίτητος, μεταξύ άλλων και σε σχέση με τις τροπολογίες στα 
άρθρα 17 και 19.

Τροπολογία 808
Ewald Stadler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 19 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19α) «ανωνυμοποίηση»: η μετατροπή 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
κατά τέτοιον τρόπο, ώστε όλες οι 
πληροφορίες που αφορούν ένα 
συγκεκριμένο πρόσωπο να μην μπορούν 
να αποδοθούν σε πρόσωπο η ταυτότητα 
του οποίου είναι γνωστή ή μπορεί να 
εξακριβωθεί ή να μπορούν να αποδοθούν 
σε αυτό με δυσανάλογα μεγάλη 
προσπάθεια, χρόνο και κόστος.

Or. de
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Τροπολογία 809
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 19 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19α) «επίσημα στατιστικά»: οι 
συλλογικές και αντιπροσωπευτικές 
ποσοτικές και ποιοτικές πληροφορίες που 
χαρακτηρίζουν ένα συλλογικό φαινόμενο 
ενός δεδομένου πληθυσμού·

Or. es

Αιτιολόγηση

Δεδομένης της μη συμπερίληψης των επίσημων στατιστικών στοιχείων και των εκλογικών 
καταλόγων, κρίνεται σκόπιμο να υπάρχουν δύο ξεχωριστοί ορισμοί για τον όρο «επίσημα 
στατιστικά» και για τον όρο «εκλογικοί κατάλογοι», προκειμένου να καθοριστεί με ακρίβεια το 
περιεχόμενο και το πεδίο εφαρμογής τους.

Τροπολογία 810
Monika Hohlmeier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 19 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19β) «διαγραφή»: η απόκρυψη 
αποθηκευμένων δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα·

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός είναι αναγκαίος σε σχέση με το άρθρο 17.

Τροπολογία 811
Ewald Stadler
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 19 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19β) «παροχή με ψευδώνυμο»: η 
αντικατάσταση του ονόματος και άλλων 
στοιχείων της ταυτότητας από ειδική 
ένδειξη με σκοπό να καταστεί αδύνατη ή 
να δυσχερανθεί σημαντικά η εξακρίβωση 
της ταυτότητας του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα·

Or. de

Τροπολογία 812
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 19 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. es

Αιτιολόγηση

Δεδομένης της μη συμπερίληψης των επίσημων στατιστικών στοιχείων και των εκλογικών 
καταλόγων, κρίνεται σκόπιμο να υπάρχουν δύο ξεχωριστοί ορισμοί για τον όρο «επίσημα 
στατιστικά» και για τον όρο «εκλογικοί κατάλογοι», προκειμένου να καθοριστεί με ακρίβεια το 
περιεχόμενο και το πεδίο εφαρμογής τους.

Τροπολογία 813
Ewald Stadler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 19 γ (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19γ) «τρίτοι»: το φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή 
οποιοσδήποτε άλλος φορέας, εκτός από 
το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, 
τον εκτελούντα την επεξεργασία, καθώς 
και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση 
εποπτεία ή για λογαριασμό του υπευθύνου 
της επεξεργασίας ή του εκτελούντος την 
επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να 
επεξεργάζονται τα δεδομένα 

Or. de

Τροπολογία 814
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 19 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. es

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να δοθεί ένας ορισμός για τον όρο «υπηρεσίες της κοινωνίας της 
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πληροφορίας» με σκοπό την ορθή και ασφαλή εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 8 
παράγραφος 1.

Τροπολογία 815
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
πρέπει:

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

Or. en

Τροπολογία 816
Timothy Kirkhope
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) να υποβάλλονται σε σύννομη, 
αναλογική και διαφανή επεξεργασία σε 
σχέση με το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα·

Or. en

Τροπολογία 817
Ewald Stadler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 818
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

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 
υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία 
κατά τρόπο ασυμβίβαστο προς τους 
σκοπούς αυτούς·

Or. en

Τροπολογία 819
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

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 
υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία 
κατά τρόπο μη συμβατό προς τους 
σκοπούς αυτούς· όταν ο σκοπός της 
περαιτέρω επεξεργασίας δεν είναι 
συμβατός με τον σκοπό για τον οποίο 
συλλέχθηκαν τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα, η επεξεργασία πρέπει να έχει 
μια νομική βάση σε τουλάχιστον έναν από 
τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 
6 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως στ), 
καθώς και να τηρεί όλες τις διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού·
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Or. en

Τροπολογία 820
Timothy Kirkhope
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

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, 
σαφείς και νόμιμους σκοπούς και να μην 
υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία 
κατά τρόπο μη συμβατό προς τους 
σκοπούς αυτούς·

Or. en

Τροπολογία 821
Sarah Ludford, Charles Tannock

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

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 
υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία 
κατά τρόπο μη συμβατό προς τους 
σκοπούς αυτούς· η περαιτέρω 
επεξεργασία δεδομένων για σκοπούς που 
σχετίζονται με την υγεία, για ιστορικούς, 
στατιστικούς ή επιστημονικούς σκοπούς 
δεν θεωρείται μη συμβατή, με την 
επιφύλαξη της τήρησης των όρων που 
περιλαμβάνονται στο άρθρο 81 ή στο 
άρθρο 83 κατά περίπτωση·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Αυτονόητη.

