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Τροπολογία 1189
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, 
Lara Comi, Renate Sommer, Monika Hohlmeier, Salvatore Iacolino

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τους σκοπούς της επεξεργασίας για την 
οποία προορίζονται τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα, 
συμπεριλαμβανομένων των συμβατικών 
όρων και των γενικών προϋποθέσεων, εάν 
η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχείο β), και των 
έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας, εάν η 
επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχείο στ)·

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

Or. en

Τροπολογία 1190
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τους σκοπούς της επεξεργασίας για την 
οποία προορίζονται τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα, 
συμπεριλαμβανομένων των συμβατικών 
όρων και των γενικών προϋποθέσεων, εάν 
η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχείο β), και των 
έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας, εάν η 
επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχείο στ)·

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

Or. es
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Justification

Se indica que hay que dar información sobre los fines del tratamiento, incluyendo las 
cláusulas y condiciones generales del contrato en su caso, o especificando el interés legítimo 
perseguido. Desde mí punto de vista, bastaría con una referencia clara a los fines del 
tratamiento para dar la información necesaria al sujeto, quien en caso de duda podrá pedir 
la información complementaria que estime pertinente. No sería pues necesario añadir 
además el clausulado del contrato, o las condiciones generales, o una explicitación 
complementaria del interés legítimo. Todos esos elementos pueden ser importantes en un 
momento posterior, si el sujeto decide solicitar más información o ejercitar acciones, pero a 
los efectos pretendidos por el Artículo 14 me parece que exceden de lo necesario y son 
redundantes, creando por ello una sobrecarga administrativa o de gestión innecesaria.

Τροπολογία 1191
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1192
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων δεν θα έχει πάντα τη δυνατότητα να γνωρίζει το χρονικό 
διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
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Τροπολογία 1193
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, 
Lara Comi, Renate Sommer, Monika Hohlmeier, Salvatore Iacolino

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1194
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·

γ) το εκτιμώμενο χρονικό διάστημα 
αποθήκευσης των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αδύνατον να καθορίζεται σε όλες τις περιπτώσεις το ακριβές χρονικό διάστημα που 
αφορά την αποθήκευση.

Τροπολογία 1195
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·

γ) το εκτιμώμενο χρονικό διάστημα 
αποθήκευσης των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα·
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Or. en

Τροπολογία 1196
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·

γ) το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και, 
εφόσον αυτό δεν είναι δυνατό, τα 
κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον 
καθορισμό του εν λόγω διαστήματος·

Or. en

Τροπολογία 1197
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·

γ) το χρονικό διάστημα αποθήκευσης κάθε 
κατηγορίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα·

Or. en

Τροπολογία 1198
Monika Hohlmeier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το χρονικό διάστημα για το οποίο θα 
αποθηκευθούν τα δεδομένα προσωπικού 

γ) το χρονικό διάστημα για το οποίο θα 
αποθηκευθούν τα δεδομένα προσωπικού 
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χαρακτήρα· χαρακτήρα, εφόσον είναι γνωστό·

Or. de

Αιτιολόγηση

Για διάφορους λόγους, π.χ. λόγω της συμμετοχής τρίτων, ενδέχεται μην είναι δυνατό να 
καθορισθεί το χρονικό διάστημα αποθήκευσης κατά τη στιγμή της ενημέρωσης. Δεν έχει νόημα 
να απαιτείται κάτι που δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί.

Τροπολογία 1199
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·

γ) εφόσον είναι δυνατό, το χρονικό 
διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα·

Or. es

Αιτιολόγηση

Ορισμένες από τις πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως η) ενδέχεται να μην 
μπορούν να παρασχεθούν ή, έστω, να μην μπορούν να παρασχεθούν αμέσως, όπως στην 
περίπτωση του χρονικού διαστήματος διατήρησης των δεδομένων ή της πρόθεσης διαβίβασης 
των δεδομένων σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό.

Τροπολογία 1200
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·

γ) το χρονικό διάστημα αποθήκευσης και, 
κατά περίπτωση, αρχειοθέτησης των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τον 
χρόνο συλλογής τους·
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο της υποχρέωσης τήρησης της τεκμηρίωσης που επιβάλλεται σε κάθε υπεύθυνο 
επεξεργασίας πρέπει να παρέχονται διάφορες πληροφορίες (άρθρο 28). Στις εν λόγω 
πληροφορίες συγκαταλέγεται η «γενική αναφορά στις προθεσμίες για τη διαγραφή των 
διαφόρων κατηγοριών δεδομένων» (άρθρο 28 στοιχείο ζ)). Αντίστοιχα, στις εν λόγω 
πληροφορίες πρέπει να περιλαμβάνεται η ενημέρωση των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα.

Τροπολογία 1201
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, 
Lara Comi, Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής 
αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για 
πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα και διόρθωση ή διαγραφή των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
αφορούν το εν λόγω πρόσωπο ή αντίταξης 
στην επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα·

δ) την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής 
αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για 
πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα και διόρθωση ή διαγραφή των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
αφορούν το εν λόγω πρόσωπο και
αντίταξης στην επεξεργασία των εν λόγω 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·

Or. en

Τροπολογία 1202
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής 
αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για 
πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα και διόρθωση ή διαγραφή των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
αφορούν το εν λόγω πρόσωπο ή αντίταξης 

δ) την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής 
αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για 
πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα και διόρθωση, για να 
λησμονηθούν ή να διαγραφούν τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
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στην επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα·

αφορούν το εν λόγω πρόσωπο ή αντίταξης 
στην επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα ή διασφάλισης 
φορητότητας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα·

Or. en

Τροπολογία 1203
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, 
Lara Comi, Renate Sommer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας 
στην αρχή ελέγχου και τα στοιχεία 
επικοινωνίας με την αρχή ελέγχου·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1204
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην 
αρχή ελέγχου και τα στοιχεία 
επικοινωνίας με την αρχή ελέγχου·

ε) το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην 
αρχή ελέγχου·

Or. es

Αιτιολόγηση

Σε ουκ ολίγες περιπτώσεις, τα στοιχεία επικοινωνίας αποτελούν δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα τα οποία δεν χρειάζεται να υποβληθούν σε επεξεργασία ή να μεταβιβαστούν, καθώς 
απαιτείται η παροχή τους μόνο στο πλαίσιο κατάλληλων νομικών διαδικασιών.
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Τροπολογία 1205
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες 
αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα·

στ) τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες 
αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, ιδίως στις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 20·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κατάρτιση προφίλ θεωρείται ευαίσθητο μέτρο και, ως εκ τούτου, πρέπει να τονιστεί στο 
πλαίσιο αυτό.

Τροπολογία 1206
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες 
αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα·

στ) όπου συντρέχει περίπτωση, τους 
αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
βρίσκονται εκτός του πεδίου του 
υπευθύνου επεξεργασίας ή του ομίλου 
επιχειρήσεων του οποίου είναι μέλος ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας·

Or. en

Τροπολογία 1207
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες 
αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα·

στ) τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες 
αποδεκτών κάθε κατηγορίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα·

Or. en

Τροπολογία 1208
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες 
αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα·

στ) τους αποδέκτες των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, 
συμπεριλαμβανομένων των υπευθύνων 
επεξεργασίας στους οποίους 
κοινοποιούνται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα για τα έννομα συμφέροντα 
που επιδιώκονται από τους ίδιους·

Or. en

Τροπολογία 1209
Stanimir Ilchev

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες 
αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα·

στ) τα ονόματα και τα στοιχεία 
επικοινωνίας όλων των αποδεκτών, οι 
οποίοι επεξεργάζονται τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνονται 
από τον άμεσα υπεύθυνο επεξεργασίας, 
καθώς και τους σκοπούς της 
επεξεργασίας, ανεξαρτήτως του αν τα εν 
λόγω δεδομένα λαμβάνονται άμεσα από 
τον ίδιο ή έμμεσα από άλλο πρόσωπο. 
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Αυτό δεν ισχύει αν οι παραλήπτες είναι 
άγνωστοι, και η άγνοια αυτή δεν 
οφείλεται σε πρόθεση ή αμέλεια του 
άμεσα υπευθύνου επεξεργασίας·

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα δικαιώματα του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ενισχύονται. Ο άμεσα 
υπεύθυνος επεξεργασίας είναι, συνεπώς, σε θέση να παρέχει ολοκληρωμένη πληροφόρηση 
σχετικά με τους παραλήπτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να ανταποκρίνεται 
στις υποχρεώσεις του σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1. Για λόγους σαφήνειας, οι 
πληροφορίες περιορίζονται στο όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και μια σύντομη παρουσίαση 
του σκοπού της επεξεργασίας.

Τροπολογία 1210
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση αυτή είναι υπερβολικά αναλυτική.

Τροπολογία 1211
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ζ) όπου συντρέχει περίπτωση, ότι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας προτίθεται να 
διαβιβάσει τα δεδομένα σε τρίτη χώρα ή 
διεθνή οργανισμό·

Or. en

Τροπολογία 1212
Stanimir Ilchev

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ζ) όπου συντρέχει περίπτωση, διαβιβάσεις 
δεδομένων σε τρίτη χώρα ή διεθνή 
οργανισμό ή την πρόθεση του υπευθύνου 
επεξεργασίας να προβεί σε αυτές, και το 
επίπεδο προστασίας που παρέχει η εν λόγω 
τρίτη χώρα ή ο διεθνής οργανισμός διά 
παραπομπής σε απόφαση περί επάρκειας 
της Επιτροπής· στις περιπτώσεις του 
άρθρου 44 παράγραφος 1 στοιχείο η, στην 
τεκμηρίωση περιλαμβάνεται και τεκμήριο 
πρόβλεψης για τις κατάλληλες εγγυήσεις·

Or. de

Αιτιολόγηση

Συγχώνευση του άρθρου 14 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) και του άρθρου 28 παράγραφος 2 
στοιχείο στ).

Τροπολογία 1213
Alexander Alvaro
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) όπου συντρέχει περίπτωση, 
πληροφορίες σχετικά με το αν 
διαβιβάστηκαν δεδομένα σε αρχές 
επιβολής του νόμου τους τελευταίους 
δώδεκα μήνες, παρά τη νομοθεσία 
επιβολής του νόμου των κρατών μελών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Σημαντικές πληροφορίες για τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα προκειμένου να 
αυξηθεί η διαφάνεια σχετικά με τις δραστηριότητες επιβολής του νόμου που παραβιάζουν την 
ιδιωτική ζωή.

Τροπολογία 1214
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1215
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, 
Lara Comi, Renate Sommer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο η
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1216
Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

η) κάθε περαιτέρω απαραίτητη 
πληροφορία προκειμένου να διασφαλίζεται 
θεμιτή επεξεργασία έναντι του προσώπου 
που αφορούν τα δεδομένα, λαμβάνοντας 
υπόψη τις ειδικές συνθήκες υπό τις οποίες 
συλλέγονται τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα. Ειδικότερα, οι εν λόγω 
πληροφορίες περιέχουν την ύπαρξη 
συγκεκριμένων δραστηριοτήτων και 
διαδικασιών επεξεργασίας για τις οποίες 
οι εκτιμήσεις επιπτώσεων σχετικά με την 
προστασία των δεδομένων κατέδειξαν ότι 
ενδέχεται να συνιστούν μεγάλο κίνδυνο, 
μέτρα που έχουν ληφθεί σε σχέση με την 
εκτίμηση επιπτώσεων, την ύπαρξη τυχόν 
μέτρων κατάρτισης προφίλ, τη νομική 
τους αιτιολόγηση και τις συνέπειές τους 
για το εκάστοτε πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα.

Or. en
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Τροπολογία 1217
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

η) κάθε περαιτέρω πληροφορία η οποία 
είναι απαραίτητη, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ειδικές συνθήκες υπό τις οποίες τα 
δεδομένα υποβάλλονται ή πρόκειται να 
υποβληθούν σε επεξεργασία, προκειμένου 
να διασφαλίζεται ότι η επεξεργασία 
έναντι του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένου είναι θεμιτή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση αυτή είναι καλύτερη.

Τροπολογία 1218
Stanimir Ilchev

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η α) την ενημέρωση που παρασχέθηκε 
σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1.

Or. de

Τροπολογία 1219
Nathalie Griesbeck

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο η α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η α) τα δικαιώματα και τους 
μηχανισμούς που παρέχουν τη 
δυνατότητα αντίταξης στην επεξεργασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
ή την αποφυγή αυτής και ιδίως την 
ύπαρξη ή μη «καταλόγου αντίταξης»
καθώς και τα χαρακτηριστικά του.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αναδεικνύει τη δυνατότητα που έχει το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα να ανατρέχει σε καταλόγους αντίταξης και καθιστά υποχρεωτική την 
ενημέρωση σχετικά με αυτούς κατά τη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τροπολογία 1220
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα χορηγούνται από το πρόσωπο 
στο οποίο αναφέρονται, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ενημερώνει το 
συγκεκριμένο πρόσωπο, πέραν των 
πληροφοριών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, για το κατά πόσον η 
χορήγηση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα είναι υποχρεωτική ή 
εθελοντική, καθώς και για τις 
ενδεχόμενες συνέπειες της μη χορήγησης 
τέτοιων δεδομένων.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπερβολικά περιοριστικό.
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Τροπολογία 1221
Stanimir Ilchev

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα χορηγούνται από το πρόσωπο 
στο οποίο αναφέρονται, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ενημερώνει το συγκεκριμένο 
πρόσωπο, πέραν των πληροφοριών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, για το 
κατά πόσον η χορήγηση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα είναι 
υποχρεωτική ή εθελοντική, καθώς και για 
τις ενδεχόμενες συνέπειες της μη 
χορήγησης τέτοιων δεδομένων.

2. Ο έμμεσα υπεύθυνος επεξεργασίας, και 
κατά περίπτωση ο εκπρόσωπός του, 
τεκμηριώνουν τουλάχιστον τις ακόλουθες 
πληροφορίες:

α) τις πληροφορίες βάσει του άρθρου 14 
παράγραφος 1 στοιχεία α, β, γ, δ, ε, ζ και 
η·
β) τα ονόματα και τα στοιχεία 
επικοινωνίας όλων των αποδεκτών που 
επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που ελήφθησαν από τον 
έμμεσα υπεύθυνο επεξεργασίας, και τους 
σκοπούς της επεξεργασίας·
γ) το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας 
του άμεσα υπευθύνου επεξεργασίας και, 
ενδεχομένως, του εκπροσώπου του·
δ) τις κοινοποιήσεις που προβλέπονται 
στο άρθρο 13 παράγραφος 2.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρβλ. αιτιολόγηση στο άρθρο 14 παράγραφος 1. Η περιορισμένη υποχρέωση τεκμηρίωσης του 
παραλήπτη συμβάλλει στη διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, σε περίπτωση που κάποιοι αποδέκτες δεν πληρούν τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα 
με το άρθρο 14 παράγραφος 4. Σε περίπτωση που το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα έρθει στη συνέχεια σε επαφή με έναν έμμεσα υπεύθυνο επεξεργασίας, αυτός πρέπει να 
είναι σε θέση να παρέχει πληροφορίες σχετικά με την προέλευση των δεδομένων.
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Τροπολογία 1222
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, 
Lara Comi, Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα χορηγούνται από το πρόσωπο 
στο οποίο αναφέρονται, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ενημερώνει το συγκεκριμένο 
πρόσωπο, πέραν των πληροφοριών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, για το 
κατά πόσον η χορήγηση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα είναι υποχρεωτική
ή εθελοντική, καθώς και για τις 
ενδεχόμενες συνέπειες της μη χορήγησης 
τέτοιων δεδομένων.

2. Εάν τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα χορηγούνται από το πρόσωπο 
στο οποίο αναφέρονται, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ενημερώνει το συγκεκριμένο 
πρόσωπο, πέραν των πληροφοριών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, για το 
κατά πόσον η χορήγηση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα είναι 
υποχρεωτική.

Or. en

Τροπολογία 1223
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Κατά την απόφασή τους σχετικά με 
την κοινοποίηση περαιτέρω πληροφοριών 
που είναι αναγκαίες για να είναι θεμιτή η 
επεξεργασία βάσει της παραγράφου 1 
στοιχείο δ), οι υπεύθυνοι επεξεργασίας 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη κάθε συναφή 
καθοδήγηση βάσει του άρθρου 38. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η καθοδήγηση από τη βιομηχανία ή από τις εθνικές εποπτικές αρχές ή από το Ευρωπαϊκό 
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Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων θα μπορούσε να αποβεί χρήσιμη για τους υπευθύνους 
επεξεργασίας δεδομένων προκειμένου να παρέχεται η κατάλληλη πληροφόρηση στα πρόσωπα 
στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα και να πραγματοποιείται επεξεργασία σε διάφορους τομείς.

Τροπολογία 1224
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπερβολικά περιοριστικό.

Τροπολογία 1225
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Εάν τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα δεν χορηγούνται από το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει το 
συγκεκριμένο πρόσωπο, πέραν των 
πληροφοριών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, σχετικά με την πηγή από την 
οποία προέρχονται τα εν λόγω δεδομένα, 
εκτός εάν τα δεδομένα προέρχονται από 
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πηγή διαθέσιμη στο κοινό ή εάν η 
διαβίβαση προβλέπεται από τον νόμο.

Or. en

Τροπολογία 1226
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Εάν τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα δεν χορηγούνται από το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει το 
συγκεκριμένο πρόσωπο, πέραν των 
πληροφοριών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, σχετικά με την πηγή από την 
οποία προέρχονται τα εν λόγω δεδομένα, 
εκτός εάν τα δεδομένα προέρχονται από 
πηγή διαθέσιμη στο κοινό ή εάν η 
διαβίβαση προβλέπεται από τον νόμο ή η 
επεξεργασία χρησιμοποιείται για σκοπούς 
που συνδέονται με τις επαγγελματικές 
δραστηριότητες του ενδιαφερόμενου 
προσώπου.

Or. en

Τροπολογία 1227
Stanimir Ilchev

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα δεν χορηγούνται από το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει το 
συγκεκριμένο πρόσωπο, πέραν των 

3. Εάν τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα χορηγούνται από το πρόσωπο 
στο οποίο αναφέρονται:
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πληροφοριών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, σχετικά με την πηγή από 
την οποία προέρχονται τα εν λόγω 
δεδομένα.

α) ο άμεσα υπεύθυνος επεξεργασίας 
ενημερώνει το συγκεκριμένο πρόσωπο
κατά τη λήψη των δεδομένων ή άμεσα 
μετά το πέρας αυτής, πέραν των 
πληροφοριών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, αν η διάθεση των 
δεδομένων είναι υποχρεωτική ή 
προαιρετική και ποιες ενδεχόμενες 
συνέπειες θα είχε η άρνηση διάθεσης 
αυτών·
β) ο άμεσα υπεύθυνος επεξεργασίας 
παρέχει μετά την πρώτη ενημέρωση 
σύμφωνα με την παράγραφο 3 στοιχείο α) 
σε ετήσια βάση τις πληροφορίες της 
παραγράφου 1, εάν υπάρχουν αλλαγές σε 
σύγκριση με την προηγούμενη 
ενημέρωση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία συλλογής των δεδομένων που δεν γίνεται από το πρόσωπο στο οποίο αυτά 
αναφέρονται, ρυθμίζεται στην παράγραφο 4. Με δεδομένο ότι, στην περίπτωση της συλλογής 
δεδομένων που δεν γίνεται από το πρόσωπο στο οποίο αυτά αναφέρονται, η διαδικασία του 
άρθρου 14 παράγραφος 4 δεν προβλέπει τη γνωστοποίηση στο εν λόγω πρόσωπο, η εν λόγω 
ετήσια πρόσβαση στις πληροφορίες συμβάλλει τουλάχιστον στην ενημέρωση του εν λόγω 
προσώπου σχετικά με τους νέους αποδέκτες δεδομένων και τους σκοπούς επεξεργασίας που 
έχουν.

Τροπολογία 1228
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα δεν χορηγούνται από το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται, ο 

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

υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει το 
συγκεκριμένο πρόσωπο, πέραν των 
πληροφοριών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, σχετικά με την πηγή από την 
οποία προέρχονται τα εν λόγω δεδομένα, 
εκτός εάν τα δεδομένα προέρχονται από 
πηγή διαθέσιμη στο κοινό ή εάν η 
διαβίβαση προβλέπεται από τον νόμο.

Or. en

Τροπολογία 1229
Timothy Kirkhope

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Εάν τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που χορηγούνται ενδέχεται να 
έχουν επιζήμιες επιπτώσεις ή δεν έχουν 
καμία απολύτως σχέση με το πρόσωπο 
στο οποίο αναφέρονται, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ενημερώνει το συγκεκριμένο 
πρόσωπο, πέραν των πληροφοριών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, σχετικά 
με την πηγή από την οποία προέρχονται τα 
εν λόγω δεδομένα.

Or. en

Τροπολογία 1230
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα δεν χορηγούνται από το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει το 

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

συγκεκριμένο πρόσωπο, πέραν των 
πληροφοριών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, σχετικά με την πηγή από την 
οποία προέρχεται κάθε κατηγορία των εν 
λόγω δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 1231
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Εάν τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα δεν χορηγούνται από το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει το 
συγκεκριμένο πρόσωπο, πέραν των 
πληροφοριών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, σχετικά με τις κατηγορίες 
της πηγής από τις οποίες προέρχονται τα 
εν λόγω δεδομένα, εκτός εάν τα δεδομένα 
προέρχονται από πηγή διαθέσιμη στο 
κοινό ή εάν η διαβίβαση προβλέπεται από 
τον νόμο ή η επεξεργασία 
χρησιμοποιείται για σκοπούς που 
συνδέονται με τις επαγγελματικές 
δραστηριότητες του ενδιαφερόμενου 
προσώπου.

Or. en

Τροπολογία 1232
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει τις διαγράφεται



AM\929498EL.doc 25/174 PE506.147v02-00

EL

πληροφορίες που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1, 2 και 3:
α) κατά τη λήψη των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από το πρόσωπο 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα· ή
β) εάν τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα δεν χορηγούνται από το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται, κατά 
την καταχώριση ή εντός εύλογης 
προθεσμίας από τη συλλογή, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες 
υπό τις οποίες τα δεδομένα συλλέγονται ή 
υποβάλλονται άλλως πως σε επεξεργασία, 
ή, εάν προβλέπεται γνωστοποίηση σε 
άλλον αποδέκτη, το αργότερο όταν τα 
δεδομένα γνωστοποιούνται για πρώτη 
φορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπερβολικά περιοριστικό.

Τροπολογία 1233
Stanimir Ilchev

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει τις 
πληροφορίες που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1, 2 και 3:

4. Εάν τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα δεν συλλέγονται από το 
πρόσωπο που αφορούν, ο έμμεσα
υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει τον 
άμεσα υπεύθυνο επεξεργασίας, 
αναφέροντας τουλάχιστον το όνομα και 
τα στοιχεία επικοινωνίας του, για τους 
σκοπούς για τους οποίους 
πραγματοποιείται η επεξεργασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Αυτό 
γίνεται κατά την καταχώριση ή εντός
εύλογης προθεσμίας μετά από αυτή,
λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες 
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υπό τις οποίες τα δεδομένα συλλέγονται ή 
υποβάλλονται άλλως πως σε επεξεργασία. 
Το άρθρο 20 παράγραφος 4 πρέπει να 
εφαρμόζεται παράλληλα με την παρούσα 
διάταξη.

α) κατά τη λήψη των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από το πρόσωπο 
στο οποίο αναφέρονται· ή
β) εάν τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα δεν χορηγούνται από το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται, κατά 
την καταχώριση ή εντός εύλογης 
προθεσμίας από τη συλλογή, λαμβάνοντας 
υπόψη τις ειδικές συνθήκες υπό τις οποίες 
τα δεδομένα συλλέγονται ή υποβάλλονται 
άλλως πως σε επεξεργασία, ή, εάν 
προβλέπεται γνωστοποίηση σε άλλον 
αποδέκτη, το αργότερο όταν τα δεδομένα 
γνωστοποιούνται για πρώτη φορά.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σε αντίθεση με την πρόταση της Επιτροπής, το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα 
δεν χρειάζεται να ενημερώνεται εκ νέου κάθε φορά που συλλέγονται δεδομένα από έμμεσα 
υπεύθυνο επεξεργασίας, δεδομένου ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να προκαλέσει ασάφεια και 
σύγχυση. Η εν λόγω υποχρέωση αντιστοιχεί στην υποχρέωση τεκμηρίωσης της παραγράφου 1 
στοιχείο στ).

Τροπολογία 1234
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει τις 
πληροφορίες που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1, 2 και 3:

4. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει τις 
πληροφορίες που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1, 2 και 3 σε υλική μορφή:

Or. en
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Τροπολογία 1235
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) κατά τη λήψη των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από το πρόσωπο 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα· ή

α) σε γενικές γραμμές, κατά τη λήψη των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα ή εντός της συντομότερης 
δυνατής προθεσμίας όταν το ανωτέρω 
δεν είναι εφικτό, απαιτεί δυσανάλογη 
προσπάθεια ή συνεπάγεται μείωση των 
εγγυήσεων προς το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα· ή

Or. es

Αιτιολόγηση

Για ορισμένες δραστηριότητες ενδέχεται να χρειάζεται μια κάποια ευελιξία, η ορθή χρήση της 
οποίας μπορεί κατά τα λοιπά να ελέγχεται εύκολα από τις εποπτικές αρχές. Από την άλλη, και 
λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο με τον οποίον γίνεται η συλλογή δεδομένων, το ενδεχόμενο 
αποστολής αυτών των πληροφοριών σε πολύ σύντομη μεταγενέστερη χρονική στιγμή, γραπτώς ή 
με τηλεματική, παρέχει μεγαλύτερες εγγυήσεις για το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα προκειμένου να μπορεί αυτό να ενημερώνεται ορθά για την κατάσταση.

Τροπολογία 1236
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 4 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) έπειτα από αίτηση των προσώπων 
στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα ή 
φορέων, οργανισμών ή οργανώσεων, 
όπως αναφέρονται στο άρθρο 73 
παράγραφος 2·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα πρέπει να λαμβάνουν τις συγκεκριμένες 
πληροφορίες σε υλική μορφή (π.χ. αρχείο PDF) και πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ζητούν 
ανά πάσα στιγμή τις εν λόγω πληροφορίες. Οι ΜΚΟ χρειάζονται αυτές τις πληροφορίες για να 
ενεργοποιούν τα δικαιώματα των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα.

Τροπολογία 1237
Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) εάν τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα δεν χορηγούνται από το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται, κατά την 
καταχώριση ή εντός εύλογης προθεσμίας 
από τη συλλογή, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ειδικές συνθήκες υπό τις οποίες τα 
δεδομένα συλλέγονται ή υποβάλλονται 
άλλως πως σε επεξεργασία, ή, εάν 
προβλέπεται γνωστοποίηση σε άλλον
αποδέκτη, το αργότερο όταν τα δεδομένα 
γνωστοποιούνται για πρώτη φορά.

