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Τροπολογία 1829
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε υπεύθυνος επεξεργασίας και κάθε 
εκτελών την επεξεργασία και, εφόσον 
συντρέχει περίπτωση, ο εκπρόσωπος του 
υπευθύνου επεξεργασίας διατηρεί 
τεκμηρίωση όλων των πράξεων 
επεξεργασίας για τις οποίες είναι 
υπεύθυνος.

1. Κάθε υπεύθυνος επεξεργασίας και, 
εφόσον συντρέχει περίπτωση, ο 
εκπρόσωπος του υπευθύνου επεξεργασίας 
διατηρεί τεκμηρίωση όλων των πράξεων 
επεξεργασίας για τις οποίες είναι 
υπεύθυνος.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για την αποφυγή τυχόν πρόσθετου και περιττού διοικητικού φόρτου, η ευθύνη θα πρέπει να 
ανατίθεται σε ένα μόνο άτομο, εν προκειμένω, στον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Τροπολογία 1830
Sophia in 't Veld

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε υπεύθυνος επεξεργασίας και κάθε 
εκτελών την επεξεργασία και, εφόσον 
συντρέχει περίπτωση, ο εκπρόσωπος του 
υπευθύνου επεξεργασίας διατηρεί 
τεκμηρίωση όλων των πράξεων 
επεξεργασίας για τις οποίες είναι 
υπεύθυνος.

1. Κάθε υπεύθυνος επεξεργασίας και κάθε 
εκτελών την επεξεργασία είναι σε θέση να 
αποδεικνύει τη συμμόρφωσή του προς τις 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού 
κατόπιν αιτήματος της αρχής ελέγχου.

Or. en
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Τροπολογία 1831
Jan Mulder

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε υπεύθυνος επεξεργασίας και κάθε 
εκτελών την επεξεργασία και, εφόσον 
συντρέχει περίπτωση, ο εκπρόσωπος του 
υπευθύνου επεξεργασίας διατηρεί 
τεκμηρίωση όλων των πράξεων 
επεξεργασίας για τις οποίες είναι 
υπεύθυνος.

1. Κάθε υπεύθυνος επεξεργασίας και κάθε 
εκτελών την επεξεργασία και, εφόσον 
συντρέχει περίπτωση, ο εκπρόσωπος του 
υπευθύνου επεξεργασίας διατηρεί 
τεκμηρίωση των πράξεων επεξεργασίας, 
εάν οι εν λόγω πράξεις συνεπάγονται 
κίνδυνο κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 
33,  παράγραφος 2, ώστε να μπορεί ανά 
πάσα στιγμή να αποδεικνύει τη 
συμμόρφωσή του προς τον παρόντα 
κανονισμό. 

Or. en

Τροπολογία 1832
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε υπεύθυνος επεξεργασίας και κάθε 
εκτελών την επεξεργασία και, εφόσον 
συντρέχει περίπτωση, ο εκπρόσωπος του 
υπευθύνου επεξεργασίας διατηρεί 
τεκμηρίωση όλων των πράξεων 
επεξεργασίας για τις οποίες είναι 
υπεύθυνος.

1. Κάθε υπεύθυνος επεξεργασίας και, 
εφόσον συντρέχει περίπτωση, ο 
εκπρόσωπος του υπευθύνου επεξεργασίας 
διατηρεί τεκμηρίωση όλων των πράξεων 
επεξεργασίας για τις οποίες είναι 
υπεύθυνος.

Or. en

Τροπολογία 1833
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε υπεύθυνος επεξεργασίας και κάθε 
εκτελών την επεξεργασία και, εφόσον 
συντρέχει περίπτωση, ο εκπρόσωπος του 
υπευθύνου επεξεργασίας διατηρεί 
τεκμηρίωση όλων των πράξεων
επεξεργασίας για τις οποίες είναι 
υπεύθυνος.

1. Κάθε υπεύθυνος επεξεργασίας και κάθε 
εκτελών την επεξεργασία και, εφόσον 
συντρέχει περίπτωση, ο εκπρόσωπος του 
υπευθύνου επεξεργασίας είναι 
διατεθειμένος να ενημερώνει πλήρως τις 
αρχές που το επιθυμούν για όλες τις 
πράξεις επεξεργασίας για τις οποίες είναι 
υπεύθυνος.

Or. es

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να διατυπωθεί με γενικό χαρακτήρα μια σαφής αρχή λογοδοσίας καθολικής ισχύος:
οι υπεύθυνοι επεξεργασίας θα πρέπει να είναι διατεθειμένοι να ενημερώνουν πλήρως τις αρχές 
που το επιθυμούν για όλες τις πράξεις επεξεργασίας για τις οποίες είναι υπεύθυνοι.