Τροπολογία 822
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

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, να μην 
υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία 
κατά τρόπο μη συμβατό προς τους 
σκοπούς αυτούς και να υποβάλλονται σε 
επεξεργασία κατά τρόπο αναλογικό προς 
τον σκοπό αυτό (περιορισμός σκοπού)·

Or. en

Τροπολογία 823
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

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 
υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία 
κατά τρόπο μη συμβατό προς τους 
σκοπούς αυτούς· η περαιτέρω 
επεξεργασία που διενεργείται από τις 
υπηρεσίες αρχείων σύμφωνα με τη 
νομοθεσία των κρατών μελών θεωρείται 
συμβατή και υπόκειται στο άρθρο 83 
στοιχείο α·

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να αποσαφηνιστεί το πεδίο εφαρμογής των μέτρων που ισχύουν ειδικότερα για τα 
αρχεία, λόγω των ειδικών χαρακτηριστικών τους, με συγκεκριμένη μνεία στην επεξεργασία που 
διενεργείται από τις υπηρεσίες αρχείων, σύμφωνα με τις εθνικές νομοθεσίες των κρατών μελών.

Τροπολογία 824
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 825
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 826
Ewald Stadler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

γ) να είναι κατάλληλα, συναφή και να
περιορίζονται στα ελάχιστα αναγκαία σε 
σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους 
υποβάλλονται σε επεξεργασία·

Or. de

Τροπολογία 827
Salvatore Iacolino

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it
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Αιτιολόγηση

Η επεξεργασία των δεδομένων πρέπει να πραγματοποιείται κατά τρόπο αναλογικό, ο οποίος να 
διασφαλίζει την πλήρη διεξαγωγή της δραστηριότητας με την οποία είναι επιφορτισμένοι ο 
υπεύθυνος ή ο εκτελών την επεξεργασία.

Τροπολογία 828
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Προέρχεται από τη γνωμοδότηση της ITRE.

Τροπολογία 829
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 830
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Τροπολογία 831
Ewald Stadler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de
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Τροπολογία 832
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – 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 αυτά υποβάλλονται 
σε επεξεργασία· τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα μπορούν να αποθηκεύονται για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, εφόσον θα 
υποβληθούν σε επεξεργασία μόνον για 
ιστορικούς ή στατιστικούς σκοπούς ή για 
σκοπούς επιστημονικής έρευνας σύμφωνα 
με τους κανόνες και τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 83 και εφόσον 
διενεργείται περιοδική επανεξέταση για να 
αξιολογηθεί η αναγκαιότητα συνέχισης της 
αποθήκευσης·

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

Or. en

Τροπολογία 833
Jan Mulder

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – 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 αυτά υποβάλλονται 
σε επεξεργασία· τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα μπορούν να αποθηκεύονται για 

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

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, εφόσον θα 
υποβληθούν σε επεξεργασία μόνον για 
ιστορικούς ή στατιστικούς σκοπούς ή για 
σκοπούς επιστημονικής έρευνας σύμφωνα 
με τους κανόνες και τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 83 και εφόσον 
διενεργείται περιοδική επανεξέταση για να 
αξιολογηθεί η αναγκαιότητα συνέχισης της 
αποθήκευσης, καθώς και για σκοπούς 
επίλυσης διαφορών·

Or. en

Τροπολογία 834
Claude Moraes, Glenis Willmott

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – 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 αυτά υποβάλλονται 
σε επεξεργασία· τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα μπορούν να αποθηκεύονται για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, εφόσον θα 
υποβληθούν σε επεξεργασία μόνον για 
ιστορικούς ή στατιστικούς σκοπούς ή για 
σκοπούς επιστημονικής έρευνας σύμφωνα 
με τους κανόνες και τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 83 και εφόσον 
διενεργείται περιοδική επανεξέταση για να 
αξιολογηθεί η αναγκαιότητα συνέχισης της 
αποθήκευσης·

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

Θα πρέπει επίσης να είναι δυνατή η αποθήκευση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για 
μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα για σκοπούς που σχετίζονται με την υγεία, σύμφωνα με τους 
όρους που προβλέπονται στο άρθρο 81, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι διατίθενται όλα τα 
κατάλληλα δεδομένα για να παρέχεται η πλέον κατάλληλη φροντίδα στο πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα.

Τροπολογία 835
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – 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 αυτά υποβάλλονται 
σε επεξεργασία· τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα μπορούν να αποθηκεύονται για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, εφόσον θα 
υποβληθούν σε επεξεργασία μόνον για 
ιστορικούς ή στατιστικούς σκοπούς ή για 
σκοπούς επιστημονικής έρευνας σύμφωνα 
με τους κανόνες και τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 83 και εφόσον 
διενεργείται περιοδική επανεξέταση για να 
αξιολογηθεί η αναγκαιότητα συνέχισης της 
αποθήκευσης·

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

Or. en

Τροπολογία 836
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 837
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – 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 αυτά υποβάλλονται 
σε επεξεργασία· τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα μπορούν να αποθηκεύονται για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, εφόσον θα 
υποβληθούν σε επεξεργασία μόνον για 
ιστορικούς ή στατιστικούς σκοπούς ή για 
σκοπούς επιστημονικής έρευνας σύμφωνα 
με τους κανόνες και τις προϋποθέσεις που 

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

προβλέπονται στο άρθρο 83 και εφόσον 
διενεργείται περιοδική επανεξέταση για να 
αξιολογηθεί η αναγκαιότητα συνέχισης της 
αποθήκευσης, και εφαρμόζονται τεχνικά 
και οργανωτικά μέτρα για τον περιορισμό 
της πρόσβασης στα δεδομένα μόνο για 
ιστορικούς ή στατιστικούς σκοπούς και 
για σκοπούς επιστημονικής έρευνας·

Or. en

Τροπολογία 838
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – 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 αυτά υποβάλλονται 
σε επεξεργασία· τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα μπορούν να αποθηκεύονται 
για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, εφόσον 
θα υποβληθούν σε επεξεργασία μόνον για 
ιστορικούς ή στατιστικούς σκοπούς ή για 
σκοπούς επιστημονικής έρευνας 
σύμφωνα με τους κανόνες και τις 
προϋποθέσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 83 και εφόσον διενεργείται 
περιοδική επανεξέταση για να 
αξιολογηθεί η αναγκαιότητα συνέχισης 
της αποθήκευσης·