β) εάν τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα δεν χορηγούνται από το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται, κατά την 
καταχώριση ή εντός εύλογης προθεσμίας 
από τη συλλογή, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ειδικές συνθήκες υπό τις οποίες τα 
δεδομένα συλλέγονται ή υποβάλλονται 
άλλως πως σε επεξεργασία, ή, εάν 
προβλέπεται διαβίβαση σε άλλον
υπεύθυνο επεξεργασίας, το αργότερο κατά 
τη διαβίβαση.

Or. en

Τροπολογία 1238
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, 
Lara Comi, Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) εάν τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα δεν χορηγούνται από το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται, κατά την 
καταχώριση ή εντός εύλογης προθεσμίας 
από τη συλλογή, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ειδικές συνθήκες υπό τις οποίες τα 

β) εάν τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα δεν χορηγούνται από το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται, κατά την 
καταχώριση ή εντός εύλογης προθεσμίας 
από τη συλλογή, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ειδικές συνθήκες υπό τις οποίες τα 
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δεδομένα συλλέγονται ή υποβάλλονται 
άλλως πως σε επεξεργασία, ή, εάν 
προβλέπεται γνωστοποίηση σε άλλον 
αποδέκτη, το αργότερο όταν τα δεδομένα 
γνωστοποιούνται για πρώτη φορά.

δεδομένα συλλέγονται ή υποβάλλονται 
άλλως πως σε επεξεργασία, ή, εάν 
προβλέπεται γνωστοποίηση σε άλλον 
αποδέκτη, το αργότερο όταν τα δεδομένα 
γνωστοποιούνται για πρώτη φορά· ή, εάν 
τα δεδομένα πρόκειται να 
χρησιμοποιηθούν για επικοινωνία με το 
σχετικό πρόσωπο, το αργότερο κατά την 
πρώτη επικοινωνία με το πρόσωπο αυτό.

Or. en

Τροπολογία 1239
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) εάν τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα δεν χορηγούνται από το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται, κατά την 
καταχώριση ή εντός εύλογης προθεσμίας 
από τη συλλογή, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ειδικές συνθήκες υπό τις οποίες τα 
δεδομένα συλλέγονται ή υποβάλλονται 
άλλως πως σε επεξεργασία, ή, εάν 
προβλέπεται γνωστοποίηση σε άλλον 
αποδέκτη, το αργότερο όταν τα δεδομένα 
γνωστοποιούνται για πρώτη φορά.

β) εάν τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα δεν χορηγούνται από το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται, κατά την 
καταχώριση ή εντός εύλογης προθεσμίας 
από τη συλλογή, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ειδικές συνθήκες υπό τις οποίες τα 
δεδομένα συλλέγονται ή υποβάλλονται 
άλλως πως σε επεξεργασία, ή, εάν 
προβλέπεται γνωστοποίηση σε άλλον 
αποδέκτη, το αργότερο όταν τα δεδομένα 
γνωστοποιούνται για πρώτη φορά, ή, εάν 
τα δεδομένα πρόκειται να 
χρησιμοποιηθούν για επικοινωνία με το 
σχετικό πρόσωπο, το αργότερο κατά την 
πρώτη επικοινωνία με το πρόσωπο αυτό.

Or. en

Τροπολογία 1240
Nathalie Griesbeck

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 4 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο β α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) εντός εύλογης προθεσμίας μετά τη 
συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Κρίνεται σκόπιμη η ενημέρωση του ατόμου που συμπληρώνει το 18ο έτος της ηλικίας του 
σχετικά με τα δικαιώματά για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συνέλεξαν διάφοροι 
οργανισμού ενόσω ήταν ανήλικος.

Τροπολογία 1241
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Το άρθρο 14 δεν εφαρμόζεται εάν: 
α) το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα διαθέτει ήδη τις πληροφορίες·
β) η παροχή αυτών των πληροφοριών 
αποδεικνύεται αδύνατη ή θα συνεπαγόταν 
δυσανάλογη προσπάθεια·
γ) η απόκτηση ή η γνωστοποίηση 
εντοπίζεται στο δίκαιο της Ένωσης ή στο 
δίκαιο κράτους μέλους·
δ) εάν τα δεδομένα προέρχονται από 
διαθέσιμες στο κοινό πηγές·
ε) εάν τα δεδομένα πρέπει να 
παραμείνουν εμπιστευτικά σύμφωνα με 
κάποια νομική διάταξη ή επειδή 
προέχουν τα έννομα συμφέροντα τρίτων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Εφόσον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν έχουν αποκτηθεί από το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, θα ήταν δυσανάλογο να ισχύουν οι απαιτήσεις πλήρους ενημέρωσης.

Τροπολογία 1242
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι παράγραφοι 1 έως 4 δεν 
εφαρμόζονται εάν:

διαγράφεται

α) το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα διαθέτει ήδη τις πληροφορίες 
που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 
και 3· ή
β) τα δεδομένα δεν χορηγούνται από το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται και η 
παροχή των εν λόγω πληροφοριών 
αποδεικνύεται ανέφικτη ή συνεπάγεται 
δυσανάλογη προσπάθεια· ή
γ) τα δεδομένα δεν χορηγούνται από το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται και η 
καταχώριση ή η γνωστοποίηση 
προβλέπονται ρητώς διά νόμου· ή
δ) τα δεδομένα δεν χορηγούνται από το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται και η 
παροχή των εν λόγω πληροφοριών θίγει 
τα δικαιώματα και τις ελευθερίες τρίτων, 
όπως ορίζονται στο δίκαιο της Ένωσης ή 
στο δίκαιο κράτους μέλους σύμφωνα με 
το άρθρο 21.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι υπερβολικά περιοριστικό.
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Τροπολογία 1243
Stanimir Ilchev

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 5 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι παράγραφοι 1 έως 4 δεν 
εφαρμόζονται εάν:

5. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν 
εφαρμόζονται για φυσικό πρόσωπο το 
οποίο επεξεργάζεται δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα χωρίς εμπορικό 
συμφέρον.

α) το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα διαθέτει ήδη τις πληροφορίες 
που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 
και 3· ή
β) τα δεδομένα δεν χορηγούνται από το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται και η 
παροχή των εν λόγω πληροφοριών 
αποδεικνύεται ανέφικτη ή συνεπάγεται 
δυσανάλογη προσπάθεια· ή
γ) τα δεδομένα δεν χορηγούνται από το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται και η 
καταχώριση ή η γνωστοποίηση 
προβλέπονται ρητώς διά νόμου· ή
δ) τα δεδομένα δεν χορηγούνται από το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται και η 
παροχή των εν λόγω πληροφοριών θίγει 
τα δικαιώματα και τις ελευθερίες τρίτων, 
όπως ορίζονται στο δίκαιο της Ένωσης ή 
στο δίκαιο κράτους μέλους σύμφωνα με 
το άρθρο 21.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρώην άρθρο 28 παράγραφος 4 στοιχείο α).

Τροπολογία 1244
Louis Michel
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα διαθέτει ήδη τις πληροφορίες 
που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 
και 3· ή

α) το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα διαθέτει ήδη ή μπορεί λογικά να 
γνωρίζει τις πληροφορίες που αναφέρονται 
στις παραγράφους 1, 2 και 3· ή

Or. en

Τροπολογία 1245
Sylvie Guillaume, Françoise Castex

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τα δεδομένα δεν χορηγούνται από το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται και η 
παροχή των εν λόγω πληροφοριών 
αποδεικνύεται ανέφικτη ή συνεπάγεται 
δυσανάλογη προσπάθεια· ή

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1246
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τα δεδομένα δεν χορηγούνται από το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται και η 
παροχή των εν λόγω πληροφοριών 
αποδεικνύεται ανέφικτη ή συνεπάγεται 
δυσανάλογη προσπάθεια· ή

β) τα δεδομένα που έχουν ως στόχο να 
εξυπηρετήσουν αποκλειστικά και μόνο 
τους σκοπούς του άρθρου 83, δεν 
χορηγούνται από το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται και η παροχή των εν λόγω 
πληροφοριών αποδεικνύεται ανέφικτη ή 
συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια· ή
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Or. en

Αιτιολόγηση

Χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις, το συγκεκριμένο άρθρο θα δημιουργούσε νομικό κενό για τη 
δυνατότητα επεξεργασίας οποιωνδήποτε δεδομένων από τους υπευθύνους επεξεργασίας.

Τροπολογία 1247
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τα δεδομένα δεν χορηγούνται από το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται και η 
παροχή των εν λόγω πληροφοριών 
αποδεικνύεται ανέφικτη ή συνεπάγεται 
δυσανάλογη προσπάθεια· ή

β) τα δεδομένα δεν χορηγούνται από το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται και η 
παροχή των εν λόγω πληροφοριών 
αποδεικνύεται ανέφικτη ή συνεπάγεται 
δυσανάλογη προσπάθεια και ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας έχει δημοσιοποιήσει τις 
πληροφορίες για να είναι διαθέσιμες προς 
όλους· ή

Or. en

Τροπολογία 1248
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, 
Lara Comi, Renate Sommer, Monika Hohlmeier, Hubert Pirker

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τα δεδομένα δεν χορηγούνται από το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται και η 
παροχή των εν λόγω πληροφοριών 
αποδεικνύεται ανέφικτη ή συνεπάγεται
δυσανάλογη προσπάθεια· ή

β) τα δεδομένα δεν χορηγούνται από το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται ή οι 
διαδικασίες επεξεργασίας των δεδομένων 
δεν επιτρέπουν την εξακρίβωση της 
ταυτότητας και η παροχή των εν λόγω 
πληροφοριών αποδεικνύεται ανέφικτη ή 
συνεπάγεται δυσανάλογες προσπάθειες, 
δημιουργώντας, για παράδειγμα, 
υπέρμετρο διοικητικό φόρτο, ιδίως όταν 
η επεξεργασία εκτελείται από κάποια 
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ΜΜΕ· ή

Or. en

Αιτιολόγηση

Προέρχεται από τη γνωμοδότηση της ITRE.

Τροπολογία 1249
Monika Hohlmeier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τα δεδομένα δεν χορηγούνται από το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται και η 
παροχή των εν λόγω πληροφοριών 
αποδεικνύεται ανέφικτη ή συνεπάγεται 
δυσανάλογη προσπάθεια·

β) τα δεδομένα δεν χορηγούνται από το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται και η 
παροχή των εν λόγω πληροφοριών 
αποδεικνύεται ανέφικτη (επειδή π.χ. τα 
δεδομένα παρέχονται με ψευδώνυμο) ή 
συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια·

Or. de

Αιτιολόγηση

Με το παρόν θα μπορούσαν να δοθούν κίνητρα στον υπεύθυνο επεξεργασίας να παρέχει τα 
δεδομένα με ψευδώνυμο.

Τροπολογία 1250
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, 
Lara Comi, Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 5 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τα δεδομένα δεν χορηγούνται από το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται και η 
καταχώριση ή η γνωστοποίηση 
προβλέπονται ρητώς διά νόμου· ή

γ) η καταχώριση ή η γνωστοποίηση 
προβλέπονται ρητώς διά νόμου· ή
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Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό θα πρέπει να ισχύει και όταν τα δεδομένα χορηγούνται από το ίδιο το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται.

Τροπολογία 1251
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 5 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τα δεδομένα δεν χορηγούνται από το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται και η
καταχώριση ή η γνωστοποίηση 
προβλέπονται ρητώς διά νόμου· ή

γ) τα δεδομένα δεν χορηγούνται από το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται και η
απόκτηση ή η γνωστοποίηση 
προβλέπονται ρητώς διά νόμου στον 
οποίον υπάγεται ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας και ο οποίος προβλέπει 
κατάλληλα μέτρα για την προστασία των 
εννόμων συμφερόντων του προσώπου στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα 
λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους που 
εγκυμονεί η επεξεργασία και η φύση των 
προσωπικών δεδομένων· ή

Or. en

Τροπολογία 1252
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 5 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τα δεδομένα δεν χορηγούνται από το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται και η 
παροχή των εν λόγω πληροφοριών θίγει τα 
δικαιώματα και τις ελευθερίες τρίτων,
όπως ορίζονται στο δίκαιο της Ένωσης ή 
στο δίκαιο κράτους μέλους σύμφωνα με 

δ) τα δεδομένα δεν χορηγούνται από το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται και η 
παροχή των εν λόγω πληροφοριών θίγει τα 
δικαιώματα και τις ελευθερίες τρίτων.
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το άρθρο 21.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αν οι πληροφορίες δεν μπορούν να παρασχεθούν στο πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα, θα πρέπει τουλάχιστον να είναι διαθέσιμες σε αυτό.

Τροπολογία 1253
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, 
Lara Comi, Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 5 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τα δεδομένα δεν χορηγούνται από το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται και η 
παροχή των εν λόγω πληροφοριών θίγει τα 
δικαιώματα και τις ελευθερίες τρίτων, 
όπως ορίζονται στο δίκαιο της Ένωσης ή 
στο δίκαιο κράτους μέλους σύμφωνα με το 
άρθρο 21.

δ) η παροχή των εν λόγω πληροφοριών 
θίγει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες 
τρίτων, όπως ορίζονται στο δίκαιο της 
Ένωσης ή στο δίκαιο κράτους μέλους· ή

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό θα πρέπει να ισχύει και όταν τα δεδομένα χορηγούνται από το ίδιο το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται.

Τροπολογία 1254
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 5 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τα δεδομένα δεν χορηγούνται από το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται και η 
παροχή των εν λόγω πληροφοριών θίγει τα 
δικαιώματα και τις ελευθερίες τρίτων, 

δ) τα δεδομένα δεν χορηγούνται από το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται και η 
παροχή των εν λόγω πληροφοριών θίγει τα 
δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων 
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όπως ορίζονται στο δίκαιο της Ένωσης ή 
στο δίκαιο κράτους μέλους σύμφωνα με το 
άρθρο 21.

φυσικών προσώπων, όπως ορίζονται στο 
δίκαιο της Ένωσης ή στο δίκαιο κράτους 
μέλους σύμφωνα με το άρθρο 21.

Or. en

Τροπολογία 1255
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 5 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) τα δεδομένα υποβάλλονται σε 
επεξεργασία, διατίθενται εμπιστευτικά ή 
γνωστοποιούνται σε πρόσωπα που 
υπέχουν υποχρέωση τήρησης απορρήτου 
επικοινωνίας, επαγγελματικού απορρήτου 
που ρυθμίζεται από το κράτος μέλος, 
νόμιμες υποχρεώσεις τήρησης απορρήτου 
κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους 
ή αντίστοιχες υποχρεώσεις απαγόρευσης 
γνωστοποίησης τέτοιων δεδομένων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ισχύουν διαφορετικοί κανόνες για τα πρόσωπα που υπέχουν υποχρέωση τήρησης 
απορρήτου επικοινωνίας, επαγγελματικού απορρήτου που ρυθμίζεται από το κράτος, νόμιμες 
υποχρεώσεις τήρησης απορρήτου κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους ή αντίστοιχες 
υποχρεώσεις απαγόρευσης γνωστοποίησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τροπολογία 1256
Claude Moraes, Glenis Willmott

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 5 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) τα δεδομένα υποβάλλονται σε 
επεξεργασία για ιστορικούς, στατιστικούς 
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ή επιστημονικούς σκοπούς με την 
επιφύλαξη των όρων και των εγγυήσεων 
που αναφέρονται στο άρθρο 83 και η 
παροχή αυτών των πληροφοριών 
αποδεικνύεται αδύνατη ή θα συνεπαγόταν 
δυσανάλογη προσπάθεια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το δικαίωμα στην ενημέρωση που έχει το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα θα 
μπορούσε να προκαλέσει προβλήματα στην έρευνα εάν η ενημέρωση των συμμετεχόντων 
δημιουργεί δυσανάλογο φόρτο ο οποίος θα μπορούσε να εμποδίσει την πρόοδο της έρευνας. Ο 
κανονισμός περιλαμβάνει μια διάταξη «δυσανάλογης προσπάθειας» εφόσον τα δεδομένα δεν 
χορηγούνται από το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται. Ωστόσο, στις ερευνητικές μελέτες στις 
οποίες τα δεδομένα χορηγούνται από το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται, ίσως να μην είναι 
πάντα δυνατό ή ίσως να είναι απαγορευτικά επαχθές για τους ερευνητές να παρέχουν 
πληροφορίες στα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα.

Τροπολογία 1257
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 5 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) τα δεδομένα υποβάλλονται σε 
επεξεργασία για ιστορικούς και 
στατιστικούς σκοπούς ή για σκοπούς 
επιστημονικής έρευνας με την επιφύλαξη 
των όρων και των εγγυήσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 83 και η παροχή 
αυτών των πληροφοριών αποδεικνύεται 
αδύνατη ή θα συνεπαγόταν δυσανάλογη 
προσπάθεια.

Or. en

Τροπολογία 1258
Louis Michel
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 5 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) οι πληροφορίες ή μέρος των 
πληροφοριών που αναφέρονται στο 
άρθρο 14 παράγραφοι 1 έως 3 είναι πολύ 
πιθανό να πλήξουν σοβαρά την ασφάλεια 
των δικτύων και των πληροφοριών. Από 
τη στιγμή που δεν θα είναι πλέον πιθανό 
οι πληροφορίες να πλήξουν σοβαρά την 
ασφάλεια των δικτύων και των 
πληροφοριών, το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα θα 
ενημερώνεται χωρίς καθυστέρηση.

Or. en

Τροπολογία 1259
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 5 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) τα δεδομένα συλλέγονται από φυσικά 
πρόσωπα που δεσμεύονται από 
υποχρεώσεις επαγγελματικού απορρήτου 
ή άλλες αντίστοιχες υποχρεώσεις 
τήρησης απορρήτου κατά την άσκηση 
των επαγγελματικών τους 
δραστηριοτήτων· ή

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην αιτιολογική σκέψη 127 της πρότασης της Επιτροπής το κείμενο αναγνωρίζει ήδη την 
ανάγκη πρόβλεψης διατάξεων σε επίπεδο κρατών μελών για τη διασφάλιση των υποχρεώσεων 
επαγγελματικού απορρήτου ή άλλων αντίστοιχων υποχρεώσεων τήρησης απορρήτου ορισμένων 
επαγγελματικών ομάδων. Η διάταξη αυτή θα μπορούσε ενδεχομένως να ισχύει για τους 
δικηγόρους ή τους συμβολαιογράφους.
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Τροπολογία 1260
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 5 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) τα δεδομένα υποβάλλονται σε 
επεξεργασία, διατίθενται εμπιστευτικά ή 
γνωστοποιούνται σε πρόσωπα που 
υπέχουν υποχρέωση τήρησης απορρήτου 
επικοινωνίας, επαγγελματικού απορρήτου 
που ρυθμίζεται από το κράτος μέλος, 
νόμιμες υποχρεώσεις τήρησης απορρήτου 
κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους 
ή αντίστοιχες υποχρεώσεις απαγόρευσης 
γνωστοποίησης τέτοιων δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 1261
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 5 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) τα δεδομένα αποτελούνται από 
πληροφορίες έναντι των οποίων το 
δικαίωμα του απορρήτου επικοινωνίας ή 
αντίστοιχες διατάξεις επαγγελματικού 
απορρήτου μπορούν να διασφαλιστούν 
στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας ή 
των κανόνων που θεσπίζονται από τα 
αρμόδια εθνικά όργανα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών και η εμπιστευτικότητα μεταξύ δικηγόρου-
πελάτη αποτελούν πάγιες νομικές αρχές που στηρίζουν την απονομή δικαιοσύνης.
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Τροπολογία 1262
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, 
Renate Sommer, Monika Hohlmeier, Hubert Pirker, Salvatore Iacolino, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 5 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) τα δεδομένα προέρχονται από 
διαθέσιμες στο κοινό πηγές· ή

Or. en

Τροπολογία 1263
Nathalie Griesbeck

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 5 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) τα δεδομένα συλλέγονται για 
ιστορικούς, στατιστικούς ή ερευνητικούς 
σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 83, όταν η 
τήρηση της υποχρέωσης ενημέρωσης που 
προβλέπεται στις παραγράφους 1 έως 4 
αποδεικνύεται ανέφικτη ή συνεπάγεται 
δυσανάλογη προσπάθεια σε σχέση με τις 
απαιτήσεις της σχετικής έρευνας, ιδίως 
όσον αφορά τον όγκο των δεδομένων 
προς επεξεργασία καθώς και το 
επιδιωκόμενο δημόσιο συμφέρον.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Στόχος της παρούσας τροπολογίας είναι μην καταστήσει εξαιρετικά δύσκολη τη συλλογή 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για ερευνητικούς σκοπούς όταν η συλλογή είναι απαραίτητη 
και πραγματοποιείται με αναλογικό τρόπο.

Τροπολογία 1264
Claude Moraes
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 5 – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ β) τα δεδομένα αποτελούνται από 
πληροφορίες σε σχέση με τις οποίες η 
επίκληση διατάξεων επαγγελματικού 
απορρήτου, όπως το απόρρητο 
επικοινωνίας, μπορεί να θεσπιστεί στο 
πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας ή των 
κανόνων που θεσπίζονται από τις 
αρμόδιες αρχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών και η εμπιστευτικότητα μεταξύ δικηγόρου-
πελάτη αποτελούν πάγιες νομικές αρχές που στηρίζουν την απονομή δικαιοσύνης. Το 
επαγγελματικό απόρρητο για τους δικηγόρους έχει αναγνωριστεί στη νομολογία ως θεμελιώδες 
δικαίωμα για τον ρόλο του να διασφαλίζει την πρόσβαση στη δικαιοσύνη και να περιφρουρεί το 
κράτος δικαίου.

Τροπολογία 1265
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 5 – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ β) το δικαίωμα στην ελευθερία των 
μέσων ενημέρωσης απαιτεί την 
προστασία των πηγών ενημέρωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε αυτήν την τροπολογία εξετάζεται η προστασία των πηγών ενημέρωσης η οποία είναι 
απαραίτητη σε μια κοινωνία που απολαμβάνει την ελευθερία στα μέσα ενημέρωσης.
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Τροπολογία 1266
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, 
Lara Comi, Renate Sommer, Hubert Pirker

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 5 – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ β) τα δεδομένα πρέπει, βάσει 
νομοθεσίας ή εξαιτίας της φύσης τους, 
ιδίως λόγω υπέρτερου έννομου 
συμφέροντος τρίτου, να παραμείνουν 
μυστικά.

Or. de

Τροπολογία 1267
Sarah Ludford, Charles Tannock

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 5 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) τα δεδομένα υποβάλλονται σε 
επεξεργασία για ιατρικούς, ιστορικούς 
και στατιστικούς σκοπούς, καθώς και για 
σκοπούς επιστημονικής έρευνας με την 
επιφύλαξη των όρων και των εγγυήσεων 
που αναφέρονται στα άρθρα 81 ή 83 
ανάλογα με την περίπτωση και η παροχή 
αυτών των πληροφοριών αποδεικνύεται 
αδύνατη ή θα συνεπαγόταν δυσανάλογη 
προσπάθεια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτονόητη.

Τροπολογία 1268
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, 
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Lara Comi, Renate Sommer, Hubert Pirker, Monika Hohlmeier, Jan Philipp Albrecht

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 5 – στοιχείο δ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ γ) τα δεδομένα έτυχαν επεξεργασίας 
κατά την άσκηση του επαγγέλματός του ή 
έχουν κοινοποιηθεί εμπιστευτικά σε 
πρόσωπο που υπάγεται σε καθεστώς 
κρατικά ρυθμιζόμενου εμπορικού 
απορρήτου ή νομικά κατοχυρωμένης 
υποχρέωσης εχεμύθειας.

Or. de

Τροπολογία 1269
Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Τα στοιχεία γ) και δ) της παραγράφου 
5 δεν εφαρμόζονται εάν η απουσία των 
πληροφοριών εμποδίζει το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα να ασκεί 
τα δικαιώματά του σε ό,τι αφορά την 
πρόσβαση, την αντίταξη, τη διόρθωση ή 
τη διαγραφή.

Or. en

Τροπολογία 1270
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Για την περίπτωση που αναφέρεται διαγράφεται
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στην παράγραφο 5 στοιχείο β), ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας προβλέπει 
κατάλληλα μέτρα για την προστασία των 
έννομων συμφερόντων του προσώπου στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπέρμετρα περιοριστικές διατάξεις.

Τροπολογία 1271
Stanimir Ilchev

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Για την περίπτωση που αναφέρεται 
στην παράγραφο 5 στοιχείο β), ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας προβλέπει 
κατάλληλα μέτρα για την προστασία των 
έννομων συμφερόντων του προσώπου στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα.

6. Η παράγραφος 3 δεν ισχύει εάν:

α) η ενημέρωση αποδεικνύεται ανέφικτη 
ή συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια· ή
β) το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα διαθέτει ήδη τις πληροφορίες 
της παραγράφου 1.

Or. de

Τροπολογία 1272
Timothy Kirkhope
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Για την περίπτωση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 5 στοιχείο β), ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας προβλέπει κατάλληλα μέτρα 
για την προστασία των έννομων 
συμφερόντων του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα.

6. Για την περίπτωση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 5 στοιχείο β), ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας προβαίνει στις απαραίτητες 
ενέργειες και λαμβάνει προστατευτικά
μέτρα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων 
του για την προστασία των έννομων 
συμφερόντων του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα.

Or. en

Τροπολογία 1273
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων σχετικά με 
τις κατηγορίες αποδεκτών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο 
στ), της υποχρέωσης ενημέρωσης 
σχετικά με τις δυνατότητες πρόσβασης 
που προβλέπονται στην παράγραφο 1 
στοιχείο ζ), των κριτηρίων για τις 
περαιτέρω απαραίτητες πληροφορίες που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1 στοιχείο 
η) για συγκεκριμένους τομείς και 
καταστάσεις, και των προϋποθέσεων και 
κατάλληλων εγγυήσεων για τις εξαιρέσεις 
που προβλέπονται στην παράγραφο 5 
στοιχείο β). Για τον σκοπό αυτό, η 
Επιτροπή λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα 
για τις πολύ μικρές, τις μικρές και τις 
μεσαίες επιχειρήσεις.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 1274
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων σχετικά με 
τις κατηγορίες αποδεκτών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο 
στ), της υποχρέωσης ενημέρωσης 
σχετικά με τις δυνατότητες πρόσβασης 
που προβλέπονται στην παράγραφο 1 
στοιχείο ζ), των κριτηρίων για τις 
περαιτέρω απαραίτητες πληροφορίες που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1 στοιχείο 
η) για συγκεκριμένους τομείς και 
καταστάσεις, και των προϋποθέσεων και 
κατάλληλων εγγυήσεων για τις εξαιρέσεις 
που προβλέπονται στην παράγραφο 5 
στοιχείο β). Για τον σκοπό αυτό, η 
Επιτροπή λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα 
για τις πολύ μικρές, τις μικρές και τις 
μεσαίες επιχειρήσεις.