Τροπολογία 1834
Wim van de Camp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε υπεύθυνος επεξεργασίας και κάθε 
εκτελών την επεξεργασία και, εφόσον 
συντρέχει περίπτωση, ο εκπρόσωπος του 
υπευθύνου επεξεργασίας διατηρεί 
τεκμηρίωση όλων των πράξεων 
επεξεργασίας για τις οποίες είναι 
υπεύθυνος.

1. Κάθε υπεύθυνος επεξεργασίας διατηρεί 
την εποπτεία όλων των πράξεων 
επεξεργασίας για τις οποίες είναι 
υπεύθυνος, οι οποίες συνεπάγονται υψηλό 
βαθμό κινδύνου για τα θεμελιώδη 
δικαιώματα των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα, ιδιαίτερα δε 
για το δικαίωμά τους στην ιδιωτική ζωή, 
σύμφωνα με την έκβαση της εκτίμησης 
επιπτώσεων όσον αφορά την προστασία 
της ιδιωτικής ζωής, όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 33.

Or. en
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Αιτιολόγηση

The organisational size criterion (>250 employees) is not useful to differentiate between 
organisations with respect to the scope of this article. Instead, a risk-based approach in 
Article 28 would be better suited to achieve the goals of this Regulation, similar to the 
notification requirement of Article 18 of the current Directive, which this article replaces. The 
Directive allowed for the exemption of a wide range of processing categories, which do not 
pose a significant risk for the fundamental rights of the data subject. It is therefore consistent 
to allow also for a similar risk-based exemption with regard to the documentation 
requirements under Article 28 and to limit those to processing that pose a high degree of risk 
for the data subject. Although organisations with a high maturity level in compliance and risk 
management would consider the documentation of data processing sound risk management, 
requiring all organisations to document each and every form of data processing taking place 
in the organisation (from the main customer database down to the department birthday list) 
would place an excessive and disproportional burden on organisations, and would not be 
consistent with the statements of the Commission with regard to implementation cost. In order 
to determine a high degree of risk, reference is made to the privacy impact assessment of 
Article 33. When the privacy impact assessment indicates a high degree of risk, the 
documentation obligation is triggered.

Τροπολογία 1835
Nathalie Griesbeck

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε υπεύθυνος επεξεργασίας και κάθε 
εκτελών την επεξεργασία και, εφόσον 
συντρέχει περίπτωση, ο εκπρόσωπος του 
υπευθύνου επεξεργασίας διατηρεί 
τεκμηρίωση όλων των πράξεων 
επεξεργασίας για τις οποίες είναι 
υπεύθυνος.

1. Κάθε υπεύθυνος επεξεργασίας και κάθε 
εκτελών την επεξεργασία και, εφόσον 
συντρέχει περίπτωση, ο εκπρόσωπος του 
υπευθύνου επεξεργασίας διατηρεί 
τεκμηρίωση που επικαιροποιείται σε 
τακτική βάση όλων των πράξεων 
επεξεργασίας για τις οποίες είναι 
υπεύθυνος.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας είναι να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της υποχρέωσης 
τεκμηρίωσης.
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Τροπολογία 1836
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε υπεύθυνος επεξεργασίας και κάθε 
εκτελών την επεξεργασία και, εφόσον 
συντρέχει περίπτωση, ο εκπρόσωπος του 
υπευθύνου επεξεργασίας διατηρεί 
τεκμηρίωση όλων των πράξεων 
επεξεργασίας για τις οποίες είναι 
υπεύθυνος.

1. Κάθε υπεύθυνος επεξεργασίας και, 
εφόσον συντρέχει περίπτωση, ο 
εκπρόσωπος του υπευθύνου επεξεργασίας 
διατηρεί τεκμηρίωση των βασικών 
κατηγοριών επεξεργασίας για τις οποίες 
είναι υπεύθυνος.

Or. en

Τροπολογία 1837
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε υπεύθυνος επεξεργασίας και κάθε 
εκτελών την επεξεργασία και, εφόσον 
συντρέχει περίπτωση, ο εκπρόσωπος του 
υπευθύνου επεξεργασίας διατηρεί 
τεκμηρίωση όλων των πράξεων 
επεξεργασίας για τις οποίες είναι 
υπεύθυνος.