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

Or. es

Τροπολογία 839
Marie-Christine Vergiat
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – 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 αυτά υποβάλλονται 
σε επεξεργασία· τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα μπορούν να αποθηκεύονται για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, εφόσον θα 
υποβληθούν σε επεξεργασία μόνον για 
ιστορικούς ή στατιστικούς σκοπούς ή για 
σκοπούς επιστημονικής έρευνας σύμφωνα 
με τους κανόνες και τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 83 και εφόσον 
διενεργείται περιοδική επανεξέταση για να 
αξιολογηθεί η αναγκαιότητα συνέχισης της 
αποθήκευσης·

ε) να διατηρούνται υπό μορφή που 
επιτρέπει τον προσδιορισμό της 
ταυτότητας των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται για χρονικό διάστημα όχι 
μεγαλύτερο από αυτό που είναι αναγκαίο 
για την επίτευξη των σκοπών για τους 
οποίους τα δεδομένα αυτά υποβάλλονται 
σε επεξεργασία· τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα μπορούν να αποθηκεύονται για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, εφόσον θα 
υποβληθούν σε επεξεργασία μόνον για 
ιστορικούς ή στατιστικούς σκοπούς ή για 
σκοπούς επιστημονικής έρευνας σύμφωνα 
με τους κανόνες και τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 83 και έως ότου 
προκύψει ότι η συνέχιση της αποθήκευσης 
δεν είναι πλέον αναγκαία· τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να 
αποθηκεύονται για μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα εφόσον η επεξεργασία τους 
διενεργείται από τις υπηρεσίες αρχείων 
σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών 
μελών και τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 83 στοιχείο α·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αποσαφηνιστεί το πεδίο εφαρμογής των μέτρων που ισχύουν ειδικότερα για τα 
αρχεία, λόγω των ειδικών χαρακτηριστικών τους, εν προκειμένω όσον αφορά την περίοδο 
αποθήκευσης, με συγκεκριμένη μνεία στην επεξεργασία που διενεργείται από τις υπηρεσίες 
αρχείων, σύμφωνα με τις εθνικές νομοθεσίες των κρατών μελών.

Τροπολογία 840
Ewald Stadler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 841
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) να προστατεύονται από μη 
εξουσιοδοτημένη ή παράνομη 
επεξεργασία και τυχαία απώλεια, 
καταστροφή ή φθορά, χρησιμοποιώντας 
κατάλληλα τεχνικά ή οργανωτικά μέτρα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για χρήσιμη πρόσθετη αρχή.
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Τροπολογία 842
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε β) να παρέχουν κατάλληλες εγγυήσεις 
όταν υποβάλλονται σε επεξεργασία εκτός 
του ΕΟΧ. Την ευθύνη για την 
επεξεργασία αυτή θα εξακολουθεί να 
αναλαμβάνει ο υπεύθυνος επεξεργασίας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για χρήσιμη πρόσθετη αρχή.

Τροπολογία 843
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. es

Justification

La responsabilidad de quien lleva a cabo el tratamiento, no constituye tanto un principio del 
tratamiento en si mismo, sino una consecuencia. Quien trata datos personales, debe hacerlo 
con arreglo a los principios sustantivos comúnmente admitidos, y responde por la mala 
praxis que en ello pueda emplear, cuando no cumple a cabalidad con la legalidad vigente, o 
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por alguna otra razón causa un daño o perjuicio al interesado o a terceros. Lo primero –
principios sustantivos- constituye el basamento legal del sistema de protección de datos, 
integrado por una serie de principios específicamente diseñados para esta materia; lo 
segundo es una derivación de un principio general del derecho, y por ende debe especificarse 
en el contexto sistemático correspondiente, en este caso, el capítulo VIII.

Τροπολογία 844
Jan Mulder

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο εκτελών την επεξεργασία ή ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα πρέπει να ευθύνεται για την 
απόδειξη της συμμόρφωσης όταν ζητείται.

Τροπολογία 845
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

στ) να υποβάλλονται σε επεξεργασία υπό 
την ευθύνη και την υποχρέωση 
αποζημίωσης του υπευθύνου 
επεξεργασίας, ο οποίος διασφαλίζει και, 
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, αποδεικνύει τη 
συμμόρφωση της επεξεργασίας του 
υπευθύνου επεξεργασίας προς τις 
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παρόντος κανονισμού. διατάξεις του παρόντος κανονισμού στην 
αρχή ελέγχου που έχει την αρμοδιότητα 
δυνάμει του άρθρου 51 παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 846
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 847
Ewald Stadler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de
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Τροπολογία 848
Ewald Stadler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα μπορούν να υποβάλλονται σε 
επεξεργασία μόνον εάν και εφόσον οι 
σκοποί της επεξεργασίας δεν μπορούν να 
επιτευχθούν μέσω επεξεργασίας άλλων 
πληροφοριών που δεν περιλαμβάνουν 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, π.χ. 
ανώνυμα δεδομένα ή δεδομένα που 
παρέχονται με ψευδώνυμο·

Or. de

Τροπολογία 849
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα οργανώνεται και 
διενεργείται με τέτοιον τρόπο ώστε να 
εγγυάται τη συμμόρφωση προς τις αρχές 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Or. en

Τροπολογία 850
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5α
Τήρηση πλαισίου

Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας σε συνεργασία 
με τους εκτελούντες την επεξεργασία 
εφαρμόζουν κατάλληλα τεχνικά και 
οργανωτικά μέτρα και διαδικασίες σε 
σχέση με το πλαίσιο της επεξεργασίας 
δεδομένων, ιδίως εάν:
α) η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα διεξάγεται στο πλαίσιο 
διεκπεραίωσης διαδικασιών παροχής 
προϊόντων και υπηρεσιών·
β) η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα διεξάγεται μόνο στο πλαίσιο 
πρόληψης της απάτης ή είναι εντελώς 
απαραίτητη για την εξασφάλιση της 
ασφάλειας δικτύου και πληροφοριών και 
της ασφάλειας σχετικών υπηρεσιών·
γ) η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα διεξάγεται στο πλαίσιο 
νομικών, ρυθμιστικών υποχρεώσεων ή 
υποχρεώσεων επιβολής του νόμου, στις 
οποίες υπόκειται ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας στην Ένωση·
δ) η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα διεξάγεται στο πλαίσιο 
λειτουργιών εσωτερικής επεξεργασίας, 
όπως λογιστική και έλεγχος ή μεταφορές 
δεδομένων μεταξύ επιχειρήσεων·
ε) η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα διεξάγεται στο πλαίσιο 
δημοσιογραφικής, καλλιτεχνικής ή 
λογοτεχνικής έκφρασης·
στ) η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα διεξάγεται στο 
πλαίσιο ιστορικής, στατιστικής και 
επιστημονικής έρευνας·
ζ) η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα διεξάγεται στο πλαίσιο 
απασχόλησης·
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η) η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα διεξάγεται στο πλαίσιο υγείας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα ίδια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να έχουν διαφορετική σημασία ανάλογα με 
το πλαίσιο και τους κινδύνους που παρουσιάζει η επεξεργασία τους. Η απώλεια της διεύθυνσης 
ενός προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα μπορεί να έχει διαφορετικές επιπτώσεις 
όταν χάνεται από φορέα λιανικής διάθεσης ο οποίος είχε φυλάξει τη διεύθυνση για τους 
σκοπούς της αποστολής ή όταν χάνεται από καρκινολόγο ο οποίος είχε φυλάξει τη διεύθυνση 
για τους σκοπούς της τιμολόγησης.

Τροπολογία 851
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5β
Τήρηση περί κινδύνου

Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας εφαρμόζουν 
κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα 
και διαδικασίες σε σχέση με τους 
κινδύνους που παρουσιάζει η επεξεργασία 
δεδομένων, ιδίως εάν:
α) υποβάλλονται σε επεξεργασία 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
αφορούν πάνω από 5 000 πρόσωπα σε 
χρονικό διάστημα 12 συναπτών μηνών·
β) υποβάλλονται σε επεξεργασία ειδικές 
κατηγορίες δεδομένων, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 9 παράγραφος 1·
γ) υποβάλλονται σε επεξεργασία δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν 
παιδιά·
δ) δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο 
ψευδωνυμοποιημένα δεδομένα·
ε) οι πράξεις επεξεργασίας, σε περίπτωση 
παραβίασης, δύναται να επηρεάσουν 
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δυσμενώς τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα ή την ιδιωτική ζωή του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα, οδηγώντας σε υποκλοπή 
ταυτότητας, οικονομική ή σωματική 
βλάβη ή σημαντική προσβολή ή βλάβη 
της φήμης του·
στ) διεξάγεται συστηματική και εκτενής 
αξιολόγηση όπως αναφέρεται στο άρθρο 
4 παράγραφος 1 σημείο 2δ (νέο)·
ζ) υποβάλλονται σε επεξεργασία 
πληροφορίες σχετικά με τη σεξουαλική 
ζωή, την υγεία, τη φυλή και την εθνοτική 
καταγωγή ή την παροχή υγειονομικής 
περίθαλψης, επιδημιολογικές έρευνες ή 
μελέτες για ψυχικές ή λοιμώδεις νόσους 
και εάν τα δεδομένα υποβάλλονται σε 
επεξεργασία για τη λήψη μέτρων ή 
αποφάσεων σε μεγάλη κλίμακα σε σχέση 
με συγκεκριμένα φυσικά πρόσωπα·
η) παρακολουθούνται δημόσια 
προσπελάσιμοι χώροι, ιδίως με τη χρήση 
οπτικοηλεκτρονικών συσκευών 
(επιτήρηση με βίντεο) σε μεγάλη κλίμακα·
θ) υποβάλλονται σε επεξεργασία 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε 
συστήματα αρχειοθέτησης μεγάλης 
κλίμακας, τα οποία περιέχουν γενετικά ή 
βιομετρικά δεδομένα·
ι) οι πράξεις επεξεργασίας απαιτούν 
διαβούλευση με την αρχή ελέγχου δυνάμει 
του άρθρου 34 παράγραφος 2 στοιχείο β).

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα ίδια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να έχουν διαφορετική σημασία ανάλογα με 
το πλαίσιο και τους κινδύνους που παρουσιάζει η επεξεργασία τους. Η απώλεια της διεύθυνσης 
ενός προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα μπορεί να έχει διαφορετικές επιπτώσεις 
όταν χάνεται από φορέα λιανικής διάθεσης ο οποίος είχε φυλάξει τη διεύθυνση για τους 
σκοπούς της αποστολής ή όταν χάνεται από καρκινολόγο ο οποίος είχε φυλάξει τη διεύθυνση 
για τους σκοπούς της τιμολόγησης.
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Τροπολογία 852
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5γ
Επεξεργασία η οποία δεν επιτρέπει την 