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που προβλέπονται στην παράγραφο 7 υπερβαίνουν τα γενικά 
όρια για τη χρήση αυτής της πρακτικής, καθώς αφορούν, κατά περίπτωση, ζητήματα που θα 
πρέπει να επιλυθούν εντός του κειμένου του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 1275
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει διαγράφεται
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κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων σχετικά με 
τις κατηγορίες αποδεκτών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο 
στ), της υποχρέωσης ενημέρωσης 
σχετικά με τις δυνατότητες πρόσβασης 
που προβλέπονται στην παράγραφο 1 
στοιχείο ζ), των κριτηρίων για τις 
περαιτέρω απαραίτητες πληροφορίες που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1 στοιχείο 
η) για συγκεκριμένους τομείς και 
καταστάσεις, και των προϋποθέσεων και 
κατάλληλων εγγυήσεων για τις εξαιρέσεις 
που προβλέπονται στην παράγραφο 5 
στοιχείο β). Για τον σκοπό αυτό, η 
Επιτροπή λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα 
για τις πολύ μικρές, τις μικρές και τις 
μεσαίες επιχειρήσεις.

Or. en

Τροπολογία 1276
Timothy Kirkhope
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων σχετικά με 
τις κατηγορίες αποδεκτών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο 
στ), της υποχρέωσης ενημέρωσης 
σχετικά με τις δυνατότητες πρόσβασης 
που προβλέπονται στην παράγραφο 1 
στοιχείο ζ), των κριτηρίων για τις 
περαιτέρω απαραίτητες πληροφορίες που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1 στοιχείο 
η) για συγκεκριμένους τομείς και 
καταστάσεις, και των προϋποθέσεων και 
κατάλληλων εγγυήσεων για τις εξαιρέσεις 

διαγράφεται
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που προβλέπονται στην παράγραφο 5 
στοιχείο β). Για τον σκοπό αυτό, η 
Επιτροπή λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα 
για τις πολύ μικρές, τις μικρές και τις 
μεσαίες επιχειρήσεις.

Or. en

Τροπολογία 1277
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων σχετικά με 
τις κατηγορίες αποδεκτών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο 
στ), της υποχρέωσης ενημέρωσης 
σχετικά με τις δυνατότητες πρόσβασης 
που προβλέπονται στην παράγραφο 1 
στοιχείο ζ), των κριτηρίων για τις 
περαιτέρω απαραίτητες πληροφορίες που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1 στοιχείο 
η) για συγκεκριμένους τομείς και 
καταστάσεις, και των προϋποθέσεων και 
κατάλληλων εγγυήσεων για τις εξαιρέσεις 
που προβλέπονται στην παράγραφο 5 
στοιχείο β). Για τον σκοπό αυτό, η 
Επιτροπή λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα 
για τις πολύ μικρές, τις μικρές και τις 
μεσαίες επιχειρήσεις.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1278
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 7
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων σχετικά με 
τις κατηγορίες αποδεκτών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο 
στ), της υποχρέωσης ενημέρωσης 
σχετικά με τις δυνατότητες πρόσβασης 
που προβλέπονται στην παράγραφο 1 
στοιχείο ζ), των κριτηρίων για τις 
περαιτέρω απαραίτητες πληροφορίες που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1 στοιχείο 
η) για συγκεκριμένους τομείς και 
καταστάσεις, και των προϋποθέσεων και 
κατάλληλων εγγυήσεων για τις εξαιρέσεις 
που προβλέπονται στην παράγραφο 5 
στοιχείο β). Για τον σκοπό αυτό, η 
Επιτροπή λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα 
για τις πολύ μικρές, τις μικρές και τις 
μεσαίες επιχειρήσεις.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1279
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, 
Lara Comi, Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων σχετικά με 
τις κατηγορίες αποδεκτών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο 
στ), της υποχρέωσης ενημέρωσης 
σχετικά με τις δυνατότητες πρόσβασης 
που προβλέπονται στην παράγραφο 1 
στοιχείο ζ), των κριτηρίων για τις 
περαιτέρω απαραίτητες πληροφορίες που 

διαγράφεται
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προβλέπονται στην παράγραφο 1 στοιχείο 
η) για συγκεκριμένους τομείς και 
καταστάσεις, και των προϋποθέσεων και 
κατάλληλων εγγυήσεων για τις εξαιρέσεις 
που προβλέπονται στην παράγραφο 5 
στοιχείο β). Για τον σκοπό αυτό, η 
Επιτροπή λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα 
για τις πολύ μικρές, τις μικρές και τις 
μεσαίες επιχειρήσεις.

Or. en

Τροπολογία 1280
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω
προσδιορισμό των κριτηρίων σχετικά με 
τις κατηγορίες αποδεκτών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο 
στ), της υποχρέωσης ενημέρωσης 
σχετικά με τις δυνατότητες πρόσβασης 
που προβλέπονται στην παράγραφο 1 
στοιχείο ζ), των κριτηρίων για τις 
περαιτέρω απαραίτητες πληροφορίες που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1 στοιχείο 
η) για συγκεκριμένους τομείς και 
καταστάσεις, και των προϋποθέσεων και 
κατάλληλων εγγυήσεων για τις εξαιρέσεις 
που προβλέπονται στην παράγραφο 5 
στοιχείο β). Για τον σκοπό αυτό, η 
Επιτροπή λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα 
για τις πολύ μικρές, τις μικρές και τις 
μεσαίες επιχειρήσεις.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Περιττό.
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Τροπολογία 1281
Stanimir Ilchev

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων σχετικά με 
τις κατηγορίες αποδεκτών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο 
στ), της υποχρέωσης ενημέρωσης 
σχετικά με τις δυνατότητες πρόσβασης 
που προβλέπονται στην παράγραφο 1 
στοιχείο ζ), των κριτηρίων για τις 
περαιτέρω απαραίτητες πληροφορίες που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1 στοιχείο 
η) για συγκεκριμένους τομείς και 
καταστάσεις, και των προϋποθέσεων και 
κατάλληλων εγγυήσεων για τις εξαιρέσεις 
που προβλέπονται στην παράγραφο 5 
στοιχείο β). Για τον σκοπό αυτό, η 
Επιτροπή λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα 
για τις πολύ μικρές, τις μικρές και τις 
μεσαίες επιχειρήσεις.

7. Η παράγραφος 4 δεν εφαρμόζεται εάν:

α) η καταχώριση ή η γνωστοποίηση 
ρυθμίζεται ρητώς διά νόμου· ή
β) η διάθεση των πληροφοριών σύμφωνα 
με το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο των 
κρατών μελών δυνάμει του άρθρου 21 
θίγει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες 
άλλων προσώπων·
γ) η ενημέρωση αποδεικνύεται ανέφικτη 
ή συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η εξουσιοδότηση της Επιτροπής ρυθμίζεται στην παράγραφο 8α.
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Τροπολογία 1282
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων σχετικά με 
τις κατηγορίες αποδεκτών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο 
στ), της υποχρέωσης ενημέρωσης σχετικά 
με τις δυνατότητες πρόσβασης που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1 στοιχείο 
ζ), των κριτηρίων για τις περαιτέρω 
απαραίτητες πληροφορίες που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1 στοιχείο 
η) για συγκεκριμένους τομείς και 
καταστάσεις, και των προϋποθέσεων και 
κατάλληλων εγγυήσεων για τις εξαιρέσεις 
που προβλέπονται στην παράγραφο 5 
στοιχείο β). Για τον σκοπό αυτό, η 
Επιτροπή λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα 
για τις πολύ μικρές, τις μικρές και τις 
μεσαίες επιχειρήσεις.

7. Η Επιτροπή, αφού ζητήσει τη γνώμη 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Προστασίας Δεδομένων, εξουσιοδοτείται 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 86 για τον 
περαιτέρω προσδιορισμό των κριτηρίων 
σχετικά με τις κατηγορίες αποδεκτών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο 
στ), της υποχρέωσης ενημέρωσης σχετικά 
με τις δυνατότητες πρόσβασης που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1 στοιχείο 
ζ), των κριτηρίων για τις περαιτέρω 
απαραίτητες πληροφορίες που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1 στοιχείο 
η) για συγκεκριμένους τομείς και 
καταστάσεις, και των προϋποθέσεων και 
κατάλληλων εγγυήσεων για τις εξαιρέσεις 
που προβλέπονται στην παράγραφο 5 
στοιχείο β). Για τον σκοπό αυτό, η 
Επιτροπή λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα 
για τις πολύ μικρές, τις μικρές και τις 
μεσαίες επιχειρήσεις.

Or. en

Τροπολογία 1283
Timothy Kirkhope
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Η Επιτροπή μπορεί να καταρτίσει 
τυποποιημένα έντυπα για την παροχή των 
πληροφοριών που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 έως 3, λαμβάνοντας 

διαγράφεται
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υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά και τις 
ανάγκες των διάφορων τομέων και 
καταστάσεων επεξεργασίας δεδομένων, 
εφόσον απαιτείται. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 1284
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Η Επιτροπή μπορεί να καταρτίσει 
τυποποιημένα έντυπα για την παροχή των 
πληροφοριών που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 έως 3, λαμβάνοντας 
υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά και τις 
ανάγκες των διάφορων τομέων και 
καταστάσεων επεξεργασίας δεδομένων, 
εφόσον απαιτείται. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1285
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Η Επιτροπή μπορεί να καταρτίσει 
τυποποιημένα έντυπα για την παροχή των 
πληροφοριών που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 έως 3, λαμβάνοντας 

διαγράφεται
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υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά και τις 
ανάγκες των διάφορων τομέων και 
καταστάσεων επεξεργασίας δεδομένων, 
εφόσον απαιτείται. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Περιττό.

Τροπολογία 1286
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Η Επιτροπή μπορεί να καταρτίσει
τυποποιημένα έντυπα για την παροχή των 
πληροφοριών που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 έως 3, λαμβάνοντας υπόψη 
τα ειδικά χαρακτηριστικά και τις ανάγκες 
των διάφορων τομέων και καταστάσεων 
επεξεργασίας δεδομένων, εφόσον 
απαιτείται. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 87 παράγραφος 2.

8. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 προκειμένου να καταρτίζει
τυποποιημένα έντυπα για την παροχή των 
πληροφοριών που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 έως 3, λαμβάνοντας υπόψη 
τα ειδικά χαρακτηριστικά και τις ανάγκες 
των διάφορων τομέων και καταστάσεων 
επεξεργασίας δεδομένων, εφόσον 
απαιτείται.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 1287
Stanimir Ilchev
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Η Επιτροπή μπορεί να καταρτίσει 
τυποποιημένα έντυπα για την παροχή των 
πληροφοριών που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 έως 3, λαμβάνοντας 
υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά και τις 
ανάγκες των διάφορων τομέων και 
καταστάσεων επεξεργασίας δεδομένων, 
εφόσον απαιτείται. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

8. Στην περίπτωση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 6 στοιχείο α) και στην 
παράγραφο 7 στοιχείο γ), ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας λαμβάνει κατάλληλα μέτρα 
για την προστασία των έννομων 
συμφερόντων του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η πρώην παράγραφος 8 γίνεται παράγραφος 8β.

Τροπολογία 1288
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Η Επιτροπή μπορεί να καταρτίσει
τυποποιημένα έντυπα για την παροχή των 
πληροφοριών που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 έως 3, λαμβάνοντας υπόψη 
τα ειδικά χαρακτηριστικά και τις ανάγκες 
των διάφορων τομέων και καταστάσεων 
επεξεργασίας δεδομένων, εφόσον 
απαιτείται. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 87 παράγραφος 2.

8. Η Επιτροπή καταρτίζει τυποποιημένα 
έντυπα για την παροχή των πληροφοριών 
που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 
3, λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά 
χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των 
διάφορων τομέων και καταστάσεων 
επεξεργασίας δεδομένων, εφόσον 
απαιτείται, καθώς επίσης και τις ανάγκες 
των εκάστοτε ενδιαφερομένων. Αφού 
ζητηθεί η γνώμη του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων, οι 
εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 87 παράγραφος 2.
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Or. en

Τροπολογία 1289
Stanimir Ilchev

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8α. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 86 για τον 
περαιτέρω προσδιορισμό: της 
υποχρέωσης ενημέρωσης που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 στοιχείο ζ)· των 
κριτηρίων για τις περαιτέρω απαραίτητες 
πληροφορίες που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο η) για 
συγκεκριμένους τομείς και καταστάσεις· 
και των προϋποθέσεων και κατάλληλων 
εγγυήσεων για τις εξαιρέσεις που 
προβλέπονται στην παράγραφο 6 
στοιχείο α) και την παράγραφο 7 
στοιχείο γ). Για τον σκοπό αυτό, η 
Επιτροπή λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα 
για τις πολύ μικρές, τις μικρές και τις 
μεσαίες επιχειρήσεις.

Or. de

Τροπολογία 1290
Stanimir Ilchev

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 8 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8β. Η Επιτροπή μπορεί να καταρτίσει 
τυποποιημένα έντυπα για την παροχή των 
πληροφοριών που αναφέρονται στις 
παραγράφους 3 και 4, λαμβάνοντας 
υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά και τις 
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ανάγκες των διάφορων τομέων και 
καταστάσεων επεξεργασίας δεδομένων, 
εφόσον απαιτείται. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

Or. de

Τροπολογία 1291
Nils Torvalds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να εξασφαλίζει, ανά 
πάσα στιγμή, κατόπιν αιτήματος, από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας επιβεβαίωση 
σχετικά με το κατά πόσον διενεργείται 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που το αφορούν. Εάν δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε 
επεξεργασία, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
οφείλει να παρέχει τις ακόλουθες 
πληροφορίες:

1. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να εξασφαλίζει, 
κατόπιν αιτήματος, από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας επιβεβαίωση σχετικά με το 
κατά πόσον διενεργείται επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το 
αφορούν. Εάν δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία, 
ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να 
παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

Or. en

Τροπολογία 1292
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να εξασφαλίζει, ανά 
πάσα στιγμή, κατόπιν αιτήματος, από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας επιβεβαίωση 
σχετικά με το κατά πόσον διενεργείται 

1. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να εξασφαλίζει, ανά 
πάσα στιγμή, κατόπιν αιτήματος, από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας επιβεβαίωση 
σχετικά με το κατά πόσον διενεργείται 
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επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που το αφορούν. Εάν δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε 
επεξεργασία, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
οφείλει να παρέχει τις ακόλουθες 
πληροφορίες:

επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που το αφορούν. Με την 
εξαίρεση των δεδομένων που 
χρησιμοποιούνται για ιστορικούς και 
στατιστικούς σκοπούς ή για σκοπούς 
επιστημονικής έρευνας, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας οφείλει να παρέχει τις 
ακόλουθες πληροφορίες κατά την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα:

Or. en

Τροπολογία 1293
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να εξασφαλίζει, ανά 
πάσα στιγμή, κατόπιν αιτήματος, από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας επιβεβαίωση 
σχετικά με το κατά πόσον διενεργείται 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που το αφορούν. Εάν δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε 
επεξεργασία, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
οφείλει να παρέχει τις ακόλουθες 
πληροφορίες:

1. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να εξασφαλίζει, ανά 
πάσα στιγμή, κατόπιν αιτήματος, από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας επιβεβαίωση 
σχετικά με το κατά πόσον διενεργείται 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που το αφορούν. Όταν ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας επεξεργάζεται 
σημαντική ποσότητα αρχείων που 
αφορούν το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, μπορεί να 
ζητήσει από αυτό να διευκρινίσει 
δεόντως, πριν από την παράδοση των 
πληροφοριών, σε ποιο ή ποια από αυτά τα 
αρχεία ή σε ποια συγκεκριμένα πεδία 
δραστηριότητας αναφέρεται η αίτησή 
του. Εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
υποβάλλονται σε επεξεργασία, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να 
παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

Or. es
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Justification

Lo primero que hay que decir en relación con este derecho es que dependiendo de las 
dimensiones del controlador o del responsable y de la cantidad de ficheros que este maneje, 
su ejercicio debe matizarse en alguna medida. En efecto, solicitar de determinados 
controladores o responsables información general sobre todos los datos que se están 
tratando (v. gr. por ejemplo de la Administración de un Estado), puede dar lugar a la 
imposición de una carga excesivamente onerosa, máxime cuando el interés del sujeto 
normalmente se circunscribirá a una o unas determinadas áreas.De acuerdo con lo anterior, 
estimo que en interés de todos los actores concernidos, es importante matizar el ejercicio de 
este derecho, en el sentido de que el responsable podrá válidamente solicitar del interesado 
que determine a qué ficheros o a qué concretas áreas se refiere su petición.

Τροπολογία 1294
Stanimir Ilchev

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να εξασφαλίζει, ανά 
πάσα στιγμή, κατόπιν αιτήματος, από τον
υπεύθυνο επεξεργασίας επιβεβαίωση 
σχετικά με το κατά πόσον διενεργείται 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που το αφορούν. Εάν δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε 
επεξεργασία, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
οφείλει να παρέχει τις ακόλουθες 
πληροφορίες:

1. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να εξασφαλίζει, ανά 
πάσα στιγμή, κατόπιν αιτήματος, από κάθε
υπεύθυνο επεξεργασίας επιβεβαίωση 
σχετικά με το κατά πόσον διενεργείται 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που το αφορούν. Η 
επιβεβαίωση περιέχει τουλάχιστον τις 
ακόλουθες πληροφορίες:

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι διαφορετικές υποχρεώσεις τεκμηρίωσης και ενημέρωσης δεν επιφέρουν καμία αλλαγή στο 
δικαίωμα του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα να ζητεί από κάθε υπεύθυνο 
επεξεργασίας πρόσβαση σύμφωνα με την παρούσα διάταξη.

Τροπολογία 1295
Δημήτριος Δρούτσας
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να εξασφαλίζει, ανά 
πάσα στιγμή, κατόπιν αιτήματος, από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας επιβεβαίωση 
σχετικά με το κατά πόσον διενεργείται 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που το αφορούν. Εάν δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε 
επεξεργασία, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
οφείλει να παρέχει τις ακόλουθες 
πληροφορίες:

1. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να εξασφαλίζει, ανά 
πάσα στιγμή, κατόπιν αιτήματος από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας επιβεβαίωση, με 
σαφή και απλή διατύπωση, σχετικά με το 
κατά πόσον διενεργείται επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το 
αφορούν και, εάν καταρτίζεται προφίλ και 
εάν υπάρχουν μέτρα που αφορούν την 
κατάρτιση προφίλ σχετικά με το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα
δεδομένα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
οφείλει να παρέχει τις ακόλουθες 
πληροφορίες:

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλισθεί η εν πλήρει επιγνώσει συγκατάθεση σε δραστηριότητες 
κατάρτισης προφίλ, οι εν λόγω δραστηριότητες πρέπει να είναι καθορισμένες και ρυθμισμένες. 
Βλέπε συνδεόμενες τροπολογίες επί του άρθρου 4 παράγραφος 3β, του άρθρου 14 παράγραφος 
1 στοιχείο ζ), στοιχείο ζ α) και στοιχείο ζ β), και επί του άρθρου 20.

Τροπολογία 1296
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Kinga Gál, Lara Comi, Renate Sommer, 
Monika Hohlmeier, Hubert Pirker, Véronique Mathieu Houillon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να εξασφαλίζει, ανά 
πάσα στιγμή, κατόπιν αιτήματος, από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας επιβεβαίωση 
σχετικά με το κατά πόσον διενεργείται 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που το αφορούν. Εάν δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε 

1. Μόνο το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα δικαιούται να 
εξασφαλίζει, κατόπιν αιτήματος, από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας επιβεβαίωση 
σχετικά με το κατά πόσον διενεργείται 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που το αφορούν εκτός και αν 
το συγκεκριμένο αίτημα είναι προδήλως 
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επεξεργασία, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
οφείλει να παρέχει τις ακόλουθες 
πληροφορίες:

υπερβολικό σύμφωνα με το άρθρο 12 
παράγραφος 4. Εάν δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία, 
ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει –
εφόσον το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα δεν τις έχει 
λάβει– να παρέχει τις ακόλουθες 
πληροφορίες:

Or. en

Τροπολογία 1297
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να εξασφαλίζει, ανά 
πάσα στιγμή, κατόπιν αιτήματος, από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας επιβεβαίωση 
σχετικά με το κατά πόσον διενεργείται 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που το αφορούν. Εάν 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
υποβάλλονται σε επεξεργασία, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να 
παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 12 
παράγραφος 4, το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα δικαιούται να
λαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες από 
τον υπεύθυνο επεξεργασίας:

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην προκειμένη περίπτωση πρέπει να καθοριστεί το δικαίωμα της πρόσβασης, με την 
επιφύλαξη του άρθρου 12 παράγραφος 4, το οποίο καθορίζει τις προϋποθέσεις άσκησης του 
δικαιώματος.

Τροπολογία 1298
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Δεν προβλέπεται δικαίωμα 
απόκτησης πληροφοριών όταν τα 
δεδομένα χορηγούνται από φυσικά 
πρόσωπα που δεσμεύονται από 
υποχρεώσεις επαγγελματικού απορρήτου 
ή άλλες αντίστοιχες υποχρεώσεις
τήρησης απορρήτου κατά την άσκηση 
των επαγγελματικών τους 
δραστηριοτήτων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην αιτιολογική σκέψη 127 της πρότασης της Επιτροπής το κείμενο αναγνωρίζει ήδη την 
ανάγκη πρόβλεψης διατάξεων σε επίπεδο κρατών μελών για τη διασφάλιση των υποχρεώσεων 
επαγγελματικού απορρήτου ή άλλων αντίστοιχων υποχρεώσεων τήρησης απορρήτου ορισμένων 
επαγγελματικών ομάδων. Η διάταξη αυτή θα μπορούσε ενδεχομένως να ισχύει για τους 
δικηγόρους ή τους συμβολαιογράφους. Και σε αυτήν την περίπτωση είναι σίγουρα λογικό να 
μην προβλέπεται δικαίωμα πληροφόρησης προκειμένου να μην καταστρέφονται οι αναγκαίες 
εγγυήσεις για τις υποχρεώσεις τήρησης επαγγελματικού ή άλλου αντίστοιχου απορρήτου.

Τροπολογία 1299
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Όταν ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν 
μπορεί να ικανοποιήσει το αίτημα χωρίς 
να κοινοποιήσει πληροφορίες σχετικά με 
κάποιο άλλο φυσικό πρόσωπο η 
ταυτότητα του οποίου μπορεί να 
αναγνωριστεί από αυτές τις πληροφορίες, 
δεν είναι υποχρεωμένος να ικανοποιήσει 
το αίτημα εκτός και αν:
α) το άλλο φυσικό πρόσωπο έχει 
συναινέσει στη γνωστοποίηση των 
πληροφοριών προς το πρόσωπο που έχει 
υποβάλει το αίτημα· ή
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β) είναι εύλογη σε κάθε περίπτωση η 
ικανοποίηση του αιτήματος χωρίς τη 
συγκατάθεση του άλλου φυσικού 
προσώπου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να επικεντρώνονται στο πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται, αλλά μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
του φυσικού προσώπου που έχει προβεί στην αντίστοιχη καταχώριση.

Τροπολογία 1300
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Στην παράγραφο 1 η αναφορά στις 
πληροφορίες που αφορούν κάποιο άλλο 
φυσικό πρόσωπο περιλαμβάνει μια 
αναφορά σε πληροφορίες για την 
ταυτότητα αυτού του φυσικού προσώπου 
ως πηγής των αιτούμενων πληροφοριών· 
και αυτή η παράγραφος δεν πρέπει να 
ερμηνευθεί ως απαλλαγή του υπευθύνου 
επεξεργασίας από την κοινοποίηση όσων 
αιτούμενων πληροφοριών μπορούν να 
κοινοποιηθούν χωρίς την αποκάλυψη της 
ταυτότητας του άλλου ενδιαφερόμενου 
φυσικού προσώπου, είτε με την 
παράλειψη ονομάτων ή άλλων στοιχείων 
ταυτοποίησης είτε με άλλον τρόπο.
Προκειμένου να καθορίζεται, για τους 
σκοπούς της παρούσας παραγράφου, εάν 
είναι εύλογη σε κάθε περίπτωση η 
ικανοποίηση του αιτήματος χωρίς τη 
συγκατάθεση του άλλου ενδιαφερόμενου 
φυσικού προσώπου, πρέπει να λαμβάνεται 
κυρίως υπόψη:
α) οποιαδήποτε υποχρέωση τήρησης του 
απορρήτου έναντι του άλλου φυσικού 
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προσώπου·
β) κάθε ενέργεια που πραγματοποιεί ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων 
προκειμένου να διασφαλίσει τη 
συγκατάθεση του άλλου φυσικού 
προσώπου·
γ) εάν το άλλο φυσικό πρόσωπο είναι σε 
θέση να παραχωρήσει τη συγκατάθεσή 
του· και
δ) κάθε ρητή άρνηση συγκατάθεσης από 
το άλλο φυσικό πρόσωπο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να επικεντρώνονται στο πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται, αλλά μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
του φυσικού προσώπου που έχει προβεί στην αντίστοιχη καταχώριση.

Τροπολογία 1301
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τους σκοπούς της επεξεργασίας· α) τους σκοπούς της επεξεργασίας για 
κάθε κατηγορία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και τη νομική βάση για την 
εκτέλεση της επεξεργασίας·

Or. en

Τροπολογία 1302
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τις σχετικές κατηγορίες δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα·

β) κάθε κατηγορία των σχετικών
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·

Or. en

Τροπολογία 1303
Claude Moraes, Glenis Willmott

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

γ) τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες 
αποδεκτών στους οποίους πρόκειται να 
γνωστοποιηθούν ή γνωστοποιήθηκαν τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα,
περιλαμβανομένων των αποδεκτών σε 
τρίτες χώρες·

Or. en

Τροπολογία 1304
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

γ) τους αποδέκτες στους οποίους πρόκειται 
να γνωστοποιηθούν ή γνωστοποιήθηκαν τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα,
συμπεριλαμβανομένων των αποδεκτών σε 
τρίτες χώρες·

Or. en
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Τροπολογία 1305
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

γ) αν γνωρίζει, τους μεμονωμένους
αποδέκτες, διαφορετικά τις κατηγορίες 
αποδεκτών στους οποίους πρόκειται να 
γνωστοποιηθούν ή γνωστοποιήθηκαν τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα·

Or. en

Τροπολογία 1306
Stanimir Ilchev

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

γ) τους αποδέκτες των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το 
άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο στ), εάν 
η επιβεβαίωση παρέχεται από τον άμεσα 
υπεύθυνο επεξεργασίας. Εάν η 
επιβεβαίωση παρέχεται από τον έμμεσα 
υπεύθυνο επεξεργασίας, περιλαμβάνει 
τους αποδέκτες σύμφωνα με το άρθρο 14 
παράγραφος 2 στοιχείο β)·

Or. de

Τροπολογία 1307
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) το χρονικό διάστημα αποθήκευσης 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων δεν θα έχει πάντα τη δυνατότητα να γνωρίζει το χρονικό 
διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τροπολογία 1308
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·

δ) το εκτιμώμενο χρονικό διάστημα 
αποθήκευσης των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αδύνατον να καθορίζεται σε όλες τις περιπτώσεις το ακριβές χρονικό διάστημα που 
αφορά την αποθήκευση.