1. Κάθε υπεύθυνος επεξεργασίας και, 
εφόσον συντρέχει περίπτωση, ο 
εκπρόσωπος του υπευθύνου επεξεργασίας 
διατηρεί τεκμηρίωση όλων των πράξεων 
επεξεργασίας για τις οποίες είναι 
υπεύθυνος.

Or. en

Τροπολογία 1838
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε υπεύθυνος επεξεργασίας και κάθε 
εκτελών την επεξεργασία και, εφόσον 
συντρέχει περίπτωση, ο εκπρόσωπος του 
υπευθύνου επεξεργασίας διατηρεί 
τεκμηρίωση όλων των πράξεων 
επεξεργασίας για τις οποίες είναι 
υπεύθυνος.

1. Κάθε υπεύθυνος επεξεργασίας και κάθε 
εκτελών την επεξεργασία και, εφόσον 
συντρέχει περίπτωση, ο εκπρόσωπος του 
υπευθύνου επεξεργασίας διατηρεί 
τεκμηρίωση όλων των πράξεων 
επεξεργασίας για τις οποίες είναι 
υπεύθυνος. Η τεκμηρίωση 
επικαιροποιείται σε τακτική βάση.

Or. fr

Τροπολογία 1839
Timothy Kirkhope
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε υπεύθυνος επεξεργασίας και κάθε 
εκτελών την επεξεργασία και, εφόσον 
συντρέχει περίπτωση, ο εκπρόσωπος του 
υπευθύνου επεξεργασίας διατηρεί 
τεκμηρίωση όλων των πράξεων 
επεξεργασίας για τις οποίες είναι 
υπεύθυνος.

1. Κάθε υπεύθυνος επεξεργασίας και κάθε 
εκτελών την επεξεργασία και, εφόσον 
συντρέχει περίπτωση, ο εκπρόσωπος του 
υπευθύνου επεξεργασίας διατηρεί 
τεκμηρίωση των πράξεων επεξεργασίας 
για τις οποίες είναι υπεύθυνος όσον αφορά 
τις πρακτικές χειρισμού δεδομένων, 
συμπεριλαμβανομένου του σκοπού για τον 
οποίο εκτελείται η επεξεργασία των 
δεδομένων και του υπευθύνου 
επεξεργασίας δεδομένων για τον οποίο 
εκτελείται η επεξεργασία. 

Or. en

Τροπολογία 1840
Ewald Stadler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε υπεύθυνος επεξεργασίας και κάθε 
εκτελών την επεξεργασία και, εφόσον 
συντρέχει περίπτωση, ο εκπρόσωπος του 
υπευθύνου επεξεργασίας διατηρεί 
τεκμηρίωση όλων των πράξεων 
επεξεργασίας για τις οποίες είναι 
υπεύθυνος.

1. Κάθε υπεύθυνος επεξεργασίας και, 
εφόσον συντρέχει περίπτωση, ο 
εκπρόσωπος του υπευθύνου επεξεργασίας 
διατηρεί τεκμηρίωση όλων των πράξεων 
επεξεργασίας για τις οποίες είναι 
υπεύθυνος.

Or. de

Τροπολογία 1841
Sophia in 't Veld

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Με την επιφύλαξη των υπόλοιπων 
διατάξεων του παρόντος κανονισμού, 
κάθε υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων 
και κάθε εκτελών την επεξεργασία 
διατηρεί τεκμηρίωση σχετικά με τις 
μεταβιβάσεις δεδομένων σε τρίτη χώρα ή 
σε διεθνή οργανισμό, 
συμπεριλαμβανομένων του 
προσδιορισμού της εν λόγω 
ενδιαφερόμενης τρίτης χώρας ή του 
διεθνούς οργανισμού, της οργάνωσης, της 
επιχείρησης, του δημόσιου οργανισμού ή 
της αρμόδιας αρχής, της νομικής βάσης 
της μεταβίβασης και, σε περίπτωση 
μεταβιβάσεων οι οποίες αναφέρονται στο 
άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο η), της 
τεκμηρίωσης για τις κατάλληλες 
εγγυήσεις.

Or. en

Τροπολογία 1842
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η υποχρέωση του υπευθύνου 
επεξεργασίας δεν πρέπει να εφαρμόζεται 
στα δεδομένα επεξεργασίας των ΜΜΕ 
μόνο ως δραστηριότητα παρεπόμενη 
στην πώληση αγαθών ή υπηρεσιών. Ως 
παρεπόμενη δραστηριότητα θα πρέπει να 
ορίζεται η επιχειρηματική ή μη εμπορική 
δραστηριότητα που δεν σχετίζεται με τις 
βασικές δραστηριότητες μιας 
επιχείρησης. Σε σχέση με την προστασία 
των δεδομένων, οι δραστηριότητες 
επεξεργασίας δεδομένων οι οποίες δεν 
αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 
50% του κύκλου εργασιών της εταιρείας 
πρέπει να θεωρούνται παρεπόμενες.