άμεση εξακρίβωση της ταυτότητας
1. Εάν τα δεδομένα που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία από υπεύθυνο επεξεργασίας 
δεν επιτρέπουν στον υπεύθυνο 
επεξεργασίας να εξακριβώσει άμεσα την 
ταυτότητα ενός φυσικού προσώπου, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας δεν υποχρεούται 
να λαμβάνει πρόσθετες πληροφορίες 
προκειμένου να προσδιορίζει άμεσα την 
ταυτότητα του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα για τον 
αποκλειστικό σκοπό της συμμόρφωσης 
προς οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος 
κανονισμού.
2. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
δεδομένων δεν μπορεί να τηρήσει μια 
διάταξη του παρόντος κανονισμού γιατί 
τα δεδομένα που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας δεν επιτρέπουν στον 
υπεύθυνο επεξεργασίας να εξακριβώσει 
άμεσα την ταυτότητα ενός φυσικού 
προσώπου, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν 
είναι υποχρεωμένος να τηρήσει αυτή τη 
συγκεκριμένη διάταξη του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 10 μεταφέρεται εδώ και προσδιορίζεται περαιτέρω για την προώθηση π.χ. της 
επεξεργασίας ψευδωνυμοποιημένων δεδομένων.
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Τροπολογία 853
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα παρέσχε συγκατάθεση στην 
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που το αφορούν για έναν ειδικό 
σκοπό·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα πρέπει να γνωρίζει και να κατανοεί αυτό για 
το οποίο παρέχει τη συγκατάθεσή του. Η συγκατάθεση πρέπει να παρέχεται για έναν μόνο ειδικό 
σκοπό.

Τροπολογία 854
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 855
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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

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

α) το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα παρέσχε συγκατάθεση στην 
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που το αφορούν για έναν ή 
περισσότερους ειδικούς σκοπούς, με τη 
μορφή που περιγράφεται στο άρθρο 7·

Or. en

Τροπολογία 856
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την 
εκτέλεση σύμβασης της οποίας το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για 
την εκτέλεση προσυμβατικών μέτρων 
ληφθέντων αιτήσει του·

β) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την 
εκτέλεση ή εφαρμογή σύμβασης ή 
συλλογικών συμφωνιών και συμφωνιών 
σε επίπεδο εταιρείας, των οποίων το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για 
την εκτέλεση προσυμβατικών μέτρων 
ληφθέντων αιτήσει του·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι συλλογικές συμφωνίες ισοδυναμούν στη Γερμανία με νόμο του κράτους και μπορούν, 
συνεπώς, να αποτελέσουν επίσης βάση για νόμιμη επεξεργασία δεδομένων.

Τροπολογία 857
Axel Voss

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

γ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την 
τήρηση εκ του νόμου υποχρεώσεως του 
υπευθύνου της επεξεργασίας·

γ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την 
τήρηση εκ του νόμου ή συμβατικής 
υποχρεώσεως βάσει του ενωσιακού ή του 
εθνικού δικαίου κράτους μέλους, 
ρυθμιστικού κανόνα, καθοδήγησης, 
κώδικα πρακτικής του κλάδου, είτε στην 
εγχώρια είτε στη διεθνή αγορά ή για 
άδεια ρυθμιστικής απαίτησης ή 
διαφορετικό νομικό κανόνα στον οποίο 
υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων 
των αρχών ελέγχου·

Or. en

Αιτιολόγηση

Προέρχεται μερικώς από τη γνωμοδότηση της ITRE. Η διάταξη πρέπει να διασφαλίζει ότι 
περιλαμβάνεται εσωτερικός δημοσιονομικός κανονισμός ή κώδικες δεοντολογίας.

Τροπολογία 858
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την 
τήρηση εκ του νόμου υποχρεώσεως του 
υπευθύνου της επεξεργασίας·

γ) η επεξεργασία διεξάγεται μόνο στο 
πλαίσιο που αναφέρεται στο άρθρο 5α 
παράγραφος 2, 3 ή 6 σύμφωνα με το 
άρθρο 83·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο τροποποιείται προκειμένου να συνάδει με τις αρχές πλαισίου και εκτίμησης κινδύνων 
δυνάμει των άρθρων 5α (νέο) και 5β (νέο).

Τροπολογία 859
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την 
τήρηση εκ του νόμου υποχρεώσεως του 
υπευθύνου της επεξεργασίας·

γ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την 
τήρηση εκ του νόμου υποχρεώσεως, 
ρυθμιστικού κανόνα, καθοδήγησης, 
κώδικα πρακτικής του κλάδου, είτε στην 
εγχώρια είτε στη διεθνή αγορά, στα οποία 
υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων 
των αρχών ελέγχου·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάταξη πρέπει να διασφαλίζει ότι περιλαμβάνεται εσωτερικός δημοσιονομικός κανονισμός ή 
κώδικες δεοντολογίας.

Τροπολογία 860
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την 
τήρηση εκ του νόμου υποχρεώσεως του 
υπευθύνου της επεξεργασίας·

γ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την 
τήρηση εκ του νόμου υποχρεώσεως στην 
οποία υπόκειται ο υπεύθυνος
επεξεργασίας ή ο όμιλος επιχειρήσεων του 
οποίου ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
αποτελεί μέλος ή οποιοδήποτε άλλο μέλος 
αυτού·

Or. en

Τροπολογία 861
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την 
τήρηση εκ του νόμου υποχρεώσεως του 
υπευθύνου της επεξεργασίας·

γ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την 
άσκηση του δικαιώματος ή την τήρηση εκ 
του νόμου υποχρεώσεως του υπευθύνου 
της επεξεργασίας·

Or. en

Τροπολογία 862
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την 
τήρηση εκ του νόμου υποχρεώσεως του 
υπευθύνου της επεξεργασίας·

γ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την 
τήρηση εκ του νόμου υποχρεώσεως ή 
ρυθμιστικού κανόνα ή κώδικα πρακτικής 
του κλάδου, είτε στην εγχώρια είτε στη 
διεθνή αγορά, στα οποία υπόκειται ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συμμόρφωση προς τις οικονομικές και λοιπές ρυθμιστικές απαιτήσεις πρέπει να συνιστά 
θεμιτό λόγο για την επεξεργασία δεδομένων.