Τροπολογία 1309
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·

δ) το εκτιμώμενο χρονικό διάστημα 
αποθήκευσης των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα·
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Or. en

Τροπολογία 1310
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·

δ) το χρονικό διάστημα αποθήκευσης κάθε 
κατηγορίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα·

Or. en

Τροπολογία 1311
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, 
Lara Comi, Renate Sommer, Monika Hohlmeier, Salvatore Iacolino

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·

δ) αν είναι γνωστό, το χρονικό διάστημα 
αποθήκευσης των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα·

Or. en

Τροπολογία 1312
Monika Hohlmeier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας 
στην αρχή ελέγχου και τα στοιχεία 
επικοινωνίας με την αρχή ελέγχου·

στ) το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας 
στις αρχές ελέγχου·
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Or. de

Αιτιολόγηση

Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα πρέπει να μπορεί να απευθύνεται σε κάθε 
αρχή ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 73 παράγραφος 1. Οι περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με 
τα στοιχεία επικοινωνίας της εκάστοτε αρμόδιας αρχής ελέγχου πρέπει επομένως να 
διαγραφούν.

Τροπολογία 1313
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) τη σημασία και τις προβλεπόμενες 
συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας, 
τουλάχιστον στην περίπτωση των μέτρων 
που αναφέρονται στο άρθρο 20.

η) τη σημασία και τις προβλεπόμενες 
συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας.

Or. en

Τροπολογία 1314
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) τη σημασία και τις προβλεπόμενες 
συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας, 
τουλάχιστον στην περίπτωση των μέτρων 
που αναφέρονται στο άρθρο 20.

η) τις προβλεπόμενες συνέπειες της
κατάρτισης προφίλ και των μέτρων που
βασίζονται στην κατάρτιση προφίλ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλισθεί η εν πλήρει επιγνώσει συγκατάθεση σε δραστηριότητες 
κατάρτισης προφίλ, οι εν λόγω δραστηριότητες πρέπει να είναι καθορισμένες και ρυθμισμένες. 
Βλέπε συνδεόμενες τροπολογίες επί του άρθρου 4 παράγραφος 3β, του άρθρου 14 παράγραφος 
1 στοιχείο ζ), στοιχείο ζ α) και στοιχείο ζ β), και επί του άρθρου 20.
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Τροπολογία 1315
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) τη σημασία και τις προβλεπόμενες 
συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας, 
τουλάχιστον στην περίπτωση των μέτρων 
που αναφέρονται στο άρθρο 20.

η) στην περίπτωση των αποφάσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 20, τη
γνωστοποίηση της συλλογιστικής που 
χρησιμοποιείται για κάθε 
αυτοματοποιημένη επεξεργασία 
δεδομένων, τη σημασία και τις 
προβλεπόμενες συνέπειες της εν λόγω 
επεξεργασίας.

Or. en

Τροπολογία 1316
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) τη σημασία και τις προβλεπόμενες 
συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας, 
τουλάχιστον στην περίπτωση των μέτρων 
που αναφέρονται στο άρθρο 20.

η) εάν η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα με 
αυτοματοποιημένα μέσα των οποίων 
δεδομένων το εν λόγω φυσικό πρόσωπο 
είναι το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται 
προκειμένου να αξιολογηθούν ζητήματα 
που συνδέονται με το εν λόγω πρόσωπο 
όπως, για παράδειγμα, η επίδοσή του 
στην εργασία, η φερεγγυότητά του, η 
αξιοπιστία του ή η συμπεριφορά του, έχει 
αποτελέσει ή αποτελεί τη μοναδική βάση 
για τη λήψη τυχόν αποφάσεων που τον 
επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό, να 
ενημερώνεται από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας των δεδομένων σχετικά με 
τη συλλογιστική που χρησιμοποιήθηκε 
για τη λήψη της εν λόγω απόφασης.
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Αιτιολόγηση

Η διατύπωση της Επιτροπής δεν είναι αρκετά σαφής για έναν άμεσα εφαρμόσιμο κανονισμό. 

Τροπολογία 1317
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) τη σημασία και τις προβλεπόμενες 
συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας, 
τουλάχιστον στην περίπτωση των μέτρων 
που αναφέρονται στο άρθρο 20.

η) τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν 
λόγω επεξεργασίας, στην περίπτωση των 
μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 20.

Or. es

Τροπολογία 1318
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η α) μια απόδειξη της νομιμότητας της 
επεξεργασίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα παραπέμπεται στη νομική βάση της 
επεξεργασίας και λαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τη νομιμότητα της εκάστοτε 
επεξεργασίας.

Τροπολογία 1319
Claude Moraes, Glenis Willmott



PE506.147v02-00 74/174 AM\929498EL.doc

EL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η α) ο διαχειριστής διαθήκης πρέπει να 
έχει τη δυνατότητα να ασκήσει το 
δικαίωμα της πρόσβασης σε περίπτωση 
θανάτου του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα. Εκτός και αν 
το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα έχει ζητήσει ρητά να μην 
παραχωρηθεί πρόσβαση σε ορισμένα 
δεδομένα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μετά τον θάνατο του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, ορισμένα δεδομένα 
πρέπει να τροποποιούνται ή να διαγράφονται (για παράδειγμα σχετικά με την υγειονομική 
ασφάλιση) ή αντίθετα να διατηρούνται (σύνταξη χηρείας).

Τροπολογία 1320
Claude Moraes, Glenis Willmott

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο η β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η β) ο διαχειριστής διαθήκης πρέπει να 
έχει τη δυνατότητα να ασκήσει το 
δικαίωμα της διόρθωσης σε περίπτωση 
θανάτου του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα. Εκτός και αν 
το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα έχει ζητήσει ρητά να μην 
παραχωρηθεί πρόσβαση σε ορισμένα 
δεδομένα.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Μετά τον θάνατο του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, ορισμένα δεδομένα 
πρέπει να τροποποιούνται ή να διαγράφονται (για παράδειγμα σχετικά με την υγειονομική 
ασφάλιση) ή αντίθετα να διατηρούνται (σύνταξη χηρείας).

Τροπολογία 1321
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η α) κατανοητές πληροφορίες σχετικά με 
τη συλλογιστική κάθε 
αυτοματοποιημένης επεξεργασίας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω διάταξη υπάρχει ήδη στην οδηγία 95/46/ΕΚ για την προστασία των δεδομένων. 
Πρέπει να συμπεριληφθεί επίσης στον νέο κανονισμό, σύμφωνα με την εκπεφρασμένη θέση του 
Κοινοβουλίου να μην ελαττωθεί το ήδη υπάρχον επίπεδο προστασίας.

Τροπολογία 1322
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο η β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η β) σε περίπτωση κοινολόγησης 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε 
δημόσια αρχή ως αποτέλεσμα αιτήματος 
της δημόσιας αρχής, επιβεβαίωση του 
γεγονότος ότι το αίτημα έχει υποβληθεί, 
ενημέρωση εάν το αίτημα ικανοποιήθηκε 
πλήρως ή εν μέρει και επισκόπηση των 
δεδομένων που ζητήθηκαν ή 
κοινοποιήθηκαν.
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Αιτιολόγηση

Τα φυσικά πρόσωπα έχουν το δικαίωμα να ενημερώνονται σχετικά με οποιαδήποτε επεξεργασία 
των δεδομένων τους, συμπεριλαμβανομένης της κοινολόγησης σε δημόσιες αρχές. Η εν λόγω 
τροπολογία ισχύει ανεξαρτήτως των περιορισμών που προβλέπονται στο άρθρο 21, π.χ. στην 
περίπτωση εν εξελίξει ερευνών στον τομέα επιβολής του νόμου.

Τροπολογία 1323
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να εξασφαλίζει από 
τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη 
γνωστοποίηση των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που 
υποβάλλονται σε επεξεργασία. Εάν το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα υποβάλλει το αίτημα σε 
ηλεκτρονική μορφή, οι πληροφορίες 
παρέχονται σε ηλεκτρονική μορφή, εκτός 
εάν το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται 
τα δεδομένα ζητήσει κάτι διαφορετικό.

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Αυτή η παράγραφος είναι περιττή, εφόσον η γνωστοποίηση των δεδομένων στην οποία 
αναφέρεται καλύπτεται ήδη από το προηγούμενο σημείο, και το δεύτερο εδάφιό της αναφέρεται 
και πάλι σε θέματα τεχνολογικής ουδετερότητας τα οποία έρχονται σε αντίθεση με τη δική μας 
άποψη όπως έχουμε ήδη εξηγήσει στο παρελθόν. Συνεπώς, προτείνουμε τη διαγραφή ολόκληρης 
της δεύτερη παραγράφου.

Τροπολογία 1324
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Kinga Gál, Renate Sommer, Monika 
Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να εξασφαλίζει από 
τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη 
γνωστοποίηση των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που 
υποβάλλονται σε επεξεργασία. Εάν το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα υποβάλλει το αίτημα σε 
ηλεκτρονική μορφή, οι πληροφορίες 
παρέχονται σε ηλεκτρονική μορφή, εκτός 
εάν το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται 
τα δεδομένα ζητήσει κάτι διαφορετικό.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Περιττό λόγω του άρθρου 15 παράγραφος 1 στοιχείο ζ)

Τροπολογία 1325
Csaba Sógor

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να εξασφαλίζει από 
τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη 
γνωστοποίηση των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία. Εάν το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα υποβάλλει το 
αίτημα σε ηλεκτρονική μορφή, οι 
πληροφορίες παρέχονται σε ηλεκτρονική 
μορφή, εκτός εάν το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα ζητήσει κάτι 
διαφορετικό.

2. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να εξασφαλίζει από 
τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη 
γνωστοποίηση των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία. Εάν το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα υποβάλλει το 
αίτημα σε ηλεκτρονικό μορφότυπο που 
διατίθενται ελεύθερα, οι πληροφορίες 
παρέχονται σε ηλεκτρονική μορφή η οποία 
επιτρέπει στο πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα να τις 
χρησιμοποιήσει, εκτός εάν το πρόσωπο 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα 
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ζητήσει κάτι διαφορετικό.

Or. hu

Αιτιολόγηση

Με άλλα λόγια, σε μορφή που αναγνωρίζεται από λογισμικό το οποίο μπορεί να μεταφορτωθεί 
και εγκατασταθεί δωρεάν.

Τροπολογία 1326
Jan Mulder

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να εξασφαλίζει από 
τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη 
γνωστοποίηση των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία. Εάν το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα υποβάλλει το 
αίτημα σε ηλεκτρονική μορφή, οι 
πληροφορίες παρέχονται σε ηλεκτρονική 
μορφή, εκτός εάν το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα ζητήσει κάτι 
διαφορετικό.

2. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να εξασφαλίζει από 
τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη 
γνωστοποίηση των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αρχική παράγραφος είναι υπερβολικά περιοριστική. Αν ο υπεύθυνος επεξεργασίας επιθυμεί 
να επικοινωνήσει εγγράφως παραδείγματος χάρη, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να το κάνει.

Τροπολογία 1327
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να εξασφαλίζει από 
τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη 
γνωστοποίηση των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία. Εάν το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα υποβάλλει το 
αίτημα σε ηλεκτρονική μορφή, οι 
πληροφορίες παρέχονται σε ηλεκτρονική 
μορφή, εκτός εάν το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα ζητήσει κάτι 
διαφορετικό.

2. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να εξασφαλίζει από 
τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη 
γνωστοποίηση των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία. Εάν το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα υποβάλλει το 
αίτημα σε ηλεκτρονική μορφή, οι 
πληροφορίες παρέχονται σε ηλεκτρονική 
μορφή, εκτός εάν το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα ζητήσει κάτι 
διαφορετικό. Με την επιφύλαξη του 
άρθρου 5γ, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα 
προκειμένου να εξακριβώσει την 
ταυτότητα του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα και ζητεί 
πρόσβαση σε αυτά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποσαφηνίζεται ότι οι αρχές που προβλέπονται στο άρθρο 5γ (νέο), πρώην άρθρο 10, ισχύουν 
και σε αυτές τις περιπτώσεις.

Τροπολογία 1328
Jan Mulder

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να εξασφαλίζει από 
τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη 
γνωστοποίηση των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία. Εάν το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα υποβάλλει το 
αίτημα σε ηλεκτρονική μορφή, οι 
πληροφορίες παρέχονται σε ηλεκτρονική 

2. Για να ελέγχεται η νομιμότητα της 
επεξεργασίας, το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα δικαιούται να 
εξασφαλίζει από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας τη γνωστοποίηση των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
υποβάλλονται σε επεξεργασία. Εάν το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα υποβάλλει το αίτημα σε 
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μορφή, εκτός εάν το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα ζητήσει κάτι 
διαφορετικό.

ηλεκτρονική μορφή, οι πληροφορίες 
παρέχονται σε ηλεκτρονική μορφή, εκτός 
εάν το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα ζητήσει κάτι διαφορετικό.

Or. en

Τροπολογία 1329
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να εξασφαλίζει από 
τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη 
γνωστοποίηση των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία. Εάν το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα υποβάλλει το 
αίτημα σε ηλεκτρονική μορφή, οι 
πληροφορίες παρέχονται σε ηλεκτρονική 
μορφή, εκτός εάν το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα ζητήσει κάτι 
διαφορετικό.

2. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να εξασφαλίζει από 
τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη 
γνωστοποίηση των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία. Εάν το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα υποβάλλει το 
αίτημα σε ηλεκτρονική μορφή, οι 
πληροφορίες παρέχονται σε ηλεκτρονικό 
και διαλειτουργικό μορφότυπο 
επιτρέποντας την απρόσκοπτη περαιτέρω 
χρήση από το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, εκτός εάν το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα ζητήσει κάτι διαφορετικό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντικαθιστά την τροπολογία 141 του εισηγητή, αποσαφηνίζοντας εν προκειμένω ότι ο 
ηλεκτρονικός μορφότυπος πρέπει να είναι διαλειτουργικός και να επιτρέπει την απρόσκοπτη 
περαιτέρω χρήση.

Τροπολογία 1330
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να εξασφαλίζει από 
τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη 
γνωστοποίηση των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία. Εάν το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα υποβάλλει το 
αίτημα σε ηλεκτρονική μορφή, οι 
πληροφορίες παρέχονται σε ηλεκτρονική 
μορφή, εκτός εάν το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα ζητήσει κάτι 
διαφορετικό.

2. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να εξασφαλίζει από 
τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη 
γνωστοποίηση των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία. Εάν το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα υποβάλλει το 
αίτημα σε ηλεκτρονική μορφή, οι 
πληροφορίες παρέχονται σε ηλεκτρονικό 
μορφότυπο που επιτρέπει την περαιτέρω 
χρήση από το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, εκτός εάν το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα ζητήσει κάτι διαφορετικό.

Or. en

Τροπολογία 1331
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να εξασφαλίζει από 
τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη 
γνωστοποίηση των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία. Εάν το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα υποβάλλει το 
αίτημα σε ηλεκτρονική μορφή, οι 
πληροφορίες παρέχονται σε ηλεκτρονική 
μορφή, εκτός εάν το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα ζητήσει κάτι 
διαφορετικό.

2. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να εξασφαλίζει από 
τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη 
γνωστοποίηση των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία.

Or. en
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Τροπολογία 1332
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να εξασφαλίζει από 
τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη 
γνωστοποίηση των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία. Εάν το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα υποβάλλει το 
αίτημα σε ηλεκτρονική μορφή, οι 
πληροφορίες παρέχονται σε ηλεκτρονική 
μορφή, εκτός εάν το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα ζητήσει κάτι 
διαφορετικό.

2. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να εξασφαλίζει από 
τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη 
γνωστοποίηση των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία. Εάν το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα υποβάλλει το 
αίτημα σε ηλεκτρονική μορφή, οι 
πληροφορίες παρέχονται σε ηλεκτρονική 
μορφή, εκτός εάν το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα ζητήσει κάτι 
διαφορετικό. Το γεγονός αυτό τελεί υπό 
την επιφύλαξη του δικαιώματος του 
υπευθύνου επεξεργασίας να καθορίζει 
άλλους τρόπους για τον χειρισμό των 
αιτημάτων με σκοπό την παροχή 
πληροφοριών που προβλέπονται στο 
σημείο 1 υπό την προϋπόθεση ότι αυτό
δικαιολογείται από την ανάγκη ελέγχου 
της ταυτότητας του προσώπου που ζητεί 
τις εν λόγω πληροφορίες.

Or. en

Τροπολογία 1333
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να εξασφαλίζει από 
τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη
γνωστοποίηση των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία. Εάν το πρόσωπο στο οποίο 

2. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να εξασφαλίζει από 
τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη 
γνωστοποίηση των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία. Εάν το πρόσωπο στο οποίο 
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αναφέρονται τα δεδομένα υποβάλλει το 
αίτημα σε ηλεκτρονική μορφή, οι 
πληροφορίες παρέχονται σε ηλεκτρονική 
μορφή, εκτός εάν το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα ζητήσει κάτι 
διαφορετικό.

αναφέρονται τα δεδομένα υποβάλλει το 
αίτημα σε ηλεκτρονική μορφή, οι 
πληροφορίες παρέχονται σε ηλεκτρονικό 
και δομημένο μορφότυπο που ακολουθεί 
ένα ανοιχτό πρότυπο, είναι ελεύθερα 
διαθέσιμος, διαλειτουργικός, 
χρησιμοποιείται ευρέως και επιτρέπει την 
περαιτέρω χρήση από το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, εκτός 
εάν το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα ζητήσει κάτι διαφορετικό.

Or. en

Τροπολογία 1334
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να εξασφαλίζει από 
τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη 
γνωστοποίηση των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται 
σε επεξεργασία. Εάν το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα
υποβάλλει το αίτημα σε ηλεκτρονική 
μορφή, οι πληροφορίες παρέχονται σε 
ηλεκτρονική μορφή, εκτός εάν το πρόσωπο 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα 
ζητήσει κάτι διαφορετικό.

2. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να εξασφαλίζει από 
τον υπεύθυνο επεξεργασίας πλήρες 
αντίγραφο όλων των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται 
σε επεξεργασία και όλων των σχετικών 
δεδομένων (για παράδειγμα, 
μεταδεδομένα) όπως φυλάσσονται από 
τον υπεύθυνο επεξεργασίας. Οι 
πληροφορίες και όλα τα δεδομένα 
παρέχονται εγγράφως ή σε ηλεκτρονική 
μορφή, εκτός εάν το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα ζητήσει κάτι 
διαφορετικό.

Or. en

Τροπολογία 1335
Michèle Striffler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να εξασφαλίζει από 
τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη 
γνωστοποίηση των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία. Εάν το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα υποβάλλει το 
αίτημα σε ηλεκτρονική μορφή, οι 
πληροφορίες παρέχονται σε ηλεκτρονική 
μορφή, εκτός εάν το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα ζητήσει κάτι 
διαφορετικό.

2. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να εξασφαλίζει από 
τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη 
γνωστοποίηση των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία. Εάν το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα υποβάλλει το 
αίτημα σε ηλεκτρονική μορφή, οι 
πληροφορίες παρέχονται σε ηλεκτρονική 
μορφή, εξαιρουμένων των δεδομένων που 
θίγουν το επιχειρηματικό απόρρητο και 
τα οποία παρέχονται σε έγγραφη μορφή.

Or. fr

Τροπολογία 1336
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Δεν προβλέπεται δικαίωμα 
πρόσβασης σύμφωνα με τις παραγράφους 
1 και 2 όσον αφορά τα δεδομένα υπό την 
έννοια του άρθρου 14, παράγραφος 5, 
στοιχείο δ α), εκτός εάν το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα έχει 
εξουσιοδότηση να άρει το εν λόγω 
απόρρητο και πράξει αναλόγως.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών και η εμπιστευτικότητα μεταξύ δικηγόρου-
πελάτη αποτελούν πάγιες νομικές αρχές που στηρίζουν την απονομή δικαιοσύνης.

Τροπολογία 1337
Csaba Sógor
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Εάν το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα παρείχε τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και η 
επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση ή 
σε σύμβαση, το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα δικαιούται να 
μεταφέρει τα εν λόγω δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα και κάθε άλλη 
πληροφορία που παρείχε το εν λόγω 
πρόσωπο -και που διατηρείται από 
αυτοματοποιημένο σύστημα 
επεξεργασίας- σε άλλο αυτοματοποιημένο 
σύστημα επεξεργασίας, σε ηλεκτρονικό 
μορφότυπο που διατίθεται ελεύθερα, 
χωρίς αντίρρηση από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας από τον οποίο αποσύρονται 
τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Or. hu

Αιτιολόγηση

Με άλλα λόγια, σε μορφή που αναγνωρίζεται από λογισμικό το οποίο μπορεί να μεταφορτωθεί 
και εγκατασταθεί δωρεάν.

Τροπολογία 1338
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Δεν προβλέπεται δικαίωμα 
πρόσβασης σύμφωνα με τις παραγράφους 
1 και 2 όσον αφορά τα δεδομένα υπό την 
έννοια του άρθρου 14, παράγραφος 5, 
στοιχείο δ α), εκτός εάν το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα έχει 
εξουσιοδότηση να άρει το εν λόγω 
απόρρητο και πράξει αναλόγως.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ισχύουν διαφορετικοί κανόνες για τα πρόσωπα που υπέχουν υποχρέωση τήρησης 
απορρήτου επικοινωνίας, επαγγελματικού απορρήτου που ρυθμίζεται από το κράτος, νόμιμες 
υποχρεώσεις τήρησης απορρήτου κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους ή αντίστοιχες 
υποχρεώσεις απαγόρευσης γνωστοποίησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τροπολογία 1339
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται 
τα δεδομένα δικαιούται να εξασφαλίζει, 
ανά πάσα στιγμή, κατόπιν αιτήματος, 
από τον υπεύθυνο επεξεργασίας της 
πηγής των δεδομένων, επιβεβαίωση 
σχετικά με το κατά πόσον διενεργείται 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που συνδέονται με το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα σε μια βάση δεδομένων 
έρευνας.

Or. en

Τροπολογία 1340
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Δεν προβλέπεται δικαίωμα 
πρόσβασης σύμφωνα με τις παραγράφους 
1 και 2 όσον αφορά τα δεδομένα υπό την 
έννοια του άρθρου 14, παράγραφος 5, 
στοιχείο δ α), εκτός εάν το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα έχει 
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εξουσιοδότηση να άρει το εν λόγω 
απόρρητο και πράξει αναλόγως.

Or. en

Τροπολογία 1341
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Εάν τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα δόθηκαν από το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται και η επεξεργασία 
βασίζεται σε συγκατάθεση ή σε σύμβαση, 
το εν λόγω πρόσωπο δικαιούται να 
μεταφέρει τα εν λόγω δεδομένα, εφόσον 
αυτό είναι τεχνικά εφικτό και 
ενδεδειγμένο, από το αυτοματοποιημένο 
σύστημα επεξεργασίας στο οποίο 
διατηρούνται, σε άλλο αυτοματοποιημένο 
σύστημα επεξεργασίας, δι’ ενός συνήθως 
χρησιμοποιούμενου ηλεκτρονικού 
μορφοτύπου, χωρίς να φέρει 
προσκόμματα ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
από τον οποίο αποσύρονται τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 18 συγχωνεύθηκε με το άρθρο 15. Εάν τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα επιθυμούν να ασκούν το δικαίωμά τους στην πρόσβαση στα οικεία δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα, τα δεδομένα αυτά πρέπει να τους παρέχονται σε ηλεκτρονικό 
μορφότυπο που μπορούν να χρησιμοποιήσουν. Αυτή η περαιτέρω χρήση περιλαμβάνει το 
δικαίωμα μεταφοράς των δεδομένων σε άλλες πλατφόρμες και υπηρεσίες εάν το επιθυμεί το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα. Κατά συνέπεια, το δικαίωμα της φορητότητας 
των δεδομένων αποτελεί απλή διευκρίνιση του δικαιώματος πρόσβασης στα δεδομένα.

Τροπολογία 1342
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται
τα δεδομένα δικαιούται, εάν τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε 
επεξεργασία με ηλεκτρονικά μέσα, να 
εξασφαλίσει από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας αντίγραφο των δεδομένων 
που υποβάλλονται σε επεξεργασία, σε 
ηλεκτρονικό και δομημένο μορφότυπο 
που επιτρέπει την περαιτέρω χρήση.

Or. en

Τροπολογία 1343
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Το δικαίωμα της πρόσβασης που 
αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2 δεν 
ισχύει για τα δεδομένα του άρθρου 14 
παράγραφος 5 στοιχείο δ).

Or. en

Τροπολογία 1344
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας λαμβάνουν 
υπόψη κάθε συναφή καθοδήγηση 
συμμορφούμενοι με τα αιτήματα βάσει 
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του παρόντος άρθρου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η καθοδήγηση από την οικεία βιομηχανία και/ή από τις εθνικές εποπτικές αρχές θα μπορούσε 
να αποβεί χρήσιμη για τους υπευθύνους επεξεργασίας προκειμένου να παρέχεται η κατάλληλη 
πληροφόρηση στα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα και να πραγματοποιείται 
επεξεργασία σε διάφορους τομείς.

Τροπολογία 1345
Véronique Mathieu Houillon, Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να ασκούν το δικαίωμα 
πρόσβασης σε περίπτωση θανάτου του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα.

Or. fr

Τροπολογία 1346
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι δικαιούχοι ή ο νόμιμος 
εκπρόσωπος του αποθανόντος, εφόσον ο 
τελευταίος δεν έχει εκφράσει 
προηγουμένως ρητή άρνηση, έχουν το 
δικαίωμα να ζητούν από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας να λάβει υπόψη τον θάνατο 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα καθώς και το δικαίωμα 
πρόσβασης σε περίπτωση θανάτου του 
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προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η περίπτωση του θανάτου του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα δεν εξετάζεται 
ρητώς στην πρόταση κανονισμού. Είναι απαραίτητο οι δικαιούχοι ή οποιοδήποτε άλλο 
πρόσωπο εκπροσωπεί νομίμως το πρόσωπο που απεβίωσε και στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα να μπορούν να ασκούν τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται στο πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα και το οποίο απεβίωσε. Τα δικαιώματα όσον αφορά την προστασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν παύουν να ισχύουν με τον θάνατο του προσώπου στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα.

Τροπολογία 1347
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Όταν ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν 
μπορεί να ικανοποιήσει το αίτημα χωρίς 
να κοινοποιήσει πληροφορίες σχετικά με 
κάποιο άλλο φυσικό πρόσωπο η 
ταυτότητα του οποίου μπορεί να 
αναγνωριστεί από αυτές τις πληροφορίες, 
δεν είναι υποχρεωμένος να ικανοποιήσει 
το αίτημα εκτός και αν: 
α) το άλλο φυσικό πρόσωπο έχει 
συναινέσει ρητά στη γνωστοποίηση των 
πληροφοριών προς το πρόσωπο που έχει 
υποβάλει το αίτημα· ή
β) είναι εύλογη σε κάθε περίπτωση η 
ικανοποίηση του αιτήματος χωρίς τη 
συγκατάθεση του άλλου φυσικού 
προσώπου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα δικαιώματα των λοιπόν ενδιαφερομένων ή θιγέντων πρέπει να προστατεύονται επαρκώς.



AM\929498EL.doc 91/174 PE506.147v02-00

EL

Τροπολογία 1348
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Όταν ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν 
μπορεί να ικανοποιήσει το αίτημα χωρίς 
να κοινοποιήσει πληροφορίες σχετικά με 
κάποιο άλλο φυσικό πρόσωπο η 
ταυτότητα του οποίου μπορεί να 
αναγνωριστεί από αυτές τις πληροφορίες, 
δεν είναι υποχρεωμένος να ικανοποιήσει 
το αίτημα εκτός και αν: 
α) το άλλο φυσικό πρόσωπο έχει 
συναινέσει ρητά στη γνωστοποίηση των 
πληροφοριών προς το πρόσωπο που έχει 
υποβάλει το αίτημα· ή
β) είναι εύλογη σε κάθε περίπτωση η 
ικανοποίηση του αιτήματος χωρίς τη 
συγκατάθεση του άλλου φυσικού 
προσώπου.

Or. en

Τροπολογία 1349
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται με την 
επιφύλαξη της υποχρέωσης διαγραφής 
των δεδομένων που δεν είναι πλέον 
απαραίτητα σύμφωνα με το άρθρο 5 
παράγραφος 1 στοιχείο ε).

Or. en
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Τροπολογία 1350
Monika Hohlmeier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
απαιτήσεων σχετικά με τη γνωστοποίηση 
στο πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα του περιεχομένου των 
δεδομένων αυτών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο ζ).

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Η εξουσιοδότηση αφορά μόνο τον περαιτέρω προσδιορισμό της γνωστοποίησης σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 στοιχείο ζ). Ο κανονισμός πρέπει να περιέχει ήδη κανόνα σχετικά με αυτό το 
καθορισμένο περιεχόμενο.

Τροπολογία 1351
Timothy Kirkhope
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
απαιτήσεων σχετικά με τη γνωστοποίηση 
στο πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα του περιεχομένου των 
δεδομένων αυτών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο ζ).

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 1352
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
απαιτήσεων σχετικά με τη γνωστοποίηση 
στο πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα του περιεχομένου των 
δεδομένων αυτών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο ζ).

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή δεν εξουσιοδοτείται να καθορίζει τι συνιστά συνήθως χρησιμοποιούμενο 
ηλεκτρονικό μορφότυπο, επειδή αυτό μπορεί να αλλάξει ταχύτερα από το διάστημα που 
απαιτείται για την έγκριση των εκτελεστικών πράξεων. Ο έλεγχος μπορεί να ανατεθεί στις 
εποπτικές αρχές, εάν κρίνεται απαραίτητο.

Τροπολογία 1353
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
απαιτήσεων σχετικά με τη γνωστοποίηση 
στο πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα του περιεχομένου των 
δεδομένων αυτών που αναφέρονται στην 

διαγράφεται
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παράγραφο 1 στοιχείο ζ).

Or. en

Τροπολογία 1354
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
απαιτήσεων σχετικά με τη γνωστοποίηση 
στο πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα του περιεχομένου των 
δεδομένων αυτών που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 στοιχείο ζ).

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Περιττό.

Τροπολογία 1355
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
απαιτήσεων σχετικά με τη γνωστοποίηση 
στο πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα του περιεχομένου των 
δεδομένων αυτών που αναφέρονται στην 

3. Το πρώτο αίτημα για παραχώρηση 
πρόσβασης κάθε έτος εκτελείται ατελώς· 
ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να 
επιβάλει τέλος ύψους 20 ευρώ για τη 
χορήγηση απάντησης σε πρόσθετο 
αίτημα παραχώρησης πρόσβασης, εκτός 
και αν σε μεταγενέστερο χρόνο 
διαπιστωθεί ότι τα δεδομένα 
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παράγραφο 1 στοιχείο ζ). χρησιμοποιήθηκαν παράνομα. Ο 
υπεύθυνος μπορεί να επιβάλει δικό του
τέλος για επανειλημμένα αιτήματα που 
είναι προδήλως καταχρηστικά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός και οι μη κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις ή εθνικές νομοθεσίες πρέπει να 
καθορίζουν τα όρια των αιτημάτων πρόσβασης.

Τροπολογία 1356
Ewald Stadler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
απαιτήσεων σχετικά με τη γνωστοποίηση 
στο πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα του περιεχομένου των 
δεδομένων αυτών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο ζ).

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν 
εφαρμόζονται εάν:

α) τα δεδομένα αποθηκεύονται μόνον 
επειδή δεν επιτρέπεται η διαγραφή τους 
εξαιτίας νομικών, καταστατικών ή 
συμβατικών διατάξεων·
β) τα δεδομένα εξυπηρετούν 
αποκλειστικά την ασφάλεια ή τον έλεγχο 
της προστασίας των δεδομένων και τυχόν 
κοινοποίησή τους θα απαιτούσε 
δυσανάλογη προσπάθεια·
γ) τα δεδομένα πρέπει, βάσει νομοθεσίας 
ή εξαιτίας της φύσης τους, ιδίως λόγω 
υπέρτερου έννομου συμφέροντος τρίτου, 
να παραμείνουν μυστικά·
δ) η αποθήκευση είναι αναγκαία για 
λόγους επιστημονικής έρευνας και τυχόν 
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κοινοποίηση θα απαιτούσε δυσανάλογα 
μεγάλη προσπάθεια·
ε) τα δεδομένα προέρχονται από 
κοινόχρηστες πηγές και τυχόν 
γνωστοποίησή τους θα ήταν δυσανάλογη 
εξαιτίας του μεγάλου αριθμού των 
σχετικών περιπτώσεων·
στ) η γνωστοποίηση θα διακύβευε 
σοβαρά τους σκοπούς άσκησης 
επαγγελματικής δραστηριότητας ή άλλα 
θεμελιώδη δικαιώματα και θεμελιώδεις 
ελευθερίες του υπευθύνου επεξεργασίας, 
εκτός εάν τα συμφέροντα που 
εξυπηρετούνται από τη γνωστοποίηση 
υπερτερούν της διακύβευσης.

Or. de

Τροπολογία 1357
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Kinga Gál, Hubert Pirker, Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
απαιτήσεων σχετικά με τη γνωστοποίηση 
στο πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα του περιεχομένου των 
δεδομένων αυτών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο ζ).

3. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται, εάν τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε 
επεξεργασία με ηλεκτρονικά μέσα και με 
δομημένο και συνήθως χρησιμοποιούμενο 
μορφότυπο, να εξασφαλίσει από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας αντίγραφο των 
δεδομένων που παρασχέθηκαν από το ίδιο 
το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα και από την επεξεργασία που 
είναι σε εξέλιξη σε ηλεκτρονικό και 
δομημένο μορφότυπο συνήθους χρήσης ο 
οποίος επιτρέπει την περαιτέρω χρήση 
από το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται 
τα δεδομένα. Το εν λόγω δικαίωμα δεν 
περιορίζει δικαιώματα τρίτων όπως το 
επαγγελματικό απόρρητο ή το δικαίωμα 
πνευματικής ιδιοκτησίας.
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Αυτό δεν ισχύει για την επεξεργασία 
ανωνυμοποιημένων και ψευδώνυμων 
δεδομένων, εφόσον το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα δεν είναι 
επαρκώς αναγνωρίσιμο βάσει αυτών των 
δεδομένων, ή η ταυτοποίηση απαιτεί από 
τον υπεύθυνο επεξεργασίας την αναίρεση 
της διαδικασίας ψευδωνυμοποίησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων σε νέα τοποθεσία. Αποσαφηνίζει ότι φορητά είναι μόνο 
τα δεδομένα εκείνα που έχουν διαβιβαστεί από το ίδιο το πρόσωπο το οποίο αφορούν και δεν 
αποτελούν επαγγελματικό απόρρητο ή προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας και ότι εξαιρούνται τα ανωνυμοποιημένα και ψευδώνυμα δεδομένα.

Τροπολογία 1358
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Hubert Pirker, 
Kinga Gál, Lara Comi, Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Δεν υφίσταται δικαίωμα 
γνωστοποίησης, εάν:
α) τα δεδομένα χρήζουν προστασίας στο 
πλαίσιο επαγγελματικού απορρήτου·
β) τα δεδομένα πρέπει, βάσει νομοθεσίας 
ή εξαιτίας της φύσης τους, ιδίως λόγω 
υπέρτερου συμφέροντος τρίτου, να 
παραμείνουν μυστικά·
γ) ο αρμόδιος δημόσιος φορέας 
διαπίστωσε ότι η κοινοποίηση των 
δεδομένων θα διακύβευε τη δημόσια 
ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη·
δ) τα δεδομένα περιέχουν επαγγελματικά 
απόρρητα.

Or. de
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Τροπολογία 1359
Monika Hohlmeier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή μπορεί να προσδιορίσει 
τυποποιημένα έντυπα και διαδικασίες για 
την υποβολή αιτήματος πρόσβασης και 
τη χορήγηση πρόσβασης στις 
πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, μεταξύ άλλων για την 
επαλήθευση της ταυτότητας του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα και για τη γνωστοποίηση των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο 
συγκεκριμένο πρόσωπο, λαμβάνοντας 
υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά και τις 
ανάγκες των διάφορων τομέων και 
καταστάσεων επεξεργασίας δεδομένων. 
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 87 
παράγραφος 2.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Η εξουσιοδότηση προϋποθέτει την ολοκλήρωση των υπό εξέλιξη διαβουλεύσεων αναφορικά με 
το σχέδιο κανονισμού σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης 
για ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά. Ο ορισμός προτύπων και διαδικασιών για 
την επαλήθευση της ταυτότητας του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα εκτείνεται 
σε ευρύ πεδίο καλύπτοντας τα τεχνικά πρότυπα μεταξύ άλλων και στον δημόσιο τομέα. Οι 
παρατηρήσεις στο άρθρο 12 παράγραφος 2 πρόταση 4 που αναφέρονται στην ενημέρωση που 
παρέχεται σε ηλεκτρονική μορφή ισχύουν με ανάλογο τρόπο.

Τροπολογία 1360
Timothy Kirkhope
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή μπορεί να προσδιορίσει 
τυποποιημένα έντυπα και διαδικασίες για 
την υποβολή αιτήματος πρόσβασης και 
τη χορήγηση πρόσβασης στις 
πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, μεταξύ άλλων για την 
επαλήθευση της ταυτότητας του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα και για τη γνωστοποίηση των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο 
συγκεκριμένο πρόσωπο, λαμβάνοντας 
υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά και τις 
ανάγκες των διάφορων τομέων και 
καταστάσεων επεξεργασίας δεδομένων. 
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 87 
παράγραφος 2.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1361
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή μπορεί να προσδιορίσει 
τυποποιημένα έντυπα και διαδικασίες για 
την υποβολή αιτήματος πρόσβασης και 
τη χορήγηση πρόσβασης στις 
πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, μεταξύ άλλων για την 
επαλήθευση της ταυτότητας του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα και για τη γνωστοποίηση των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο 
συγκεκριμένο πρόσωπο, λαμβάνοντας 
υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά και τις 

διαγράφεται
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ανάγκες των διάφορων τομέων και 
καταστάσεων επεξεργασίας δεδομένων. 
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 87 
παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 1362
Ewald Stadler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή μπορεί να προσδιορίσει 
τυποποιημένα έντυπα και διαδικασίες για 
την υποβολή αιτήματος πρόσβασης και 
τη χορήγηση πρόσβασης στις 
πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, μεταξύ άλλων για την 
επαλήθευση της ταυτότητας του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα και για τη γνωστοποίηση των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο 
συγκεκριμένο πρόσωπο, λαμβάνοντας 
υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά και τις 
ανάγκες των διάφορων τομέων και 
καταστάσεων επεξεργασίας δεδομένων. 
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 87 
παράγραφος 2.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 1363
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή μπορεί να προσδιορίσει 
τυποποιημένα έντυπα και διαδικασίες για 
την υποβολή αιτήματος πρόσβασης και 
τη χορήγηση πρόσβασης στις 
πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, μεταξύ άλλων για την 
επαλήθευση της ταυτότητας του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα και για τη γνωστοποίηση των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο 
συγκεκριμένο πρόσωπο, λαμβάνοντας 
υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά και τις 
ανάγκες των διάφορων τομέων και 
καταστάσεων επεξεργασίας δεδομένων. 
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 87 
παράγραφος 2.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Περιττό.

Τροπολογία 1364
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή μπορεί να προσδιορίσει
τυποποιημένα έντυπα και διαδικασίες για 
την υποβολή αιτήματος πρόσβασης και τη 
χορήγηση πρόσβασης στις πληροφορίες 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, 
μεταξύ άλλων για την επαλήθευση της 
ταυτότητας του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα και για τη 
γνωστοποίηση των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στο συγκεκριμένο πρόσωπο, 

4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 προκειμένου να προσδιορίζει
τυποποιημένα έντυπα και διαδικασίες για 
την υποβολή αιτήματος πρόσβασης και τη 
χορήγηση πρόσβασης στις πληροφορίες 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, 
μεταξύ άλλων για την επαλήθευση της 
ταυτότητας του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα και για τη 
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λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά 
χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των 
διάφορων τομέων και καταστάσεων 
επεξεργασίας δεδομένων. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

γνωστοποίηση των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στο συγκεκριμένο πρόσωπο, 
λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά 
χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των 
διάφορων τομέων και καταστάσεων 
επεξεργασίας δεδομένων.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 1365
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή μπορεί να προσδιορίσει
τυποποιημένα έντυπα και διαδικασίες για 
την υποβολή αιτήματος πρόσβασης και τη 
χορήγηση πρόσβασης στις πληροφορίες 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, 
μεταξύ άλλων για την επαλήθευση της 
ταυτότητας του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα και για τη 
γνωστοποίηση των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στο συγκεκριμένο πρόσωπο, 
λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά 
χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των 
διάφορων τομέων και καταστάσεων 
επεξεργασίας δεδομένων. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 
στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

4. Η Επιτροπή προτείνει τυποποιημένα 
έντυπα και προσδιορίζει διαδικασίες για 
την υποβολή αιτήματος πρόσβασης και τη 
χορήγηση πρόσβασης στις πληροφορίες 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, 
μεταξύ άλλων για την επαλήθευση της 
ταυτότητας του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα και για τη 
γνωστοποίηση των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στο συγκεκριμένο πρόσωπο, 
λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά 
χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των 
διάφορων τομέων και καταστάσεων 
επεξεργασίας δεδομένων. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 
στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

Or. en
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Τροπολογία 1366
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή μπορεί να προσδιορίσει 
τυποποιημένα έντυπα και διαδικασίες για 
την υποβολή αιτήματος πρόσβασης και τη 
χορήγηση πρόσβασης στις πληροφορίες 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, 
μεταξύ άλλων για την επαλήθευση της 
ταυτότητας του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα και για τη 
γνωστοποίηση των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στο συγκεκριμένο πρόσωπο, 
λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά 
χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των 
διάφορων τομέων και καταστάσεων 
επεξεργασίας δεδομένων. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 
στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

4. Η Επιτροπή μπορεί να προσδιορίσει 
τυποποιημένα έντυπα για την υποβολή 
αιτήματος πρόσβασης και τη χορήγηση 
πρόσβασης στις πληροφορίες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, μεταξύ 
άλλων για την επαλήθευση της ταυτότητας 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα και για τη γνωστοποίηση των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο 
συγκεκριμένο πρόσωπο, λαμβάνοντας 
υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά και τις 
ανάγκες των διάφορων τομέων και 
καταστάσεων επεξεργασίας δεδομένων.
Αφού ζητηθεί η γνώμη του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων, οι 
εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 1367
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή μπορεί να προσδιορίσει 
τυποποιημένα έντυπα και διαδικασίες για 
την υποβολή αιτήματος πρόσβασης και τη 
χορήγηση πρόσβασης στις πληροφορίες 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, 
μεταξύ άλλων για την επαλήθευση της 
ταυτότητας του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα και για τη 
γνωστοποίηση των δεδομένων προσωπικού 

4. Η Επιτροπή μπορεί να προσδιορίσει 
τυποποιημένα έντυπα για την υποβολή 
αιτήματος πρόσβασης και τη χορήγηση 
πρόσβασης στις πληροφορίες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, μεταξύ 
άλλων διαδικασίες για την επαλήθευση 
της ταυτότητας του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα και για τη 
γνωστοποίηση των δεδομένων προσωπικού 
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χαρακτήρα στο συγκεκριμένο πρόσωπο, 
λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά 
χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των 
διάφορων τομέων και καταστάσεων 
επεξεργασίας δεδομένων. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 
στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

χαρακτήρα στο συγκεκριμένο πρόσωπο, 
λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά 
χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των 
διάφορων τομέων και καταστάσεων 
επεξεργασίας δεδομένων. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 
στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διαδικασίες πρέπει να καθορίζονται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας και το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, δεν υπάρχει ανάγκη για αναλυτική διαδικασία στην πράξη, 
εκτός από την ανάγκη εξακρίβωσης της ταυτότητας η οποία συνιστά κοινό σημείο συζήτησης 
στην πράξη.

Τροπολογία 1368
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Οι πληροφορίες ή μέρος των 
πληροφοριών όπως προβλέπονται στο 
άρθρο 15 παράγραφοι 1 και 2 δεν πρέπει 
να διαβιβάζονται όταν η διαβίβαση των 
πληροφοριών μπορεί να ζημιώσει σοβαρά 
την ασφάλεια, την προστασία και τη 
διατήρηση της ανθεκτικότητας ενός ή 
περισσότερων πληροφοριακών 
συστημάτων, εκτός και αν προέχει το 
συμφέρον των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
και των ελευθεριών του προσώπου στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα. Από τη 
στιγμή που δεν θα είναι πλέον πιθανό οι 
πληροφορίες να πλήξουν σοβαρά την 
ασφάλεια των δικτύων και των 
πληροφοριών, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
επιτρέπει χωρίς καθυστέρηση την 
πρόσβαση του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα στις σχετικές 
πληροφορίες.
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Or. en

Τροπολογία 1369
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Υπό την επιφύλαξη των πρόσφορων 
νομικών εγγυήσεων, και ιδίως εκείνων 
που ορίζουν ότι τα δεδομένα δεν 
επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για 
μέτρα ή αποφάσεις που αφορούν 
συγκεκριμένα πρόσωπα, τα κράτη μέλη 
μπορούν, εφόσον ελλείπει κάθε κίνδυνος 
να θιγεί η ιδιωτική ζωή του προσώπου 
που αφορούν, να περιορίζουν 
νομοθετικώς τα δικαιώματα που 
προβλέπονται στο άρθρο 15, όταν η 
επεξεργασία δεδομένων γίνεται 
αποκλειστικά για επιστημονική έρευνα 
κατά την έννοια του άρθρου 83 του 
παρόντος κανονισμού ή όταν αυτά 
αποθηκεύονται για το χρονικό διάστημα 
που είναι αναγκαίο προς κατάρτιση 
στατιστικών και μόνο.

Or. en

Τροπολογία 1370
Monika Hohlmeier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα έχει το δικαίωμα να απαιτήσει 
από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη 
διόρθωση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που το αφορούν τα οποία 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
πρέπει να διορθώνονται όταν είναι 
λανθασμένα. Αποκλείονται δεδομένα που 
αμφισβητούνται από τα πρόσωπα στα 
οποία αυτά αναφέρονται και των οποίων 
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είναι ανακριβή. Το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα έχει το δικαίωμα 
να απαιτήσει τη συμπλήρωση ελλιπών 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
μεταξύ άλλων παρέχοντας πρόσθετη 
διορθωτική δήλωση.

δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί η 
ακρίβεια. Το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα έχει το δικαίωμα 
να απαιτήσει τη συμπλήρωση ελλιπών 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
μεταξύ άλλων παρέχοντας πρόσθετη 
διορθωτική δήλωση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί ότι αποκλείονται δεδομένα των οποίων δεν είναι δυνατόν να 
διαπιστωθεί η ακρίβεια. Βλέπε επίσης άρθρο 4 του νεοεισαχθέντος ορισμού του αποκλεισμού.

Τροπολογία 1371
Monika Hohlmeier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα έχει το δικαίωμα να απαιτήσει 
από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη 
διόρθωση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που το αφορούν τα οποία είναι 
ανακριβή. Το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα έχει το δικαίωμα 
να απαιτήσει τη συμπλήρωση ελλιπών 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
μεταξύ άλλων παρέχοντας πρόσθετη 
διορθωτική δήλωση.

Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα έχει το δικαίωμα να απαιτήσει 
από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη 
διόρθωση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που το αφορούν τα οποία είναι 
ανακριβή. Το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα έχει το δικαίωμα 
να απαιτήσει τη συμπλήρωση ελλιπών 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
μεταξύ άλλων παρέχοντας πρόσθετη 
διορθωτική δήλωση. Στη θέση του 
δικαιώματος διόρθωσης σύμφωνα με την 
πρόταση 1, εισάγεται το δικαίωμα 
αντιδήλωσης όταν τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα υπόκεινται σε 
επεξεργασία στο πλαίσιο επαγγελματικής 
δραστηριότητας, προέρχονται από 
κοινόχρηστες πηγές και αποθηκεύονται 
για σκοπούς τεκμηρίωσης. Τα εν λόγω 
δεδομένα μπορούν να διαβιβάζονται μόνο 
μαζί με την αντιδήλωση. Αυτό δεν ισχύει 
αν τα δεδομένα έτυχαν επεξεργασίας 
κατά την έννοια του άρθρου 9.
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Or. de

Αιτιολόγηση

Είναι επίσης απαραίτητο να συμπληρωθεί ότι στη θέση του δικαιώματος διόρθωσης εισάγεται 
το δικαίωμα αντιδήλωσης, αν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υπόκεινται σε επεξεργασία 
στο πλαίσιο επαγγελματικής δραστηριότητας, προέρχονται από κοινόχρηστες πηγές και 
αποθηκεύονται για σκοπούς τεκμηρίωσης, π.χ. τράπεζες δεδομένων που περιλαμβάνουν 
αξιολόγηση του Τύπου, που θα έχαναν την ορθότητά τους αν διορθώνονταν. Ωστόσο, τα 
δεδομένα που εμπίπτουν στο άρθρο 9 πρέπει να διορθώνονται και στις περιπτώσεις αυτές.

Τροπολογία 1372
Claude Moraes, Glenis Willmott

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να απαιτήσει από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας τη διόρθωση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το 
αφορούν τα οποία είναι ανακριβή. Το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να απαιτήσει τη 
συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων 
παρέχοντας πρόσθετη διορθωτική δήλωση.

Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να απαιτήσει από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας τη διόρθωση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το 
αφορούν τα οποία είναι ανακριβή. Το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να απαιτήσει τη 
συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων 
παρέχοντας πρόσθετη διορθωτική δήλωση.
Εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους 
σκοπούς που ορίζονται στο άρθρο 81 
παράγραφος 1 στοιχείο α και/ή στο άρθρο 
83, το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται 
τα δεδομένα αναγνωρίζει ότι η 
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα για τους συγκεκριμένους 
σκοπούς μπορεί να είναι κερδοσκοπικής 
φύσεως και δεν είναι δυνατό να 
διασφαλίζεται πάντα η ακρίβειά της. Ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να 
διατηρεί αυτά τα δεδομένα με στόχο την 
περαιτέρω επεξεργασία τους.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός πρέπει να λάβει υπόψη την κερδοσκοπική φύση των ιατρικών φακέλων και των 
δεδομένων έρευνας. Η διατήρηση αυτών των κερδοσκοπικών δεδομένων συνιστά μια 
εξαιρετικά σημαντική πτυχή της ορθούς διάγνωσης και της εξαγωγής ερευνητικών 
συμπερασμάτων.

Τροπολογία 1373
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να απαιτήσει από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας τη διόρθωση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το 
αφορούν τα οποία είναι ανακριβή. Το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να απαιτήσει τη 
συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων 
παρέχοντας πρόσθετη διορθωτική 
δήλωση.

Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να απαιτήσει από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας τη διόρθωση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το 
αφορούν τα οποία είναι αντικειμενικά
ανακριβή. Το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα δικαιούται να 
απαιτήσει τη συμπλήρωση ελλιπών 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
δικαιούται να συμπεριλάβει πρόσθετη 
δήλωση για διόρθωση των δεδομένων τα 
οποία, κατά την άποψη του προσώπου 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, είναι 
ανακριβή.

Or. en

Τροπολογία 1374
Timothy Kirkhope
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να απαιτήσει από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας τη διόρθωση 

Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να απαιτήσει από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας τη διόρθωση 
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δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το 
αφορούν τα οποία είναι ανακριβή. Το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να απαιτήσει τη 
συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων 
παρέχοντας πρόσθετη διορθωτική 
δήλωση.

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το 
αφορούν τα οποία είναι ανακριβή. Το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να απαιτήσει τη 
συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα.

Or. en

Τροπολογία 1375
Alexandra Thein

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να απαιτήσει από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας τη διόρθωση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το 
αφορούν τα οποία είναι ανακριβή. Το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να απαιτήσει τη 
συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων 
παρέχοντας πρόσθετη διορθωτική δήλωση.

Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να απαιτήσει από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας τη διόρθωση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το 
αφορούν τα οποία είναι ανακριβή. Το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να απαιτήσει τη 
συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων 
παρέχοντας πρόσθετη διορθωτική δήλωση.
Οι προτάσεις 1 και 2 δεν ισχύουν αν, και 
στον βαθμό που η επεξεργασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
χωρίς διόρθωση ή συμπλήρωση έχει 
στόχο να εκπληρώσει μια νομική 
υποχρέωση που υπέχει ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας βάσει του δικαίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του δικαίου 
κάποιου κράτους μέλους, υπό τον όρο ότι 
το δίκαιο του κράτους μέλους πρέπει να 
εκπληρώνει έναν στόχο δημόσιου 
συμφέροντος, να σέβεται την ουσία του 
δικαιώματος προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και να είναι 
ανάλογο προς τον επιδιωκόμενο θεμιτό 
στόχο.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Ο απεριόριστος χαρακτήρας του δικαιώματος διόρθωσης ή συμπλήρωσης των δεδομένων 
μπορεί να είναι αντίθετος με τον σκοπό της επεξεργασίας. Για παράδειγμα, ένα προγαμιαίο 
συμβόλαιο επικυρωμένο από συμβολαιογράφο, του οποίου τα συμβαλλόμενα μέρη ήταν τη 
στιγμή της σύναψής του ανύπανδρα και άτεκνα, και δεν διέθεταν περιουσία και εισόδημα, θα 
ακυρωνόταν, αν μετά την αλλαγή των εν λόγω συνθηκών ήταν δυνατή η αίτηση διόρθωσης των 
προαναφερθέντων δεδομένων στο πρωτότυπο έγγραφο.

Τροπολογία 1376
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Kinga Gál, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παράγραφος 1 δεν ισχύει για τα 
ψευδώνυμα δεδομένα.

Or. en

Τροπολογία 1377
Véronique Mathieu Houillon, Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να ασκούν το δικαίωμα 
πρόσβασης σε περίπτωση θανάτου του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα.