Τροπολογία 863
Monika Hohlmeier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την 
τήρηση εκ του νόμου υποχρεώσεως του 

γ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την 
τήρηση εκ του νόμου υποχρεώσεως του 
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υπευθύνου της επεξεργασίας· υπευθύνου της επεξεργασίας που 
ρυθμίζεται στο δίκαιο της Ένωσης ή στο 
δίκαιο ενός κράτους μέλους·

Or. de

Αιτιολόγηση

Το παραπάνω αντιστοιχεί στην ισχύουσα διατύπωση του άρθρου 7 στοιχείο γ) της οδηγίας 
95/46/ΕΚ, καθώς και στο αγγλικό κείμενο («legal obligation»). Ο περιορισμός των 
υποχρεώσεων επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε εκείνες που ορίζονται 
βάσει νόμου είναι υπερβολικά αυστηρός. Η τροπολογία είναι αναγκαία προκειμένου να 
διευκρινισθεί ότι μια τέτοια υποχρέωση μπορεί να προέρχεται από αμφότερα τα νομικά 
καθεστώτα.

Τροπολογία 864
Véronique Mathieu Houillon, Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την 
τήρηση εκ του νόμου υποχρεώσεως του 
υπευθύνου της επεξεργασίας·

γ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την 
τήρηση εκ του νόμου υποχρεώσεως του 
υπευθύνου της επεξεργασίας, του ομίλου 
επιχειρήσεων του οποίου είναι μέλος ο 
υπεύθυνος της επεξεργασίας, ή κάθε 
άλλου μέλους του εν λόγω ομίλου·

Or. fr

Τροπολογία 865
Ewald Stadler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την 
τήρηση εκ του νόμου υποχρεώσεως του 
υπευθύνου της επεξεργασίας·

γ) η επεξεργασία καθίσταται υποχρεωτική 
ή επιτρέπεται βάσει νόμου ή άλλης 
νομικής διάταξης στην οποία υπόκειται ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας·

Or. de
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Τροπολογία 866
Salvatore Iacolino

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την 
τήρηση εκ του νόμου υποχρεώσεως του 
υπευθύνου της επεξεργασίας·

γ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την 
τήρηση εκ του νόμου υποχρεώσεως του 
υπευθύνου της επεξεργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων των 
δραστηριοτήτων που διεξάγονται για 
λόγους ασφάλειας ή πρόληψης και 
διακρίβωσης αξιόποινων πράξεων·

Or. it

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία έχει ως στόχο να διασαφηνίσει την απαίτηση συμπερίληψης στο πλαίσιο της 
έννομης επεξεργασίας δεδομένων των μέτρων ασφάλειας και πρόληψης εγκληματικών 
ενεργειών.

Τροπολογία 867
Axel Voss

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) η επεξεργασία δεδομένων είναι 
απαραίτητη για την εξασφάλιση της 
ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Προέρχεται από τη γνωμοδότηση της ITRE.
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Τροπολογία 868
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) η επεξεργασία δεδομένων είναι 
απαραίτητη για την εξασφάλιση της
ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή ενσωματώνει στο κείμενο τις εγγυήσεις που θεσπίζονται στην αιτιολογική 
σκέψη 39 αποσαφηνίζοντας σε ένα νομικά δεσμευτικό άρθρο ότι η επεξεργασία των δεδομένων 
για σκοπούς ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών θεωρείται σύννομη επεξεργασία.

Τροπολογία 869
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την 
εκπλήρωση καθήκοντος δημόσιου 
συμφέροντος ή για την άσκηση δημόσιας 
εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο 
της επεξεργασίας·

ε) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την 
εκπλήρωση καθήκοντος δημόσιου 
συμφέροντος ή για την άσκηση δημόσιας 
εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο 
της επεξεργασίας ή τον τρίτο στον οποίο 
μεταφέρονται τα δεδομένα·

Or. en

Τροπολογία 870
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

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

ε) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την 
εκπλήρωση καθήκοντος δημόσιου 
συμφέροντος ή για την άσκηση δημόσιας 
εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο 
της επεξεργασίας·

ε) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την 
εκπλήρωση καθήκοντος δημόσιου 
συμφέροντος ή για την άσκηση δημόσιας 
εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο 
της επεξεργασίας ή τον τρίτο στον οποίο 
μεταφέρονται τα δεδομένα·

Or. en

Τροπολογία 871
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την 
εκπλήρωση καθήκοντος δημόσιου 
συμφέροντος ή για την άσκηση δημόσιας 
εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο 
της επεξεργασίας·

ε) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την 
εκπλήρωση καθήκοντος δημόσιου 
συμφέροντος ή για την άσκηση δημόσιας 
εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο 
της επεξεργασίας ή τον τρίτο στον οποίο 
μεταφέρονται τα δεδομένα·

Or. en

Τροπολογία 872
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για 
την επίτευξη του έννομου συμφέροντος 
που επιδιώκει ο υπεύθυνος της 
επεξεργασίας, υπό τον όρο ότι δεν 
προέχουν το συμφέρον ή τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και οι ελευθερίες του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 

διαγράφεται
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δεδομένα που χρήζουν προστασίας, ιδίως 
εάν το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται 
τα δεδομένα είναι παιδί. Αυτό δεν 
εφαρμόζεται στην επεξεργασία που 
διενεργείται από δημόσιες αρχές κατά 
την άσκηση των καθηκόντων τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το στοιχείο στ της παραγράφου 1 αντικαθίσταται από πολύ λεπτομερέστερες οδηγίες σχετικά με 
το «έννομο συμφέρον» στις νέες παραγράφους 1α, 1β και 1γ. Βλέπε σχετικές τροπολογίες επί 
του άρθρου 6 παράγραφοι 1a, 1β και 1γ. Οι τροπολογίες παρέχουν σαφέστερη καθοδήγηση και 
προσδίδουν νομική βεβαιότητα για την επεξεργασία των δεδομένων με βάση το έννομο 
συμφέρον του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων. Η σχετική κατ’ εξουσιοδότηση πράξη του 
άρθρου 6 παράγραφος 5 διαγράφεται διότι θα έθιγε την ουσία του νόμου.