Or. fr

Τροπολογία 1378
Louis Michel
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα δικαιώματα που προβλέπονται στο 
άρθρο 16 παράγραφος 1 δεν ισχύουν όταν 
τα δεδομένα υποβάλλονται σε 
επεξεργασία για ιστορικούς, στατιστικούς 
ή επιστημονικούς σκοπούς και όταν η 
διόρθωση μπορεί να καταστήσει αδύνατη 
ή να ζημιώσει σοβαρά την επίτευξη των 
ιστορικών, στατιστικών ή επιστημονικών 
σκοπών.

Or. en

Τροπολογία 1379
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δικαιούχοι ή ο νόμιμος εκπρόσωπος 
ενός αποθανόντος, εφόσον ο τελευταίος 
δεν έχει εκφράσει ρητή άρνηση, έχουν το 
δικαίωμα να ζητούν από το υπεύθυνο 
επεξεργασίας να λάβει υπόψη τον θάνατο 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα καθώς και το δικαίωμα 
διόρθωσης σε περίπτωση θανάτου του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η περίπτωση του θανάτου του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα δεν εξετάζεται 
ρητώς στην πρόταση κανονισμού. Είναι απαραίτητο οι δικαιούχοι ή οποιοδήποτε άλλο 
πρόσωπο εκπροσωπεί νομίμως το πρόσωπο που απεβίωσε και στο οποίο αναφέρονται τα 
στοιχεία να μπορούν ασκούν τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται στο πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα και το οποίο απεβίωσε. τα δικαιώματα όσον αφορά την προστασία 



PE506.147v02-00 112/174 AM\929498EL.doc

EL

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν παύουν να ισχύουν με τον θάνατο του προσώπου στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα.

Τροπολογία 1380
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Δικαίωμα των φυσικών προσώπων «να 
λησμονηθούν» και δικαίωμα διαγραφής

Δικαίωμα διαγραφής

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 1381
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Δικαίωμα των φυσικών προσώπων «να 
λησμονηθούν» και δικαίωμα διαγραφής

Δικαίωμα διαγραφής

Or. en

Αιτιολόγηση

Το δικαίωμα των φυσικών προσώπων να «λησμονηθούν» είναι ψευδεπίγραφο.
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Τροπολογία 1382
Sylvie Guillaume, Françoise Castex

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Δικαίωμα των φυσικών προσώπων «να 
λησμονηθούν» και δικαίωμα διαγραφής

Δικαίωμα διαγραφής

Or. en

Τροπολογία 1383
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Δικαίωμα των φυσικών προσώπων «να 
λησμονηθούν» και δικαίωμα διαγραφής

Δικαίωμα διαγραφής

Or. en

Τροπολογία 1384
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να απαιτήσει από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το 
αφορούν και τη μη περαιτέρω διάδοση των 
εν λόγω δεδομένων, ιδίως σε σχέση με 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα 
οποία διατέθηκαν από το συγκεκριμένο 
πρόσωπο κατά την παιδική του ηλικία, 
εάν συντρέχει ένας από τους ακόλουθους 

1. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να απαιτήσει από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας και τον 
εκτελούντα την επεξεργασία τη διαγραφή 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το 
αφορούν και τη μη περαιτέρω διάδοση των 
εν λόγω δεδομένων και, όπου συντρέχει 
περίπτωση, από τρίτους τη διαγραφή 
τυχόν συνδέσμων ή αντιγράφων ή 
αναπαραγωγών των συγκεκριμένων 
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λόγους: δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εάν 
συντρέχει ένας από τους ακόλουθους 
λόγους:

Or. en

Αιτιολόγηση

Πάρα πολύ συχνά τα σχετικά δεδομένα δεν εμπίπτουν στο πεδίο του υπευθύνου επεξεργασίας 
των δεδομένων ή του εκτελούντος την επεξεργασία αλλά στο πεδίο κάποιου τρίτου.

Τροπολογία 1385
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να απαιτήσει από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το 
αφορούν και τη μη περαιτέρω διάδοση των 
εν λόγω δεδομένων, ιδίως σε σχέση με 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα 
οποία διατέθηκαν από το συγκεκριμένο
πρόσωπο κατά την παιδική του ηλικία, 
εάν συντρέχει ένας από τους ακόλουθους 
λόγους:

1. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να απαιτήσει από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το 
αφορούν και τη μη περαιτέρω διάδοση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα 
οποία διατέθηκαν από το ίδιο αυτό
πρόσωπο, εάν συντρέχει ένας από τους 
ακόλουθους λόγους:

Or. en

Τροπολογία 1386
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να απαιτήσει από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή 

1. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να απαιτήσει από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή 
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δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το 
αφορούν και τη μη περαιτέρω διάδοση των 
εν λόγω δεδομένων, ιδίως σε σχέση με 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία 
διατέθηκαν από το συγκεκριμένο πρόσωπο 
κατά την παιδική του ηλικία, εάν συντρέχει 
ένας από τους ακόλουθους λόγους:

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το 
αφορούν και τη μη περαιτέρω διάδοση των 
εν λόγω δεδομένων, εκτός και αν ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων 
είναι δημόσια αρχή ή οντότητα 
εντεταλμένη από την αρχή ή άλλως 
ενεργεί για λογαριασμό της αρχής για την 
εκτέλεση της εντολής. Το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα 
δικαιούται, ιδίως σε σχέση με δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα τα οποία 
διατέθηκαν από το συγκεκριμένο πρόσωπο 
κατά την παιδική του ηλικία, εάν συντρέχει 
ένας από τους ακόλουθους λόγους:

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αρχές έχουν νόμιμη υποχρέωση διατήρησης διαφόρων μητρώων, και δεν μπορούν να 
διαγραφούν τα δεδομένα στα εν λόγω μητρώα μετά από αίτημα του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα.

Τροπολογία 1387
Nils Torvalds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να απαιτήσει από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το 
αφορούν και τη μη περαιτέρω διάδοση των 
εν λόγω δεδομένων, ιδίως σε σχέση με 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία 
διατέθηκαν από το συγκεκριμένο πρόσωπο 
κατά την παιδική του ηλικία, εάν συντρέχει 
ένας από τους ακόλουθους λόγους:

1. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να απαιτήσει από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το 
αφορούν και τη μη περαιτέρω διάδοση των
εν λόγω δεδομένων, εκτός εάν τα 
δεδομένα τηρούνται από αρμόδιες αρχές 
ή άλλους φορείς σε νομικό μητρώο κατ’ 
απαίτηση της εθνικής νομοθεσίας ή της 
νομοθεσίας της Ένωσης, ιδίως σε σχέση 
με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα 
οποία διατέθηκαν από το συγκεκριμένο 
πρόσωπο κατά την παιδική του ηλικία, εάν 
συντρέχει ένας από τους ακόλουθους 
λόγους:
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Or. en

Τροπολογία 1388
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να απαιτήσει από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το 
αφορούν και τη μη περαιτέρω διάδοση των 
εν λόγω δεδομένων, ιδίως σε σχέση με
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα 
οποία διατέθηκαν από το συγκεκριμένο 
πρόσωπο κατά την παιδική του ηλικία, 
εάν συντρέχει ένας από τους ακόλουθους 
λόγους:

1. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να απαιτήσει από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το 
αφορούν και τη μη περαιτέρω διάδοση των 
εν λόγω δεδομένων. Δεν υφίσταται καμία 
άλλη νομική αιτιολογία για την 
επεξεργασία πέραν την συναίνεσης του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα
δεδομένα και εφόσον συντρέχει ένας από 
τους ακόλουθους λόγους:

Or. en

Τροπολογία 1389
Timothy Kirkhope
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να απαιτήσει από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το 
αφορούν και τη μη περαιτέρω διάδοση των 
εν λόγω δεδομένων, ιδίως σε σχέση με 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα 
οποία διατέθηκαν από το συγκεκριμένο 
πρόσωπο κατά την παιδική του ηλικία,
εάν συντρέχει ένας από τους ακόλουθους 
λόγους:

1. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να ζητήσει από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας, και να επιδιώξει,
τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που το αφορούν και τη μη 
περαιτέρω διάδοση των εν λόγω 
δεδομένων, εάν συντρέχει ένας από τους 
ακόλουθους λόγους:
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Or. en

Τροπολογία 1390
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να απαιτήσει από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το 
αφορούν και τη μη περαιτέρω διάδοση 
των εν λόγω δεδομένων, ιδίως σε σχέση 
με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα 
οποία διατέθηκαν από το συγκεκριμένο 
πρόσωπο κατά την παιδική του ηλικία,
εάν συντρέχει ένας από τους ακόλουθους 
λόγους:

1. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να απαιτήσει, κατά 
περίπτωση, από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας τη διαγραφή δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν 
εάν συντρέχει ένας από τους ακόλουθους 
λόγους:

Or. en

Αιτιολόγηση

Το αρχικό κείμενο είναι περίπλοκο.

Τροπολογία 1391
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα 
σε σχέση με τους σκοπούς για τους 
οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν 
άλλως πως σε επεξεργασία·

α) τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα 
σε σχέση με τους σκοπούς για τους 
οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν 
άλλως πως σε επεξεργασία και δεν 
προκύπτει απαίτηση άσκησης 
δικαστικών αξιώσεων ή όταν η νόμιμη 
υποχρεωτική ελάχιστη περίοδος 
διατήρησης έχει λήξει·
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Or. en

Τροπολογία 1392
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα 
σε σχέση με τους σκοπούς για τους 
οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν 
άλλως πως σε επεξεργασία·

α) τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα 
σε σχέση με τους σκοπούς για τους 
οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν 
άλλως πως σε επεξεργασία και η νόμιμη 
υποχρεωτική ελάχιστη περίοδος 
διατήρησης έχει λήξει·

Or. en

Αιτιολόγηση

Προέρχεται από τη γνωμοδότηση της ITRE.

Τροπολογία 1393
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα 
σε σχέση με τους σκοπούς για τους 
οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν 
άλλως πως σε επεξεργασία·

α) τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα 
σε σχέση με τους σκοπούς για τους 
οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν 
άλλως πως σε επεξεργασία και δεν 
προκύπτει απαίτηση άσκησης 
δικαστικών αξιώσεων ή όταν η νόμιμη 
υποχρεωτική ελάχιστη περίοδος 
διατήρησης έχει λήξει·

Or. en
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Τροπολογία 1394
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα αποσύρει τη συγκατάθεση επί 
της οποίας βασίζεται η επεξεργασία 
σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχείο α), ή εάν το χρονικό διάστημα 
αποθήκευσης για το οποίο παρασχέθηκε 
συγκατάθεση έληξε, και εάν δεν υπάρχει 
άλλος νομικός λόγος για την επεξεργασία 
των δεδομένων·

β) το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα αποσύρει τη συγκατάθεση επί 
της οποίας βασίζεται η επεξεργασία 
σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχείο α), ή εάν το χρονικό διάστημα
διατήρησης και αποθήκευσης για το οποίο 
παρασχέθηκε συγκατάθεση έληξε, και εάν 
δεν υπάρχει άλλος νομικός λόγος για την 
επεξεργασία ή αποθήκευση των 
δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 1395
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα αποσύρει τη συγκατάθεση επί 
της οποίας βασίζεται η επεξεργασία 
σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχείο α), ή εάν το χρονικό διάστημα 
αποθήκευσης για το οποίο παρασχέθηκε 
συγκατάθεση έληξε, και εάν δεν υπάρχει 
άλλος νομικός λόγος για την επεξεργασία 
των δεδομένων·

β) το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα αποσύρει τη συγκατάθεση επί 
της οποίας βασίζεται η επεξεργασία 
σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχείο α)·

Or. en

Τροπολογία 1396
Louis Michel
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) εάν το χρονικό διάστημα 
αποθήκευσης για το οποίο παρασχέθηκε 
συγκατάθεση έληξε·

Or. en

Τροπολογία 1397
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα
δεδομένα αντιτάσσεται στην επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
δυνάμει του άρθρου 19·

γ) το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα έχει αντιταχθεί επιτυχώς στην 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα δυνάμει του άρθρου 19·

Or. en

Τροπολογία 1398
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα αντιτάσσεται στην επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
δυνάμει του άρθρου 19·

γ) το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα έχει ουσιαστικά αντιταχθεί στην 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα δυνάμει του άρθρου 19·

Or. pl
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Τροπολογία 1399
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) δικαστήριο που εδρεύει στην Ένωση 
έχει αποφανθεί τελεσίδικα ότι τα σχετικά 
δεδομένα πρέπει να διαγραφούν·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλίζεται η ασφάλεια δικαίου σε αυτές τις περιπτώσεις, μια τελεσίδικη απόφαση 
δικαστηρίου είναι προαπαιτούμενο, σε σχέση κυρίως με τα δικαιώματα και τις ελευθερίες 
τρίτων.

Τροπολογία 1400
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) δικαστήριο που εδρεύει στην Ένωση 
έχει αποφανθεί τελεσίδικα ότι τα σχετικά 
δεδομένα πρέπει να διαγραφούν·

Or. en

Τροπολογία 1401
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) η επεξεργασία των δεδομένων δεν είναι 
σύμφωνη προς τον παρόντα κανονισμό 

διαγράφεται
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για άλλους λόγους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή είναι υπερβολική.

Τροπολογία 1402
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) δεν υπάρχουν άλλες νομικές βάσεις, 
εκτός από την συγκατάθεση του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα, για την επεξεργασία 
δεδομένων.

Or. pl

Τροπολογία 1403
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η εφαρμογή της παραγράφου 1 
εξαρτάται από την ικανότητα του 
υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων να 
εξακριβώσει την ταυτότητα του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα και το οποίο υποβάλλει το 
αίτημα διαγραφής.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλιστεί ότι μόνο το νομιμοποιημένο πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα μπορεί να ζητήσει τη διαγραφή των δεδομένων.

Τροπολογία 1404
Sylvie Guillaume, Françoise Castex

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. οι κληρονόμοι των αποθανόντων 
δικαιούνται να ζητήσουν από τον 
εκτελούντα την επεξεργασία δεδομένων 
την παύση δημοσίευσης των δεδομένων 
τους.

Or. en

Τροπολογία 1405
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας λαμβάνει 
κάθε εύλογο μέτρο για να κοινοποιεί 
οποιαδήποτε διαγραφή σε κάθε νομικό 
πρόσωπο στο οποίο έχουν κοινολογηθεί 
τα δεδομένα.

Or. en

Τροπολογία 1406
Michèle Striffler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι κληρονόμοι ενός αποθανόντος 
έχουν το δικαίωμα να ζητούν από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας να λάβει υπόψη 
τον θάνατο του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα καθώς και τη 
μη περαιτέρω διάδοση των δεδομένων 
του.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η περίπτωση του θανάτου δεν εξετάζεται ρητώς στην πρόταση κανονισμού. Είναι σημαντικό οι 
κληρονόμου ενός αποθανόντος να μπορούν να ασκούν το δικαίωμα να «λησμονηθεί» και να 
ζητούν τη διαγραφή των δεδομένων.

Τροπολογία 1407
Véronique Mathieu Houillon, Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να ασκούν το δικαίωμα 
διαγραφής σε περίπτωση θανάτου του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα.

Or. fr

Τροπολογία 1408
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι δικαιούχοι ή ο νόμιμος 
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εκπρόσωπος του αποθανόντος, εφόσον ο 
τελευταίος δεν έχει εκφράσει ρητή 
άρνηση, έχουν το δικαίωμα να ζητούν 
από τον υπεύθυνο επεξεργασίας να λάβει 
υπόψη τον θάνατο του προσώπου στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα καθώς 
και να ζητούν τη μη περαιτέρω 
δημοσίευση και διάδοση των δεδομένων 
του εν λόγω προσώπου.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία προτείνεται από το ανώτατο συμβούλιο συμβολαιογράφων της Γαλλίας: Η 
περίπτωση του θανάτου δεν εξετάζεται ρητώς στην πρόταση κανονισμού. Είναι σημαντικό οι 
δικαιούχοι ή ο νόμιμος εκπρόσωπος ενός αποθανόντος να μπορούν να ασκούν το δικαίωμα να
«λησμονηθεί» και να ζητούν τη διαγραφή των δεδομένων.

Τροπολογία 1409
Hélène Flautre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Εφόσον ο αποθανών δεν έχει 
εκφράσει αντίθετη, ρητή επιθυμία, οι 
κληρονόμοι του έχουν το δικαίωμα να 
ζητήσουν από τον υπεύθυνο επεξεργασίας 
την παύση της επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του 
αποθανόντος και τη διαγραφή τους.

Or. fr

Τροπολογία 1410
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Η εφαρμογή της παραγράφου 1 
εξαρτάται από την ικανότητα του 
υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων να 
εξακριβώσει την ταυτότητα του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα και το οποίο υποβάλλει το 
αίτημα διαγραφής.

Or. en

Τροπολογία 1411
Timothy Kirkhope
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 
δημοσιοποίησε τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα, οφείλει να λάβει κάθε εύλογο 
μέτρο, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών 
μέτρων, σε σχέση με τα δεδομένα για τη 
δημοσίευση των οποίων αρμόδιος είναι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας για να 
ενημερώσει τρίτους οι οποίοι 
επεξεργάζονται τα εν λόγω δεδομένα ότι 
το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα ζητεί να διαγραφούν τυχόν 
σύνδεσμοι ή αντίγραφα ή αναπαραγωγές 
των συγκεκριμένων δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. Εάν ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας επέτρεψε τη 
δημοσίευση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από τρίτο, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας θεωρείται υπεύθυνος για τη 
συγκεκριμένη δημοσίευση.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 1412
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 
δημοσιοποίησε τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα, οφείλει να λάβει κάθε εύλογο 
μέτρο, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών 
μέτρων, σε σχέση με τα δεδομένα για τη 
δημοσίευση των οποίων αρμόδιος είναι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας για να 
ενημερώσει τρίτους οι οποίοι 
επεξεργάζονται τα εν λόγω δεδομένα ότι 
το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα ζητεί να διαγραφούν τυχόν 
σύνδεσμοι ή αντίγραφα ή αναπαραγωγές 
των συγκεκριμένων δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. Εάν ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας επέτρεψε τη 
δημοσίευση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από τρίτο, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας θεωρείται υπεύθυνος για τη 
συγκεκριμένη δημοσίευση.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1413
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 
δημοσιοποίησε τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα, οφείλει να λάβει κάθε εύλογο 
μέτρο, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών 
μέτρων, σε σχέση με τα δεδομένα για τη 
δημοσίευση των οποίων αρμόδιος είναι ο 

διαγράφεται
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υπεύθυνος επεξεργασίας για να 
ενημερώσει τρίτους οι οποίοι 
επεξεργάζονται τα εν λόγω δεδομένα ότι 
το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα ζητεί να διαγραφούν τυχόν 
σύνδεσμοι ή αντίγραφα ή αναπαραγωγές 
των συγκεκριμένων δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. Εάν ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας επέτρεψε τη 
δημοσίευση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από τρίτο, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας θεωρείται υπεύθυνος για τη 
συγκεκριμένη δημοσίευση.

Or. en

Τροπολογία 1414
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 
δημοσιοποίησε τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα, οφείλει να λάβει κάθε εύλογο 
μέτρο, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών 
μέτρων, σε σχέση με τα δεδομένα για τη 
δημοσίευση των οποίων αρμόδιος είναι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας για να 
ενημερώσει τρίτους οι οποίοι 
επεξεργάζονται τα εν λόγω δεδομένα ότι 
το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα ζητεί να διαγραφούν τυχόν 
σύνδεσμοι ή αντίγραφα ή αναπαραγωγές 
των συγκεκριμένων δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. Εάν ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας επέτρεψε τη 
δημοσίευση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από τρίτο, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας θεωρείται υπεύθυνος για τη 
συγκεκριμένη δημοσίευση.

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή είναι αδικαιολόγητα εκτενής.

Τροπολογία 1415
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1
δημοσιοποίησε τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα, οφείλει να λάβει κάθε εύλογο 
μέτρο, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών 
μέτρων, σε σχέση με τα δεδομένα για τη
δημοσίευση των οποίων αρμόδιος είναι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας για να 
ενημερώσει τρίτους οι οποίοι 
επεξεργάζονται τα εν λόγω δεδομένα ότι 
το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα ζητεί να διαγραφούν τυχόν 
σύνδεσμοι ή αντίγραφα ή αναπαραγωγές 
των συγκεκριμένων δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα. Εάν ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας επέτρεψε τη δημοσίευση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από 
τρίτο, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
θεωρείται υπεύθυνος για τη συγκεκριμένη 
δημοσίευση.

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 οφείλει να λάβει κάθε 
εύλογο μέτρο για τη διαγραφή των
δεδομένων, εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας
ή ο εκτελών την επεξεργασία επέτρεψε
παράνομα σύμφωνα με το άρθρο 6:

α) την επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα·
β) τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σε τρίτο· ή
γ) τη δημοσίευση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από τρίτο.

Or. en

Τροπολογία 1416
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 
δημοσιοποίησε τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα, οφείλει να λάβει κάθε εύλογο 
μέτρο, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών 
μέτρων, σε σχέση με τα δεδομένα για τη 
δημοσίευση των οποίων αρμόδιος είναι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας για να 
ενημερώσει τρίτους οι οποίοι 
επεξεργάζονται τα εν λόγω δεδομένα ότι 
το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα ζητεί να διαγραφούν τυχόν 
σύνδεσμοι ή αντίγραφα ή αναπαραγωγές 
των συγκεκριμένων δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. Εάν ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας επέτρεψε τη δημοσίευση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από 
τρίτο, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
θεωρείται υπεύθυνος για τη συγκεκριμένη 
δημοσίευση.

2. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 επέτρεψε 
ρητώς ή σιωπηρά την πρόσβαση τρίτων 
σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, 
οφείλει να λάβει κάθε εύλογο και ανάλογο 
προς τις δυνατότητές του μέτρο, 
συμπεριλαμβανομένων τεχνικών μέτρων, 
σε σχέση με τα δεδομένα για τη 
δημοσίευση των οποίων αρμόδιος είναι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας για να 
ενημερώσει τρίτους οι οποίοι 
επεξεργάζονται τα εν λόγω δεδομένα ότι 
το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα ζητεί να διαγραφούν τυχόν 
σύνδεσμοι ή αντίγραφα ή αναπαραγωγές 
των συγκεκριμένων δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα.

Εάν ο υπεύθυνος που επέτρεψε την 
πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα έχει εξαφανιστεί, δεν υπάρχει 
πια ή το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται 
τα δεδομένα δεν μπορεί να έρθει σε 
επαφή μαζί του για άλλους λόγους, το εν 
λόγω πρόσωπο έχει το δικαίωμα να 
εξασφαλίσει από άλλους υπεύθυνους 
επεξεργασιών τη διαγραφή τυχόν 
συνδέσμων ή αντιγράφων ή 
αναπαραγωγών των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα.

Or. es

Τροπολογία 1417
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 
δημοσιοποίησε τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα, οφείλει να λάβει κάθε εύλογο 
μέτρο, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών 
μέτρων, σε σχέση με τα δεδομένα για τη 
δημοσίευση των οποίων αρμόδιος είναι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας για να 
ενημερώσει τρίτους οι οποίοι
επεξεργάζονται τα εν λόγω δεδομένα ότι 
το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα ζητεί να διαγραφούν τυχόν 
σύνδεσμοι ή αντίγραφα ή αναπαραγωγές 
των συγκεκριμένων δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. Εάν ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας επέτρεψε τη δημοσίευση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από 
τρίτο, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
θεωρείται υπεύθυνος για τη συγκεκριμένη 
δημοσίευση.

2. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 
δημοσιοποίησε τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα, οφείλει να λάβει κάθε εύλογο 
μέτρο, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών 
μέτρων, σε σχέση με τα δεδομένα για τη 
δημοσίευση των οποίων αρμόδιος είναι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας για να 
ενημερώσει νομικά πρόσωπα, στα οποία ο 
αρχικός υπεύθυνος επεξεργασίας είχε 
χορηγήσει άδεια για την περαιτέρω 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και τα οποία επεξεργάζονται 
τα εν λόγω δεδομένα ότι το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ζητεί να 
διαγραφούν τυχόν σύνδεσμοι ή αντίγραφα 
ή αναπαραγωγές των συγκεκριμένων 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας δεν θα φέρει 
ευθύνη για τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που δημοσιοποίησε το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα.

Or. en

Τροπολογία 1418
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 
δημοσιοποίησε τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα, οφείλει να λάβει κάθε εύλογο 
μέτρο, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών 
μέτρων, σε σχέση με τα δεδομένα για τη 
δημοσίευση των οποίων αρμόδιος είναι ο 

2. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 
δημοσιοποίησε τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα ή διαβίβασε τα συγκεκριμένα 
δεδομένα σε γνωστούς παραλήπτες, 
οφείλει να λάβει κάθε εύλογο μέτρο, 
συμπεριλαμβανομένων τεχνικών μέτρων, 
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υπεύθυνος επεξεργασίας για να 
ενημερώσει τρίτους οι οποίοι 
επεξεργάζονται τα εν λόγω δεδομένα ότι 
το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα ζητεί να διαγραφούν τυχόν 
σύνδεσμοι ή αντίγραφα ή αναπαραγωγές 
των συγκεκριμένων δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. Εάν ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας επέτρεψε τη δημοσίευση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από 
τρίτο, ο υπεύθυνος επεξεργασίας θεωρείται 
υπεύθυνος για τη συγκεκριμένη 
δημοσίευση.

σε σχέση με τα δεδομένα για τη 
δημοσίευση των οποίων αρμόδιος είναι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας για να 
ενημερώσει τρίτους οι οποίοι 
επεξεργάζονται τα εν λόγω δεδομένα ότι 
το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα ζητεί να διαγραφούν τυχόν 
σύνδεσμοι ή αντίγραφα ή αναπαραγωγές 
των συγκεκριμένων δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. Εάν ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας επέτρεψε τη δημοσίευση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από 
τρίτο, ο υπεύθυνος επεξεργασίας θεωρείται 
υπεύθυνος για τη συγκεκριμένη 
δημοσίευση.

Or. en

Τροπολογία 1419
Carmen Romero López

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 
δημοσιοποίησε τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα, οφείλει να λάβει κάθε εύλογο 
μέτρο, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών 
μέτρων, σε σχέση με τα δεδομένα για τη 
δημοσίευση των οποίων αρμόδιος είναι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας για να 
ενημερώσει τρίτους οι οποίοι 
επεξεργάζονται τα εν λόγω δεδομένα ότι 
το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα ζητεί να διαγραφούν τυχόν 
σύνδεσμοι ή αντίγραφα ή αναπαραγωγές 
των συγκεκριμένων δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. Εάν ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας επέτρεψε τη δημοσίευση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από 
τρίτο, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
θεωρείται υπεύθυνος για τη συγκεκριμένη 

2. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 
δημοσιοποίησε τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα, οφείλει να λάβει κάθε εύλογο 
μέτρο, συμπεριλαμβανομένων των 
τεχνικών μέτρων, σε σχέση με τα δεδομένα 
για τη δημοσίευση των οποίων αρμόδιος 
είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας για να 
ενημερώσει τρίτους οι οποίοι 
επεξεργάζονται τα εν λόγω δεδομένα ότι 
το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα ζητεί να διαγραφούν τυχόν 
σύνδεσμοι ή αντίγραφα ή αναπαραγωγές 
των συγκεκριμένων δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα.
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δημοσίευση.
Εάν ο υπεύθυνος που δημοσιοποίησε τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έλαβε 
μέτρα που δεν παράγουν έννομα 
αποτελέσματα, έχει εξαφανιστεί, δεν 
υπάρχει πια ή το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα δεν μπορεί να 
έρθει σε επαφή μαζί του, το εν λόγω 
πρόσωπο έχει το δικαίωμα να 
εξασφαλίσει από τρίτους τη διαγραφή 
τυχόν συνδέσμων ή αντιγράφων ή 
αναπαραγωγών των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα.

Or. es

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 1420
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 
δημοσιοποίησε τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα, οφείλει να λάβει κάθε εύλογο 
μέτρο, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών 
μέτρων, σε σχέση με τα δεδομένα για τη 
δημοσίευση των οποίων αρμόδιος είναι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας για να 
ενημερώσει τρίτους οι οποίοι 
επεξεργάζονται τα εν λόγω δεδομένα ότι 
το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα ζητεί να διαγραφούν τυχόν
σύνδεσμοι ή αντίγραφα ή αναπαραγωγές 
των συγκεκριμένων δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. Εάν ο υπεύθυνος 

2. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 
δημοσιοποίησε τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα, οφείλει να λάβει κάθε εύλογο 
μέτρο, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών 
μέτρων, σε σχέση με τα δεδομένα για τη 
δημοσίευση των οποίων αρμόδιος είναι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας για να 
ενημερώσει τρίτους οι οποίοι 
επεξεργάζονται τα εν λόγω δεδομένα ότι 
το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα ζητεί να διαγραφούν τυχόν 
σύνδεσμοι ή αντίγραφα ή αναπαραγωγές 
των συγκεκριμένων δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. Εάν ο υπεύθυνος 
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επεξεργασίας επέτρεψε τη δημοσίευση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από 
τρίτο, ο υπεύθυνος επεξεργασίας θεωρείται 
υπεύθυνος για τη συγκεκριμένη 
δημοσίευση.

επεξεργασίας επέτρεψε τη δημοσίευση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από 
τρίτο, ο υπεύθυνος επεξεργασίας θεωρείται 
υπεύθυνος για τη συγκεκριμένη 
δημοσίευση. Ανωνυμοποιημένα δεδομένα, 
ψευδώνυμα δεδομένα και 
κρυπτογραφημένα δεδομένα εξαιρούνται, 
εάν η συμμόρφωση με την παρούσα 
διάταξη απαιτεί την αναίρεση της 
διαδικασίας ανωνυμοποίησης, 
ψευδωνομοποίησης ή κρυπτογράφησης 
από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Or. en

Τροπολογία 1421
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 
δημοσιοποίησε τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα, οφείλει να λάβει κάθε εύλογο 
μέτρο, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών 
μέτρων, σε σχέση με τα δεδομένα για τη 
δημοσίευση των οποίων αρμόδιος είναι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας για να 
ενημερώσει τρίτους οι οποίοι 
επεξεργάζονται τα εν λόγω δεδομένα ότι 
το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα ζητεί να διαγραφούν τυχόν 
σύνδεσμοι ή αντίγραφα ή αναπαραγωγές 
των συγκεκριμένων δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. Εάν ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας επέτρεψε τη δημοσίευση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από 
τρίτο, ο υπεύθυνος επεξεργασίας θεωρείται 
υπεύθυνος για τη συγκεκριμένη 
δημοσίευση.

2. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 
δημοσιοποίησε τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα, οφείλει να λάβει κάθε εύλογο 
μέτρο, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών 
μέτρων, σε σχέση με τα δεδομένα για τη 
δημοσίευση των οποίων αρμόδιος είναι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας, για να 
ενημερώσει τρίτους οι οποίοι 
επεξεργάζονται τα εν λόγω δεδομένα. Ως 
τρίτοι νοούνται πρόσωπα για τα οποία, 
κατά τον χρόνο υποβολής του αιτήματος, 
ο υπεύθυνος επεξεργασίας θεωρείται ότι 
είναι εύλογα σε θέση να εντοπίσει και να 
ενημερώσει ότι το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα ζητεί να 
διαγραφούν τυχόν σύνδεσμοι ή αντίγραφα 
ή αναπαραγωγές των συγκεκριμένων 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Εάν ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας επέτρεψε τη 
δημοσίευση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από τρίτο, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας θεωρείται υπεύθυνος για τη 
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συγκεκριμένη δημοσίευση.

Or. pl

Τροπολογία 1422
Hélène Flautre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 
δημοσιοποίησε τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα, οφείλει να λάβει κάθε εύλογο 
μέτρο, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών 
μέτρων, σε σχέση με τα δεδομένα για τη 
δημοσίευση των οποίων αρμόδιος είναι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας για να 
ενημερώσει τρίτους οι οποίοι 
επεξεργάζονται τα εν λόγω δεδομένα ότι 
το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα ζητεί να διαγραφούν τυχόν 
σύνδεσμοι ή αντίγραφα ή αναπαραγωγές 
των συγκεκριμένων δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. Εάν ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας επέτρεψε τη 
δημοσίευση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από τρίτο, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας θεωρείται υπεύθυνος για τη 
συγκεκριμένη δημοσίευση.

2. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 
δημοσιοποίησε τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα χωρίς αιτιολόγηση βάσει του 
άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχεία β), γ), δ) 
και ε), λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα 
για τη διαγραφή των δεδομένων, με την 
επιφύλαξη του άρθρου 77.

Or. fr

Τροπολογία 1423
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η υποχρέωση ενημέρωσης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2 πρέπει να 
θεωρείται ότι έχει εκπληρωθεί μόλις ο 
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υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώσει τους 
τρίτους για το αίτημα διαγραφής των 
δεδομένων εμπλεκόμενου προσώπου στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα σε μορφή 
η οποία να ανταποκρίνεται στην αρχική 
δημοσίευση των εν λόγω δεδομένων, ή σε 
κάποια άλλη μορφή η οποία να 
διασφαλίζει την αποτελεσματική λήψη 
τέτοιων πληροφοριών.

Or. pl

Τροπολογία 1424
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας εκτελεί τη 
διαγραφή χωρίς καθυστέρηση, εκτός εάν η 
διατήρηση των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα είναι απαραίτητη:

3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία και, ανάλογα με την 
περίπτωση, το τρίτο μέρος εκτελεί τη 
διαγραφή χωρίς καθυστέρηση, εκτός εάν η 
διατήρηση των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα είναι απαραίτητη:

Or. en

Τροπολογία 1425
Stanimir Ilchev

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας εκτελεί τη 
διαγραφή χωρίς καθυστέρηση, εκτός εάν η 
διατήρηση των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα είναι απαραίτητη:

3. Όταν ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
πληροφορηθεί το αίτημα διαγραφής 
σύμφωνα με το παρόν άρθρο ή το 
άρθρο 13, εκτελεί τη διαγραφή χωρίς 
καθυστέρηση, εκτός εάν η διατήρηση των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι 
απαραίτητη:
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Or. de

Τροπολογία 1426
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας εκτελεί τη 
διαγραφή χωρίς καθυστέρηση, εκτός εάν 
η διατήρηση των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα είναι απαραίτητη:

3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας εκτελεί τη 
διαγραφή αμελλητί, εκτός εάν η διατήρηση
και διάδοση των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα είναι απαραίτητη:

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν οι υπεύθυνοι επεξεργασίας υπέχουν εκ του νόμου υποχρέωση να διατηρούν και να 
επεξεργάζονται δεδομένα, ενδέχεται επίσης να υποχρεούνται να διαβιβάζουν τα εν λόγω 
δεδομένα σε σχετικές αρχές ελέγχου, όπως οι εκθέσεις ύποπτων συναλλαγών σε μονάδες 
χρηματοοικονομικών πληροφοριών στο πλαίσιο των κανόνων για την καταπολέμηση της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Τροπολογία 1427
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας εκτελεί τη 
διαγραφή χωρίς καθυστέρηση, εκτός εάν 
η διατήρηση των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα είναι απαραίτητη:

3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας εκτελεί τη 
διαγραφή αμελλητί, εκτός εάν η διατήρηση 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
είναι απαραίτητη:

Or. en

Τροπολογία 1428
Alexander Alvaro
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) για την άσκηση του δικαιώματος 
ελευθερίας της έκφρασης σύμφωνα με το 
άρθρο 80·

α) στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο 
πλαίσιο του άρθρου 5α παράγραφοι 3, 5, 6 
και 8, σύμφωνα με τα άρθρα 80, 81 και 83 
του παρόντος κανονισμού και το άρθρο
10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)·

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 1429
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) για λόγους δημόσιου συμφέροντος στον 
τομέα της δημόσιας υγείας σύμφωνα με 
το άρθρο 81·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Μεταφέρθηκε στο άρθρο 17 παράγραφος 3α. Το άρθρο τροποποιείται προκειμένου να συνάδει 
με το πλαίσιο και τις αρχές εκτίμησης κινδύνων δυνάμει των άρθρων 5α (νέο) και 5β (νέο).

Τροπολογία 1430
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) για λόγους δημόσιου συμφέροντος στον 
τομέα της δημόσιας υγείας σύμφωνα με 
το άρθρο 81·

β) για σκοπούς υγείας σύμφωνα με το 
άρθρο 81 και για τη διατήρηση ιατρικών 
αρχείων και άλλους ερευνητικούς 
σκοπούς στον τομέα της υγείας·

Or. en

Τροπολογία 1431
Claude Moraes, Glenis Willmott

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) για λόγους δημόσιου συμφέροντος στον 
τομέα της δημόσιας υγείας σύμφωνα με το 
άρθρο 81·

β) για σκοπούς υγείας ή για λόγους 
δημόσιου συμφέροντος στον τομέα της 
δημόσιας υγείας σύμφωνα με το άρθρο 81·

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 1432
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) για λόγους δημόσιου συμφέροντος στον 
τομέα της δημόσιας υγείας σύμφωνα με το 
άρθρο 81·

β) για λόγους δημόσιου συμφέροντος στον 
τομέα της δημόσιας υγείας και για 
σκοπούς δημόσιας υγείας σύμφωνα με το 
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άρθρο 81·

Or. en

Τροπολογία 1433
Sarah Ludford, Charles Tannock

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) για λόγους δημόσιου συμφέροντος στον 
τομέα της δημόσιας υγείας σύμφωνα με 
το άρθρο 81·

β) για σκοπούς υγείας σύμφωνα με το 
άρθρο 81·

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να συνάδει με τη διατύπωση του άρθρου 81.

Τροπολογία 1434
Sarah Ludford, Charles Tannock

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) για την τήρηση ιατρικών αρχείων για 
πρόληψη, ιατρική διάγνωση, θεραπεία, 
παρηγορητική αγωγή, κλινικές δοκιμές, 
μητρώα ασθενών και άλλους σκοπούς 
υγειονομικής έρευνας και ιατρικής 
καινοτομίας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι συγκεκριμένοι λόγοι που δικαιολογούν τη διατήρηση δεδομένων πρέπει να απαριθμηθούν 
αναλυτικά.
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Τροπολογία 1435
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) για ιστορικούς και στατιστικούς 
σκοπούς ή για σκοπούς ιστορικής 
έρευνας σύμφωνα με το άρθρο 83·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Μεταφέρθηκε στο άρθρο 17 παράγραφος 3α. Το άρθρο τροποποιείται προκειμένου να συνάδει 
με το πλαίσιο και τις αρχές εκτίμησης κινδύνων δυνάμει των άρθρων 5α (νέο) και 5β (νέο).

Τροπολογία 1436
Claude Moraes, Glenis Willmott

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) για ιστορικούς και στατιστικούς 
σκοπούς ή για σκοπούς ιστορικής έρευνας 
σύμφωνα με το άρθρο 83·

γ) για ιστορικούς και στατιστικούς 
σκοπούς ή για σκοπούς επιστημονικής
έρευνας σύμφωνα με το άρθρο 83, όπως 
μεταξύ άλλων για κλινικές δοκιμές, 
δημιουργία μητρώων ασθενών και νόσων 
και άλλους σκοπούς υγειονομικής έρευνας 
και ιατρικής καινοτομίας·

Or. en

Τροπολογία 1437
Anna Hedh, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ



PE506.147v02-00 142/174 AM\929498EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) για ιστορικούς και στατιστικούς 
σκοπούς ή για σκοπούς ιστορικής έρευνας 
σύμφωνα με το άρθρο 83·

γ) για ιστορικούς και στατιστικούς 
σκοπούς ή για σκοπούς επιστημονικής
έρευνας σύμφωνα με το άρθρο 83·

Or. en

Τροπολογία 1438
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) για την τήρηση εκ του νόμου 
υποχρεώσεως διατήρησης των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα την 
οποία υπέχει ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
από το δίκαιο της Ένωσης ή από τη 
νομοθεσία κράτους μέλους στην οποία 
υπάγεται· η νομοθεσία του κράτους 
μέλους πρέπει να ανταποκρίνεται σε 
σκοπό δημόσιου συμφέροντος, να σέβεται 
την ουσία του δικαιώματος στην 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και να είναι ανάλογη προς τον 
επιδιωκόμενο θεμιτό στόχο·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Μεταφέρθηκε στο άρθρο 17 παράγραφος 3 σημείο α). Το άρθρο τροποποιείται προκειμένου να 
συνάδει με το πλαίσιο και τις αρχές εκτίμησης κινδύνων δυνάμει των άρθρων 5α (νέο) και 5β 
(νέο).

Τροπολογία 1439
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) για την τήρηση εκ του νόμου 
υποχρεώσεως διατήρησης των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα την 
οποία υπέχει ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
από το δίκαιο της Ένωσης ή από τη 
νομοθεσία κράτους μέλους στην οποία 
υπάγεται· η νομοθεσία του κράτους 
μέλους πρέπει να ανταποκρίνεται σε 
σκοπό δημόσιου συμφέροντος, να σέβεται 
την ουσία του δικαιώματος στην 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και να είναι ανάλογη προς τον 
επιδιωκόμενο θεμιτό στόχο·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1440
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) για την τήρηση εκ του νόμου 
υποχρεώσεως διατήρησης των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα την οποία υπέχει
ο υπεύθυνος επεξεργασίας από το δίκαιο 
της Ένωσης ή από τη νομοθεσία κράτους 
μέλους στην οποία υπάγεται· η νομοθεσία 
του κράτους μέλους πρέπει να 
ανταποκρίνεται σε σκοπό δημόσιου 
συμφέροντος, να σέβεται την ουσία του 
δικαιώματος στην προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
να είναι ανάλογη προς τον επιδιωκόμενο 
θεμιτό στόχο·

δ) για την τήρηση σύμβασης της οποίας 
το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για 
την τήρηση εκ του νόμου υποχρεώσεως ή 
άλλων απαιτήσεων κάποιου εποπτικού 
οργάνου ή άλλων εκ του νόμου 
απαιτήσεων διατήρησης των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα βάσει του δικαίου 
της Ένωσης ή του δικαίου κράτους 
μέλους στο οποίο υπάγεται ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας·

Or. en
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Τροπολογία 1441
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) για την τήρηση εκ του νόμου 
υποχρεώσεως διατήρησης των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα την οποία υπέχει ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας από το δίκαιο της 
Ένωσης ή από τη νομοθεσία κράτους 
μέλους στην οποία υπάγεται· η νομοθεσία 
του κράτους μέλους πρέπει να 
ανταποκρίνεται σε σκοπό δημόσιου 
συμφέροντος, να σέβεται την ουσία του 
δικαιώματος στην προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να 
είναι ανάλογη προς τον επιδιωκόμενο 
θεμιτό στόχο·

δ) για την τήρηση εκ του νόμου 
υποχρεώσεως, περιλαμβανομένων των 
απαιτήσεων των εποπτικών αρχών,
διατήρησης των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα την οποία υπέχει ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας από το δίκαιο της Ένωσης ή 
από τη νομοθεσία κράτους μέλους στην 
οποία υπάγεται· η νομοθεσία του κράτους 
μέλους πρέπει να ανταποκρίνεται σε σκοπό 
δημόσιου συμφέροντος, να σέβεται την 
ουσία του δικαιώματος στην προστασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και να είναι ανάλογη προς τον 
επιδιωκόμενο θεμιτό στόχο·

Or. en

Τροπολογία 1442
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) για την τήρηση εκ του νόμου 
υποχρεώσεως διατήρησης των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα την οποία υπέχει ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας από το δίκαιο της 
Ένωσης ή από τη νομοθεσία κράτους 
μέλους στην οποία υπάγεται· η νομοθεσία 
του κράτους μέλους πρέπει να 
ανταποκρίνεται σε σκοπό δημόσιου 
συμφέροντος, να σέβεται την ουσία του 
δικαιώματος στην προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να 
είναι ανάλογη προς τον επιδιωκόμενο 
θεμιτό στόχο·

δ) για την τήρηση εκ του νόμου 
υποχρεώσεως διατήρησης των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα την οποία υπέχει ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας από το δίκαιο της 
Ένωσης ή από τη νομοθεσία κράτους 
μέλους στην οποία υπάγεται· η νομοθεσία 
του κράτους μέλους πρέπει να 
ανταποκρίνεται σε σκοπό ζωτικού
δημόσιου συμφέροντος, να σέβεται
πλήρως την ουσία του δικαιώματος στην 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και να είναι ανάλογη προς τον 
επιδιωκόμενο θεμιτό στόχο·
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Or. en

Τροπολογία 1443
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) για την τήρηση εκ του νόμου 
υποχρεώσεως διατήρησης των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα την οποία υπέχει ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας από το δίκαιο της 
Ένωσης ή από τη νομοθεσία κράτους 
μέλους στην οποία υπάγεται· η νομοθεσία 
του κράτους μέλους πρέπει να 
ανταποκρίνεται σε σκοπό δημόσιου 
συμφέροντος, να σέβεται την ουσία του 
δικαιώματος στην προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
να είναι ανάλογη προς τον επιδιωκόμενο 
θεμιτό στόχο·

δ) για την τήρηση ή την αποφυγή 
παραβίασης εκ του νόμου υποχρεώσεως 
διατήρησης των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα την οποία υπέχει ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας από το δίκαιο της Ένωσης ή 
από τη νομοθεσία κράτους μέλους στην 
οποία υπάγεται·

Or. en

Αιτιολόγηση

Κάποιες διαδικασίες επεξεργασίας θα αναλαμβάνονται στο πλαίσιο ενός συνετού προγράμματος 
διαχείρισης κινδύνων προκειμένου να αποφεύγεται η παραβίαση της νομοθεσίας. Η τελευταία 
πρόταση είναι άτοπη.

Τροπολογία 1444
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) για την τήρηση εκ του νόμου 
υποχρεώσεως διατήρησης των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα την οποία υπέχει ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας από το δίκαιο της 
Ένωσης ή από τη νομοθεσία κράτους 

δ) για την τήρηση εκ του νόμου 
υποχρεώσεως διατήρησης των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα την οποία υπέχει ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας από το δίκαιο της 
Ένωσης ή από τη νομοθεσία κράτους 
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μέλους στην οποία υπάγεται· η νομοθεσία 
του κράτους μέλους πρέπει να 
ανταποκρίνεται σε σκοπό δημόσιου 
συμφέροντος, να σέβεται την ουσία του 
δικαιώματος στην προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να 
είναι ανάλογη προς τον επιδιωκόμενο 
θεμιτό στόχο·

μέλους στην οποία υπάγεται· το δίκαιο της 
Ένωσης και η νομοθεσία του κράτους 
μέλους πρέπει να ανταποκρίνεται σε σκοπό 
δημόσιου συμφέροντος, να σέβεται την 
ουσία του δικαιώματος στην προστασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και να είναι ανάλογη προς τον 
επιδιωκόμενο θεμιτό στόχο·

Or. es

Τροπολογία 1445
Salvatore Iacolino

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) για την πρόληψη ή την ανίχνευση 
ποινικών αδικημάτων, ειδικότερα 
αδικημάτων υποκλοπής ταυτότητας 
εναντίον του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα και 
οικονομικών εγκλημάτων·

Or. it

Αιτιολόγηση

Σκοπός της παρούσας τροπολογίας είναι να επιβεβαιωθεί η προστασία του συλλογικού έννομου 
συμφέροντος που συνδέεται με την πρόληψη και ανίχνευση ποινικών αδικημάτων.

Τροπολογία 1446
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) για την πρόληψη ή τον εντοπισμό 
περιπτώσεων απάτης ή άλλων 
οικονομικών εγκλημάτων, την 
επιβεβαίωση της ταυτότητας ή τον 
καθορισμό φερεγγυότητας.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Ένας αφερέγγυος επιχειρηματίας ή ένας απατεώνας θα μπορούσε να ζητήσει τη διαγραφή των 
δεδομένων του, με αποτέλεσμα να έχει θετική αντιμετώπιση σε περίπτωση μελλοντικής αίτησης 
χορήγησης δανείου.

Τροπολογία 1447
Wim van de Camp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) για σκοπούς πρόληψης και 
εντοπισμού περιπτώσεων απάτης, και 
στον βαθμό που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία δεδομένα ποινικής φύσεως, 
η συγκεκριμένη επεξεργασία συνάδει με 
το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο ι).

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (περιλαμβανομένων των δεδομένων ποινικής φύσεως) που 
υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους σκοπούς της πρόληψης και του εντοπισμού περιπτώσεων 
απάτης πρέπει να εξαιρούνται από το δικαίωμα να «λησμονηθούν» και το δικαίωμα της 
διαγραφής. Σε ό,τι αφορά τα δεδομένα ποινικής φύσεως δεν καλύπτονται επί του παρόντος από 
την εξαίρεση του άρθρου 17 παράγραφος 3 στοιχείο δ). Η διατύπωση του άρθρου 9 
παράγραφος 2 στοιχείο ι) (νέο) είναι ευρύτερη από αυτήν του άρθρου 17 παράγραφος 3 
στοιχείο δ) και καλύπτει επίσης την πρόληψη και τον εντοπισμό των περιπτώσεων απάτης. 
Βλέπε επίσης την αιτιολόγηση της τροπολογίας σε σχέση με το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο 
ι).

Τροπολογία 1448
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) για την πρόληψη ή τον εντοπισμό 
περιπτώσεων απάτης, την επιβεβαίωση 
της ταυτότητας και/ή τον καθορισμό της 
φερεγγυότητας ή της ικανότητας 
πληρωμής.

Or. en

Τροπολογία 1449
Timothy Kirkhope
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) αν είναι προς το έννομο συμφέρον 
των υπευθύνων επεξεργασίας δεδομένων 
να διατηρούν τα δεδομένα αρκεί αυτό να 
μην προκαλεί ζημία ή βλάβη στο 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα, στα δικαιώματά του ή στα 
συμφέροντά του. 

Or. en

Τροπολογία 1450
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – πρώτο εδάφιο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στα σενάρια τα οποία προβλέπονται στα 
στοιχεία α) έως δ), το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα δύναται να 
ασκήσει δικαίωμα αντίταξης κατά της 
δημιουργίας συνδέσμων, αντιγράφων ή 
αναπαραγωγών των δεδομένων 
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προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. 
Η δυνατότητα άσκησης αυτού του 
δικαιώματος αποφασίζεται με την 
εξέταση όλων των περιστάσεων που 
χαρακτηρίζουν την κάθε περίπτωση, 
προσπαθώντας να μην θιγεί λόγω αυτού 
του δικαιώματος ο συγκεκριμένος λόγος 
διατήρησης των δεδομένων.

Or. es

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η προβλεπόμενη από την παρούσα παράγραφο διατήρηση των 
δεδομένων διαφέρει εννοιολογικά από την αναπαραγωγή τους στο διαδίκτυο. Με άλλα λόγια, 
είναι διαφορετικό το να πρέπει να διατηρηθούν τα δεδομένα για συγκεκριμένους λόγους, που 
από νομική και ηθική άποψη υπερισχύουν του δικαιώματος του προσώπου «να λησμονηθεί», 
και διαφορετικό το να επιτρέπεται η διάδοσή τους, η οποία μπορεί να μην είναι πάντοτε 
αναγκαία ή να μην είναι καν συμβατή με την ανάγκη αυτή καθεαυτή διατήρησής τους.

Τροπολογία 1451
Sophia in 't Veld

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – πρώτο εδάφιο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν 
υπάρχει πια, έχει εξαφανιστεί ή δεν 
μπορεί να εντοπιστεί ή να έρθει σε επαφή 
κάποιος μαζί του, το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα έχει το 
δικαίωμα να απαιτήσει τη διαγραφή των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
συνδέονται με τον ίδιο ή την ίδια από 
τρίτους που επεξεργάζονται αυτά τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εάν 
ισχύουν οι ίδιοι λόγοι που περιγράφονται 
στο άρθρο 17 παράγραφος 1.

Or. en
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Τροπολογία 1452
Carmen Romero López

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – πρώτο εδάφιο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν τα δεδομένα διατηρούνται για τους 
λόγους που αναφέρονται στα στοιχεία α), 
β), γ) και δ), και ο υπεύθυνος έχει 
δημοσιοποιήσει τα εν λόγω δεδομένα, το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα, για λόγους που σχετίζονται με 
συμφέροντα, δικαιώματα ή θεμελιώδεις 
ελευθερίες που υπερισχύουν, δύναται να 
ασκήσει δικαίωμα αντίταξης κατά της 
δημιουργίας συνδέσμων, αντιγράφων ή 
αναπαραγωγών των εν λόγω δεδομένων, 
εκτός εάν η εν λόγω επεξεργασία αποτελεί 
ουσιώδες μέρος των δικαιωμάτων, 
συμφερόντων, σκοπών ή υποχρεώσεων 
στα οποία αναφέρονται τα εν λόγω 
στοιχεία.

Or. es

Αιτιολόγηση

Στην παράγραφο 3 δεν περιγράφονται συνήθεις καταστάσεις του ψηφιακού περιβάλλοντος κατά 
τις οποίες η διάδοση των εν λόγω δεδομένων μέσω Διαδικτύου ή μηχανών αναζήτησης μπορεί 
να προκαλέσει ζημία στο πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα την οποία δεν είναι 
υποχρεωμένο να υποστεί. Περιορίζεται η διάδοση και η πρόσβαση από όλους όταν προέχουν τα 
συμφέροντα, τα δικαιώματα και οι θεμελιώδεις ελευθερίες του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, και εφόσον τα παραπάνω δεν αποτελούν ουσιώδες μέρος των λόγων 
διατήρησης των αρχικών δεδομένων.

Τροπολογία 1453
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Αντί της διαγραφής, ο υπεύθυνος 4. Αντί της διαγραφής, ο υπεύθυνος 
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επεξεργασίας περιορίζει την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εάν:

επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία περιορίζει την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εάν:

Or. en

Τροπολογία 1454
Monika Hohlmeier, Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Στη θέση της διαγραφής εισάγεται ο 
αποκλεισμός των δεδομένων, εάν:

Or. de

Αιτιολόγηση

Η έννοια του «αποκλεισμού» πρέπει να περιλαμβάνεται στον κανονισμό. Βλέπε επίσης 
ανωτέρω προσθήκη ορισμού του αποκλεισμού στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 22. Ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να υποχρεούται, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, να 
προβαίνει σε αποκλεισμό, πράγμα που δεν ισχύει στη γερμανική διατύπωση του κανονισμού.
Δεν είναι σαφές με ποιον τρόπο πραγματοποιείται περιορισμός ή αποκλεισμός για δεδομένα που 
έχουν ήδη δημοσιευθεί.