Τροπολογία 873
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

στ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για 
την επίτευξη του έννομου συμφέροντος 
που επιδιώκει ο υπεύθυνος της 
επεξεργασίας, ή ο τρίτος ή οι τρίτοι στους 
οποίους γνωστοποιούνται τα δεδομένα, 
και των θεμιτών προσδοκιών του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα βάσει της σχέσης που έχει με 
τον υπεύθυνο επεξεργασίας, λαμβάνοντας 
υπόψη το συμφέρον ή τα δικαιώματα και 
τις ελευθερίες του υπευθύνου 
επεξεργασίας για τη διεξαγωγή της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς 
και το συμφέρον ή τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και τις ελευθερίες του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα που χρήζουν προστασίας, ιδίως 
εάν το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα είναι παιδί. Αυτό δεν 
εφαρμόζεται στην επεξεργασία που 
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διενεργείται από δημόσιες αρχές κατά την 
άσκηση των καθηκόντων τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 874
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

στ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για 
την επίτευξη του έννομου συμφέροντος 
που επιδιώκει ο υπεύθυνος της 
επεξεργασίας, ή ο τρίτος ή οι τρίτοι στους 
οποίους γνωστοποιούνται τα δεδομένα, 
και των θεμιτών προσδοκιών του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα βάσει της σχέσης που έχει με 
τον υπεύθυνο επεξεργασίας, λαμβάνοντας 
υπόψη το συμφέρον ή τα δικαιώματα και 
τις ελευθερίες του υπευθύνου 
επεξεργασίας για τη διεξαγωγή της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς 
και το συμφέρον ή τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και τις ελευθερίες του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα που χρήζουν προστασίας, ιδίως 
εάν το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα είναι παιδί. Αυτό δεν 
εφαρμόζεται στην επεξεργασία που 
διενεργείται από δημόσιες αρχές κατά την 
άσκηση των καθηκόντων τους.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η επεξεργασία δεδομένων για τα έννομα συμφέροντα τρίτων θα πρέπει να εξακολουθεί να είναι 
δυνατή, όπως ορίζεται στην οδηγία 95/46/ΕΚ. Η χρήση διευθύνσεων τρίτων, για παράδειγμα, 
είναι ιδιαίτερα σημαντική για την προσέλκυση νέων πελατών.

Τροπολογία 875
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

στ) τα στοιχεία α) έως ε) δεν ισχύουν, 
αλλά η επεξεργασία είναι απαραίτητη για 
την επίτευξη του κυρίαρχου έννομου 
συμφέροντος που επιδιώκει ο υπεύθυνος 
της επεξεργασίας και το συμφέρον αυτό 
προέχει του συμφέροντος ή των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα. Αυτό δεν εφαρμόζεται στην 
επεξεργασία που διενεργείται από 
δημόσιες αρχές κατά την άσκηση των 
καθηκόντων τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο προτεινόμενος ορισμός του «έννομου συμφέροντος» είναι από τη φύση του αόριστος. Το 
υπερέχον συμφέρον θα πρέπει να συνιστά δευτερεύοντα λόγο επεξεργασίας εάν δεν συντρέχει 
κανένας από τους υπόλοιπους λόγους.

Τροπολογία 876
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

την επίτευξη του έννομου συμφέροντος 
που επιδιώκει ο υπεύθυνος της 
επεξεργασίας, όπως ο εντοπισμός 
εγκλήματος ή η αποτροπή εγκλήματος, 
απάτης, απώλειας ή βλάβης ή για την 
εκπλήρωση των θεμιτών προσδοκιών του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα κατά την αποδοτική παροχή 
της υπηρεσίας, υπό τον όρο ότι δεν 
προέχουν το συμφέρον ή τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και οι ελευθερίες του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα που χρήζουν προστασίας, ιδίως 
εάν το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα είναι παιδί. Αυτό δεν 
εφαρμόζεται στην επεξεργασία που 
διενεργείται από δημόσιες αρχές κατά την 
άσκηση των καθηκόντων τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επισημαίνεται ένα ιδιαίτερα ισχυρό στοιχείο του έννομου συμφέροντος και εισάγεται η έννοια 
των θεμιτών προσδοκιών.

Τροπολογία 877
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

στ) με την επιφύλαξη του συμφέροντος ή 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων και 
ελευθεριών του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα που χρήζουν 
προστασίας, ιδίως εάν το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα είναι 
παιδί, η επεξεργασία είναι απαραίτητη για 
την επίτευξη του έννομου συμφέροντος 
που επιδιώκει ο υπεύθυνος της 
επεξεργασίας, και συγκεκριμένα στα εξής:
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άσκηση των καθηκόντων τους.

- ενεργητική εμπορική προώθηση οικείων 
και παρόμοιων προϊόντων και υπηρεσιών, 
- εκτέλεση των απαιτήσεων του 
υπευθύνου επεξεργασίας ή τρίτου για 
λογαριασμό του οποίου ενεργεί ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας σε σχέση με το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα, ή για την πρόληψη ή τον 
περιορισμό ζημιών εις βάρος του 
υπευθύνου επεξεργασίας που 
προκαλούνται από το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα.
Αυτό δεν εφαρμόζεται στην επεξεργασία 
που διενεργείται από δημόσιες αρχές κατά 
την άσκηση των καθηκόντων τους.

Or. en

Τροπολογία 878
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Monika 
Hohlmeier, Lara Comi, Hubert Pirker, Renate Sommer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

στ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για 
την επίτευξη του έννομου συμφέροντος 
που επιδιώκεται από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας ή για λογαριασμό του 
υπευθύνου επεξεργασίας ή του 
εκτελούντα την επεξεργασία, ή από τρίτο 
ή τρίτους για λογαριασμό των οποίων 
πραγματοποιείται η επεξεργασία των 
δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της 
ασφάλειας της επεξεργασίας, υπό τον όρο 
ότι δεν προέχουν το συμφέρον ή τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα που χρήζουν προστασίας, όπως 
στην περίπτωση επεξεργασίας δεδομένων 
που αφορούν παιδί. Το συμφέρον ή τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες 
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του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δεν υπερέχουν της 
επεξεργασίας που διενεργείται από 
δημόσιες αρχές κατά την άσκηση των 
καθηκόντων τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προέρχεται από τη γνωμοδότηση της ITRE.

Τροπολογία 879
Sophia in 't Veld

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

στ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για 
την επίτευξη του έννομου συμφέροντος 
που επιδιώκει ο υπεύθυνος της 
επεξεργασίας, υπό τον όρο ότι δεν 
προέχουν το συμφέρον ή τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και οι ελευθερίες του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα που χρήζουν προστασίας, ιδίως 
εάν το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα είναι παιδί. Το έννομο συμφέρον 
ως νομικός λόγος επεξεργασίας μπορεί να 
ισχύει μόνο κατά τρόπο περιοριστικό, 
στον βαθμό που είναι απολύτως 
απαραίτητο για τον σκοπό του έννομου 
συμφέροντος και όταν δεν υπάρχει 
κανένας άλλος νομικός λόγος για τον 
συγκεκριμένο σκοπό. Στην περίπτωση 
αυτή, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
δεδομένων ενημερώνει ρητά και 
ξεχωριστά το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα. Ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας δημοσιεύει επίσης τους 
λόγους για τους οποίους πιστεύει ότι τα 
συμφέροντά του προέχουν των 
συμφερόντων ή των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και ελευθεριών του 
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προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα.

Or. en

Τροπολογία 880
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

στ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για 
την επίτευξη του έννομου συμφέροντος 
που επιδιώκει ο υπεύθυνος ή οι υπεύθυνοι 
της επεξεργασίας, ή ο τρίτος ή οι τρίτοι 
στους οποίους γνωστοποιούνται τα 
δεδομένα, υπό τον όρο ότι δεν προέχουν το 
συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και 
οι ελευθερίες του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα που χρήζουν 
προστασίας, ιδίως εάν το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα είναι 
παιδί.

Or. en

Τροπολογία 881
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για 
την επίτευξη του έννομου συμφέροντος 
που επιδιώκει ο υπεύθυνος της 
επεξεργασίας, υπό τον όρο ότι δεν 
προέχουν το συμφέρον ή τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και οι ελευθερίες του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 

στ) Εάν δεν ισχύει κανένας από τους 
νομικούς λόγους της παραγράφου 1 για 
την επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, η επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι 
νόμιμη εάν και καθ’ όσον απαιτείται και 
είναι αναλογικό για τους σκοπούς του 
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δεδομένα που χρήζουν προστασίας, ιδίως 
εάν το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται 
τα δεδομένα είναι παιδί. Αυτό δεν 
εφαρμόζεται στην επεξεργασία που 
διενεργείται από δημόσιες αρχές κατά την 
άσκηση των καθηκόντων τους.

σαφώς προσδιορισμένου έννομου 
συμφέροντος που επιδιώκει ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας, υπό τον όρο ότι δεν 
προέχουν το συμφέρον ή τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και οι ελευθερίες του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα που χρήζουν προστασίας. Σε 
αυτή την περίπτωση, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ενημερώνει ρητά και 
ξεχωριστά το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα σχετικά με την 
επεξεργασία δεδομένων και το 
ενημερώνει σχετικά με τη δυνατότητα 
αναζήτησης επανόρθωσης μέσω της 
αρχής ελέγχου. Ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας δημοσιεύει επίσης τους 
λόγους για τους οποίους πιστεύει ότι τα 
συμφέροντά του προέχουν των 
συμφερόντων ή θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και ελευθεριών του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα. Η παράγραφος αυτή δεν 
εφαρμόζεται στην επεξεργασία που 
διενεργείται από δημόσιες αρχές κατά την 
άσκηση των καθηκόντων τους.

Or. en

Τροπολογία 882
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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



PE506.145v01-00 174/176 AM\928599EL.doc

EL

άσκηση των καθηκόντων τους. επεξεργασία που διενεργείται από 
δημόσιες αρχές κατά την άσκηση των 
καθηκόντων τους.

Or. es

Αιτιολόγηση

Σκοπός της εν λόγω τροπολογίας είναι η σαφέστερη περιγραφή του κανόνα και η αποφυγή 
οποιασδήποτε παρανόησης και αμφιβολίας.

Τροπολογία 883
Salvatore Iacolino

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να επεκταθεί η νομιμότητα της επεξεργασίας και στους εκτελούντες την επεξεργασία 
ή σε τρίτους αποδέκτες των δεδομένων για σκοπούς πέραν της διάδοσης, εναρμονίζοντας τα 
δικαιώματα των ενδιαφερομένων με τις απαιτήσεις ασφαλείας ορισμένων παρόχων υπηρεσιών.

Τροπολογία 884
Ewald Stadler
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 885
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

στ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για 
την επίτευξη του έννομου συμφέροντος 
που επιδιώκει ο υπεύθυνος της 
επεξεργασίας, υπό τον όρο ότι τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν 
απαιτούν ειδικές διασφαλίσεις λόγω του 
ότι προέχει το συμφέρον της προστασίας
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα σε σχέση με τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και τις ελευθερίες του. Αυτό 
ισχύει ιδίως εάν το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα είναι παιδί. Δεν
εφαρμόζεται στην επεξεργασία που 
διενεργείται από δημόσιες αρχές κατά την 
άσκηση των καθηκόντων τους. Η εξαίρεση 
από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
διάταξης μπορεί επίσης να βασίζεται σε 
έναν ή περισσότερους από τους 
υπόλοιπους λόγους που ορίζονται στην 
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παρούσα παράγραφο.

Or. pl