Τροπολογία 1455
Ewald Stadler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Αντί της διαγραφής, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας αποκλείει τα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα, εάν:

Or. de



PE506.147v02-00 152/174 AM\929498EL.doc

EL

Τροπολογία 1456
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η ακρίβειά τους αμφισβητείται από το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα, για χρονικό διάστημα το οποίο 
επιτρέπει στον υπεύθυνο επεξεργασίας να 
επαληθεύσει την ακρίβεια των
δεδομένων·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1457
Monika Hohlmeier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η ακρίβειά τους αμφισβητείται από το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα, για χρονικό διάστημα το οποίο 
επιτρέπει στον υπεύθυνο επεξεργασίας να 
επαληθεύσει την ακρίβεια των δεδομένων·

α) η ακρίβειά τους αμφισβητείται από το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα, για χρονικό διάστημα το οποίο 
επιτρέπει στον υπεύθυνο επεξεργασίας να 
επαληθεύσει την ακρίβεια των δεδομένων·

Or. de

Αιτιολόγηση

Πέραν των διαφόρων παραλλαγών στο στοιχείο α), πρέπει να λαμβάνεται επίσης υπόψη ότι δεν 
είναι δυνατή η διαπίστωση της ακρίβειας των δεδομένων, κατά περίπτωση.

Τροπολογία 1458
Axel Voss
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν 
χρειάζεται πλέον τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα για την εκπλήρωση του 
καθήκοντός του, αλλά πρέπει να 
διατηρηθούν για αποδεικτικούς σκοπούς·

β) ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν 
χρειάζεται πλέον τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα για την εκπλήρωση του 
καθήκοντός του, αλλά πρέπει να 
διατηρηθούν για αποδεικτικούς σκοπούς ή 
για να εκπληρωθούν υποχρεώσεις 
τήρησης νομικού μητρώου·

Or. en

Τροπολογία 1459
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν 
χρειάζεται πλέον τα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα για την 
εκπλήρωση του καθήκοντός του, αλλά
πρέπει να διατηρηθούν για αποδεικτικούς 
σκοπούς·

β) δεδομένα πρέπει να διατηρηθούν για 
αποδεικτικούς σκοπούς·

Or. en

Τροπολογία 1460
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν 
χρειάζεται πλέον τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα για την εκπλήρωση του 
καθήκοντός του, αλλά πρέπει να 

β) ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν 
χρειάζεται πλέον τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα για την εκπλήρωση του 
καθήκοντός του, αλλά πρέπει να 
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διατηρηθούν για αποδεικτικούς σκοπούς· διατηρηθούν για τον σκοπό της 
υπεράσπισης νομικών απαιτήσεων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο όρος «αποδεικτικοί σκοποί» είναι υπερβολικά περιοριστικός· το εν λόγω άρθρο πρέπει να 
περιλαμβάνει τη διατήρηση πληροφοριών για τον σκοπό της υπεράσπισης τυχόν νομικών 
απαιτήσεων.

Τροπολογία 1461
Monika Hohlmeier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν 
χρειάζεται πλέον τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα για την 
εκπλήρωση του καθήκοντός του, αλλά 
πρέπει να διατηρηθούν για αποδεικτικούς 
σκοπούς·

β) δεν είναι δυνατό να διαπιστωθεί η 
ακρίβειά τους·

Or. de

Αιτιολόγηση

Στο στοιχείο β) πρέπει να προβλέπεται αποκλεισμός, αν τα δεδομένα δεν είναι πλέον 
απαραίτητα για τον σκοπό για τον οποίο αποθηκεύτηκαν, αλλά δεν επιτρέπεται και η διαγραφή 
τους για νομικά, καταστατικά ή συμβατικά καθορισμένο χρονικό διάστημα. Περαιτέρω 
αποθήκευση για καθαρά αποδεικτικούς σκοπούς θα εντάσσονταν στο πλαίσιο της διαδικασίας 
διατήρησης δεδομένων με σκοπό να χρησιμοποιηθούν για τυχόν μελλοντική επίλυση διαφορών 
και δεν πρέπει να επιτρέπεται.

Τροπολογία 1462
Monika Hohlmeier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) η επεξεργασία είναι παράνομη και το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα αντιτάσσεται στη διαγραφή 
τους και ζητεί, αντ’ αυτής, τον 
περιορισμό της χρήσης τους·

γ) τα δεδομένα δεν είναι πλέον 
απαραίτητα για τον σκοπό για τον οποίο 
αποθηκεύθηκαν, αλλά δεν επιτρέπεται 
και η διαγραφή τους για νομικά, 
κανονιστικά ή συμβατικά καθορισμένο 
χρονικό διάστημα·

Or. de

Αιτιολόγηση

Το στοιχείο γ) δεν αποτελεί πάντα περίπτωση αποκλεισμού. Δεν επιθυμούν πάντα οι χρήστες την 
πλήρη αλλαγή μιας υπηρεσίας. Αν η αλλαγή οδηγεί σε αποκλεισμό, ενδέχεται να τεθούν νέα 
εμπόδια σε αυτήν, αν ο χρήστης επιθυμεί στη συνέχεια να δοκιμάσει μια νέα υπηρεσία ή να 
χρησιμοποιήσει παράλληλα δύο υπηρεσίες.

Τροπολογία 1463
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 4 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα ζητεί τη μεταφορά των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε 
άλλο αυτοματοποιημένο σύστημα 
επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 18 
παράγραφος 2.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1464
Monika Hohlmeier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 4 – στοιχείο δ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα ζητεί τη μεταφορά των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε 
άλλο αυτοματοποιημένο σύστημα 
επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 18 
παράγραφος 2.

δ) υπάρχουν λόγοι να θεωρείται ότι μέσω 
μιας διαγραφής ενδέχεται να θιγούν 
συμφέροντα του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, τα οποία 
χρήζουν προστασίας·

Or. de

Αιτιολόγηση

Το στοιχείο δ) αποτελεί σπάνια ειδική περίπτωση. Η υποχρέωση αποκλεισμού πρέπει γενικά να 
υπόκειται σε ρύθμιση, αν υπάρχουν λόγοι να θεωρείται ότι μέσω μιας διαγραφής ενδέχεται να 
θιγούν συμφέροντα του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, τα οποία χρήζουν 
προστασίας.

Τροπολογία 1465
Monika Hohlmeier, Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 4 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) ή μια διαγραφή δεν είναι εφικτή 
εξαιτίας του ιδιαίτερου χαρακτήρα της 
αποθήκευσης ή είναι εφικτή μόνο με 
δυσανάλογα μεγάλη προσπάθεια.

Or. de

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητη νέα ρύθμιση που θα ορίζει ότι αποκλεισμός λαμβάνει χώρα όταν μια 
διαγραφή δεν είναι εφικτή εξαιτίας του ιδιαίτερου χαρακτήρα της αποθήκευσης (π.χ. συστήματα
WORM, αρχεία σε έντυπη μορφή) ή είναι εφικτή με δυσανάλογα μεγάλη προσπάθεια.

Τροπολογία 1466
Ewald Stadler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 4 – στοιχείο δ α (νέο)



AM\929498EL.doc 157/174 PE506.147v02-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) μια διαγραφή δεν είναι εφικτή για 
τεχνικούς λόγους ή είναι εφικτή μόνο με 
δυσανάλογα μεγάλη προσπάθεια.

Or. de

Τροπολογία 1467
Monika Hohlmeier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Με εξαίρεση την αποθήκευση, τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 4 μπορούν 
να υποβληθούν σε επεξεργασία μόνον για
αποδεικτικούς σκοπούς ή με τη 
συγκατάθεση του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα ή για την 
προστασία των δικαιωμάτων άλλου 
φυσικού ή νομικού προσώπου ή για 
σκοπό δημόσιου συμφέροντος.

5. Με εξαίρεση την αποθήκευση, τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
υπόκεινται σε αποκλεισμό σύμφωνα με
την παράγραφο 4 μπορούν να υποβληθούν 
σε επεξεργασία μόνον:

α) όταν το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα έχει παράσχει 
τη συγκατάθεσή του·
β) για επιστημονικούς σκοπούς·
γ) για την αντιμετώπιση έλλειψης 
αποδεικτικών στοιχείων· ή
δ) όταν είναι αναγκαίο για άλλους λόγους 
υπέρτερου συμφέροντος του υπευθύνου 
επεξεργασίας ή τρίτου·
ε) και για δεδομένα των οποίων θα 
επιτρεπόταν η επεξεργασία εάν δεν 
υπόκειντο σε αποκλεισμό.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Επεξεργασία δεδομένων που υπόκεινται σε αποκλεισμό πρέπει να επιτρέπεται χωρίς τη 
συγκατάθεση του προσώπου στο οποίο αναφέρονται σύμφωνα με την παράγραφο 5 μόνο για 
επιστημονικούς σκοπούς, για την αντιμετώπιση έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων ή όταν αυτό 
είναι αναγκαίο για άλλους λόγους υπέρτερου συμφέροντος του υπευθύνου επεξεργασίας ή τρίτου 
και όταν η επεξεργασία των σχετικών δεδομένων θα επιτρεπόταν εάν δεν υπόκειντο σε 
αποκλεισμό.

Τροπολογία 1468
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Με εξαίρεση την αποθήκευση, τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 4 μπορούν 
να υποβληθούν σε επεξεργασία μόνον για 
αποδεικτικούς σκοπούς ή με τη 
συγκατάθεση του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα ή για την 
προστασία των δικαιωμάτων άλλου 
φυσικού ή νομικού προσώπου ή για σκοπό 
δημόσιου συμφέροντος.

5. Με εξαίρεση την αποθήκευση, τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 4 μπορούν 
να υποβληθούν σε επεξεργασία μόνον για 
αποδεικτικούς σκοπούς ή για την 
εκπλήρωση υποχρεώσεων τήρησης 
νομικού μητρώου ή με τη συγκατάθεση 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα ή για την προστασία των 
δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού 
προσώπου ή για σκοπό δημόσιου 
συμφέροντος.

Or. en

Τροπολογία 1469
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Εάν η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα περιορίζεται 
δυνάμει της παραγράφου 4, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ενημερώνει το πρόσωπο στο 

6. Εάν η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα περιορίζεται 
δυνάμει της παραγράφου 4, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
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οποίο αναφέρονται τα δεδομένα πριν από 
την άρση του περιορισμού της 
επεξεργασίας.

επεξεργασία ενημερώνει το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα πριν από 
την άρση του περιορισμού της 
επεξεργασίας.

Or. en

Τροπολογία 1470
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Τα αιτήματα για τη διόρθωση, τη 
διαγραφή ή το κλείδωμα των δεδομένων 
δεν θίγουν την επεξεργασία που είναι 
απαραίτητη για την ασφάλεια, προστασία 
και διατήρηση της ανθεκτικότητας ενός 
ή περισσότερων πληροφοριακών 
συστημάτων. Επιπλέον, το δικαίωμα 
διόρθωσης και/ή διαγραφής δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα δεν εφαρμόζεται 
σε οποιαδήποτε δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που απαιτείται να 
διατηρούνται από εκ του νόμου 
υποχρέωση ή για την προστασία των 
δικαιωμάτων του υπευθύνου 
επεξεργασίας, του εκτελούντος την 
επεξεργασία ή τρίτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες το δικαίωμα του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα σχετικά με τη διόρθωση ή τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν πρέπει 
να ισχύει – για παράδειγμα η νομοθεσία κρατών μελών της ΕΕ και άλλες νομολογίες απαιτούν 
τη διατήρηση συγκεκριμένων κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για λόγους 
εθνικής ασφάλειας ή για τη διερεύνηση τυχόν παράνομων πράξεων.

Τροπολογία 1471
Monika Hohlmeier
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας εφαρμόζει 
μηχανισμούς ώστε να διασφαλίζεται ότι 
τηρούνται οι προθεσμίες που θεσπίζονται 
για τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα ή/και για την περιοδική 
επανεξέταση της αναγκαιότητας 
αποθήκευσης των δεδομένων.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλέπε άρθρο 17α

Τροπολογία 1472
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας εφαρμόζει 
μηχανισμούς ώστε να διασφαλίζεται ότι 
τηρούνται οι προθεσμίες που θεσπίζονται 
για τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα ή/και για την περιοδική 
επανεξέταση της αναγκαιότητας 
αποθήκευσης των δεδομένων.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1473
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 7
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας εφαρμόζει 
μηχανισμούς ώστε να διασφαλίζεται ότι 
τηρούνται οι προθεσμίες που θεσπίζονται 
για τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα ή/και για την περιοδική 
επανεξέταση της αναγκαιότητας 
αποθήκευσης των δεδομένων.

7. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία εφαρμόζει μηχανισμούς 
ώστε να διασφαλίζεται ότι τηρούνται οι 
προθεσμίες που θεσπίζονται για τη 
διαγραφή δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα ή/και για την περιοδική 
επανεξέταση της αναγκαιότητας 
αποθήκευσης των δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 1474
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Εάν η διαγραφή πραγματοποιηθεί, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας δεν 
επεξεργάζεται τα εν λόγω δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα με κανέναν 
άλλον τρόπο.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Λόγω της εισαγωγής ψευδώνυμων δεδομένων (άρθρο 4), καθίσταται αναγκαία η 
διαφοροποίηση των συνεπειών σε σχέση με τη διαγραφή.

Τροπολογία 1475
Timothy Kirkhope
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 8
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Εάν η διαγραφή πραγματοποιηθεί, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας δεν 
επεξεργάζεται τα εν λόγω δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα με κανέναν 
άλλον τρόπο.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1476
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8a. Εάν τα ψευδώνυμα δεδομένα 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2α 
υποβάλλονται σε επεξεργασία, αρκεί η 
διαγραφή όλων των συνδέσμων που 
σχετίζονται με το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα αφαιρώντας 
μόνιμα και πλήρως τα δεδομένα αυτά και 
καθιστώντας ανώνυμα τα υπόλοιπα 
δεδομένα σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 2β για την τήρηση του 
παρόντος άρθρου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα ψευδώνυμα 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 1477
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 8 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8a. Εάν οι όροι για το δικαίωμα του 
προσώπου να «λησμονηθεί» και το 
δικαίωμα της διαγραφής πληρούνται 
δυνάμει των παραγράφων 1 και 2, το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα έχει επίσης το δικαίωμα να 
ζητήσει τη διόρθωση, τη διαγραφή, την 
απαλοιφή ή την αφαίρεση από 
οποιονδήποτε κατάλογο των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από 
οποιαδήποτε υπηρεσία της κοινωνίας της 
πληροφορίας η οποία παρέχει μέσα που 
επιτρέπουν ή διευκολύνουν τη διερεύνηση 
δεδομένων ή την πρόσβαση σε αυτά.

Or. en

Τροπολογία 1478
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό:

διαγράφεται

α) των κριτηρίων και των απαιτήσεων 
σχετικά με την εφαρμογή της 
παραγράφου 1 για συγκεκριμένους τομείς 
και σε συγκεκριμένες καταστάσεις 
επεξεργασίας δεδομένων·
β) των προϋποθέσεων για τη διαγραφή 
συνδέσμων, αντιγράφων ή 
αναπαραγωγών δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από υπηρεσίες επικοινωνιών 
διαθέσιμες στο κοινό, όπως αναφέρεται 
στην παράγραφο 2·
γ) των κριτηρίων και των προϋποθέσεων 
για τον περιορισμό της επεξεργασίας 
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δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4.

Or. en

Τροπολογία 1479
Monika Hohlmeier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό:

διαγράφεται

α) των κριτηρίων και των απαιτήσεων 
σχετικά με την εφαρμογή της 
παραγράφου 1 για συγκεκριμένους τομείς 
και σε συγκεκριμένες καταστάσεις 
επεξεργασίας δεδομένων·
β) των προϋποθέσεων για τη διαγραφή 
συνδέσμων, αντιγράφων ή 
αναπαραγωγών δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από υπηρεσίες επικοινωνιών 
διαθέσιμες στο κοινό, όπως αναφέρεται 
στην παράγραφο 2·
γ) των κριτηρίων και των προϋποθέσεων 
για τον περιορισμό της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η εξουσιοδότηση της Επιτροπής είναι εξαιρετικά ευρεία και ασαφώς διατυπωμένη. Οι κανόνες 
που διέπουν την υποχρέωση διαγραφής ή τον περιορισμό της επεξεργασίας επηρεάζουν άμεσα 
τις δυνατότητες για επιτρεπόμενη επεξεργασία δεδομένων. Πρέπει να συμπεριληφθεί σχετικός 
κανόνας στον κανονισμό ή να αφεθεί στην ευχέρεια των κρατών μελών.
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Τροπολογία 1480
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό:

διαγράφεται

α) των κριτηρίων και των απαιτήσεων 
σχετικά με την εφαρμογή της 
παραγράφου 1 για συγκεκριμένους τομείς 
και σε συγκεκριμένες καταστάσεις 
επεξεργασίας δεδομένων·
β) των προϋποθέσεων για τη διαγραφή 
συνδέσμων, αντιγράφων ή 
αναπαραγωγών δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από υπηρεσίες επικοινωνιών 
διαθέσιμες στο κοινό, όπως αναφέρεται 
στην παράγραφο 2·
γ) των κριτηρίων και των προϋποθέσεων 
για τον περιορισμό της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4.

Or. es

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, δεν μπορούμε να δεχτούμε την παράγραφο 9 του 
παρόντος άρθρου, καθώς προβλέπει τη ρύθμιση θεμάτων τα οποία είναι ουσιώδη για την ορθή 
κατανόηση του κανόνα. Εάν θεωρηθεί ότι τα εν λόγω θέματα πρέπει να καλυφθούν 
αναγκαστικά, αυτά πρέπει να αναπτυχθούν εντός του ίδιου του κανονισμού.

Τροπολογία 1481
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 

διαγράφεται
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το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό:
α) των κριτηρίων και των απαιτήσεων 
σχετικά με την εφαρμογή της 
παραγράφου 1 για συγκεκριμένους τομείς 
και σε συγκεκριμένες καταστάσεις 
επεξεργασίας δεδομένων·
β) των προϋποθέσεων για τη διαγραφή 
συνδέσμων, αντιγράφων ή 
αναπαραγωγών δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από υπηρεσίες επικοινωνιών 
διαθέσιμες στο κοινό, όπως αναφέρεται 
στην παράγραφο 2·
γ) των κριτηρίων και των προϋποθέσεων 
για τον περιορισμό της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4.

Or. en

Τροπολογία 1482
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό:

διαγράφεται

α) των κριτηρίων και των απαιτήσεων 
σχετικά με την εφαρμογή της 
παραγράφου 1 για συγκεκριμένους τομείς 
και σε συγκεκριμένες καταστάσεις 
επεξεργασίας δεδομένων·
β) των προϋποθέσεων για τη διαγραφή 
συνδέσμων, αντιγράφων ή 
αναπαραγωγών δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από υπηρεσίες επικοινωνιών 
διαθέσιμες στο κοινό, όπως αναφέρεται 
στην παράγραφο 2·
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γ) των κριτηρίων και των προϋποθέσεων 
για τον περιορισμό της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4.

Or. en

Τροπολογία 1483
Ewald Stadler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό:

διαγράφεται

α) των κριτηρίων και των απαιτήσεων 
σχετικά με την εφαρμογή της 
παραγράφου 1 για συγκεκριμένους τομείς 
και σε συγκεκριμένες καταστάσεις 
επεξεργασίας δεδομένων·
β) των προϋποθέσεων για τη διαγραφή 
συνδέσμων, αντιγράφων ή 
αναπαραγωγών δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από υπηρεσίες επικοινωνιών 
διαθέσιμες στο κοινό, όπως αναφέρεται 
στην παράγραφο 2·
γ) των κριτηρίων και των προϋποθέσεων 
για τον περιορισμό της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4.

Or. de

Τροπολογία 1484
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 9 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό:

9. Αφού ζητηθεί η γνώμη του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας 
Δεδομένων, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 86, για τον 
περαιτέρω προσδιορισμό:

Or. en

Τροπολογία 1485
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 9 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) των κριτηρίων και των απαιτήσεων 
σχετικά με την εφαρμογή της 
παραγράφου 1 για συγκεκριμένους τομείς 
και σε συγκεκριμένες καταστάσεις 
επεξεργασίας δεδομένων·

α) των προϋποθέσεων για τη διαγραφή 
συνδέσμων, αντιγράφων ή 
αναπαραγωγών δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από υπηρεσίες επικοινωνιών 
διαθέσιμες στο κοινό, όπως αναφέρεται 
στην παράγραφο 2·

Or. en

Τροπολογία 1486
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 9 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) των προϋποθέσεων για τη διαγραφή 
συνδέσμων, αντιγράφων ή 
αναπαραγωγών δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από υπηρεσίες επικοινωνιών 
διαθέσιμες στο κοινό, όπως αναφέρεται 
στην παράγραφο 2·

β) των κριτηρίων και των προϋποθέσεων 
για τον περιορισμό της επεξεργασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 4·
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Or. en

Τροπολογία 1487
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 9 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) των κριτηρίων και των προϋποθέσεων 
για τον περιορισμό της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1488
Ewald Stadler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 9 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) των κριτηρίων και των προϋποθέσεων 
για τον περιορισμό της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 4.

γ) των κριτηρίων και των προϋποθέσεων 
για τον αποκλεισμό δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, όπως αναφέρεται 
στην παράγραφο 4.

Or. de

Τροπολογία 1489
Monika Hohlmeier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 17α
Καθορισμός των προθεσμιών διαγραφής
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Ο υπεύθυνος επεξεργασίας εφαρμόζει 
μηχανισμούς ώστε να διασφαλίζεται ότι 
τηρούνται οι προθεσμίες που θεσπίζονται 
για τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα ή/και για την περιοδική 
επανεξέταση της αναγκαιότητας 
αποθήκευσης των δεδομένων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το περιεχόμενο του κανόνα που περιλαμβάνεται στο άρθρο 17 παράγραφος 7 είναι εύλογο.
Εντούτοις, πρόκειται για κανόνα με οριζόντιο χαρακτήρα, ο οποίος πρέπει να αποτελέσει 
ξεχωριστό άρθρο, όπως το άρθρο 5 της απόφασης πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ για τις κρατικές 
αρχές.

Τροπολογία 1490
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 18 διαγράφεται
Δικαίωμα στη φορητότητα των 
δεδομένων
1. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται, εάν τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε 
επεξεργασία με ηλεκτρονικά μέσα και με 
δομημένο και συνήθως χρησιμοποιούμενο 
μορφότυπο, να εξασφαλίσει από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας αντίγραφο των 
δεδομένων που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία, σε ηλεκτρονικό και 
δομημένο μορφότυπο συνήθους χρήσης ο 
οποίος επιτρέπει την περαιτέρω χρήση 
από το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται 
τα δεδομένα.
2. Εάν το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα παρέσχε τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και η 
επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση ή 
σε σύμβαση, το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα δικαιούται να 
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μεταφέρει τα εν λόγω δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα και κάθε άλλη 
πληροφορία που παρέσχε το εν λόγω 
πρόσωπο -και που διατηρείται από 
αυτοματοποιημένο σύστημα 
επεξεργασίας- σε άλλο αυτοματοποιημένο 
σύστημα επεξεργασίας, σε ηλεκτρονικό 
μορφότυπο συνήθους χρήσης, χωρίς 
αντίρρηση από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας από τον οποίο αποσύρονται 
τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
3. Η Επιτροπή μπορεί να προσδιορίσει 
τον ηλεκτρονικό μορφότυπο που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 και τα 
τεχνικά πρότυπα, τους τρόπους και τις 
διαδικασίες για τη μεταφορά δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει της 
παραγράφου 2. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 87 παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 1491
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Άρθρο 18 διαγράφεται
Δικαίωμα στη φορητότητα των 
δεδομένων
1. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται, εάν τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε 
επεξεργασία με ηλεκτρονικά μέσα και με 
δομημένο και συνήθως χρησιμοποιούμενο 
μορφότυπο, να εξασφαλίσει από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας αντίγραφο των 
δεδομένων που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία, σε ηλεκτρονικό και 
δομημένο μορφότυπο συνήθους χρήσης ο 
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οποίος επιτρέπει την περαιτέρω χρήση 
από το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται 
τα δεδομένα.
2. Εάν το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα παρέσχε τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και η 
επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση ή 
σε σύμβαση, το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα δικαιούται να 
μεταφέρει τα εν λόγω δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα και κάθε άλλη 
πληροφορία που παρέσχε το εν λόγω 
πρόσωπο -και που διατηρείται από 
αυτοματοποιημένο σύστημα 
επεξεργασίας- σε άλλο αυτοματοποιημένο 
σύστημα επεξεργασίας, σε ηλεκτρονικό 
μορφότυπο συνήθους χρήσης, χωρίς 
αντίρρηση από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας από τον οποίο αποσύρονται 
τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
3. Η Επιτροπή μπορεί να προσδιορίσει 
τον ηλεκτρονικό μορφότυπο που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 και τα 
τεχνικά πρότυπα, τους τρόπους και τις 
διαδικασίες για τη μεταφορά δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει της 
παραγράφου 2. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 87 παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 1492
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Hubert Pirker, Seán Kelly, Wim van de Camp, 
Renate Sommer, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Άρθρο 18 διαγράφεται
Δικαίωμα στη φορητότητα των 
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δεδομένων
1. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται, εάν τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε 
επεξεργασία με ηλεκτρονικά μέσα και με 
δομημένο και συνήθως χρησιμοποιούμενο 
μορφότυπο, να εξασφαλίσει από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας αντίγραφο των 
δεδομένων που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία, σε ηλεκτρονικό και 
δομημένο μορφότυπο συνήθους χρήσης ο 
οποίος επιτρέπει την περαιτέρω χρήση 
από το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται 
τα δεδομένα.
2. Εάν το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα παρέσχε τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και η 
επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση ή 
σε σύμβαση, το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα δικαιούται να 
μεταφέρει τα εν λόγω δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα και κάθε άλλη 
πληροφορία που παρέσχε το εν λόγω 
πρόσωπο -και που διατηρείται από 
αυτοματοποιημένο σύστημα 
επεξεργασίας- σε άλλο αυτοματοποιημένο 
σύστημα επεξεργασίας, σε ηλεκτρονικό 
μορφότυπο συνήθους χρήσης, χωρίς 
αντίρρηση από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας από τον οποίο αποσύρονται 
τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
3. Η Επιτροπή μπορεί να προσδιορίσει 
τον ηλεκτρονικό μορφότυπο που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 και τα 
τεχνικά πρότυπα, τους τρόπους και τις 
διαδικασίες για τη μεταφορά δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει της 
παραγράφου 2. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 87 παράγραφος 2.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Μεταφέρεται στο άρθρο 15.