Or. en

Τροπολογία 1843
Sophia in 't Veld

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η τεκμηρίωση περιέχει τουλάχιστον τις 
ακόλουθες πληροφορίες:

διαγράφεται

α) το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας 
του υπευθύνου επεξεργασίας, ή 
οποιουδήποτε από κοινού υπευθύνου 
επεξεργασίας ή εκτελούντος την 
επεξεργασία, και του εκπροσώπου, 
εφόσον συντρέχει περίπτωση·
β) το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας 
του υπευθύνου προστασίας των 
δεδομένων, εφόσον συντρέχει περίπτωση·
γ) τους σκοπούς της επεξεργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων των έννομων 
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συμφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας, εάν η επεξεργασία 
βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχείο στ)·
δ) περιγραφή των κατηγοριών προσώπων 
στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα και 
των κατηγοριών δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που τα αφορούν·
ε) τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες 
αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων των 
υπευθύνων επεξεργασίας στους οποίους 
κοινοποιούνται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα για τα έννομα συμφέροντα τα 
οποία επιδιώκουν·
στ) όπου συντρέχει περίπτωση, τις 
διαβιβάσεις δεδομένων σε τρίτη χώρα ή 
διεθνή οργανισμό, συμπεριλαμβανομένων 
του προσδιορισμού της εν λόγω τρίτης 
χώρας ή του διεθνούς οργανισμού και, σε 
περίπτωση διαβιβάσεων που αναφέρονται 
στο άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο η), 
της τεκμηρίωσης για τις κατάλληλες 
εγγυήσεις·
ζ) γενική αναφορά στις προθεσμίες για τη 
διαγραφή των διαφόρων κατηγοριών 
δεδομένων·
η) την περιγραφή των μηχανισμών που 
αναφέρονται στο άρθρο 22 παράγραφος 
3.

Or. en

Τροπολογία 1844
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η τεκμηρίωση περιέχει τουλάχιστον τις 
ακόλουθες πληροφορίες:

2. Οι επιχειρήσεις ή οργανισμοί που δεν 
διαθέτουν υπεύθυνο προστασίας 
δεδομένων ή επαρκή πιστοποίηση εν 
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ισχύ, πρέπει να διαθέτουν υπόδειγμα 
τεκμηρίωσης νομίμως θεσπισθέν για όλες 
τις πράξεις επεξεργασίας για τις οποίες 
ευθύνονται. Η εν λόγω τεκμηρίωση 
περιέχει τουλάχιστον τις ακόλουθες 
πληροφορίες:

Or. es

Τροπολογία 1845
Wim van de Camp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η τεκμηρίωση περιέχει τουλάχιστον τις 
ακόλουθες πληροφορίες:

2. Η επισκόπηση περιέχει τουλάχιστον τις 
ακόλουθες πληροφορίες:

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα στοιχεία επικοινωνίας του εκτελούντος την επεξεργασία είναι γνωστά στον εκτελούντα την 
επεξεργασία και άνευ σημασίας όσον αφορά την τεκμηρίωση·-το όνομα και τα στοιχεία 
επικοινωνίας του υπευθύνου προστασίας δεδομένων είναι γνωστά στον εκτελούντα την 
επεξεργασία. Η υποχρέωση τεκμηρίωσης ανά σύνολο λειτουργιών επεξεργασίας θα επιβάρυνε 
αδικαιολόγητα τον υπεύθυνο επεξεργασίας όσον αφορά τη συμμόρφωση, καθώς οι υπεύθυνοι 
προστασίας δεδομένων μεταβάλλονται.

Τροπολογία 1846
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η τεκμηρίωση περιέχει τουλάχιστον τις 
ακόλουθες πληροφορίες:

2. Η τεκμηρίωση περιέχει τουλάχιστον τις 
πληροφορίες που απαριθμούνται στο 
άρθρο 14.

α) το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας 
του υπευθύνου επεξεργασίας, ή 
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οποιουδήποτε από κοινού υπευθύνου 
επεξεργασίας ή εκτελούντος την 
επεξεργασία, και του εκπροσώπου, 
εφόσον συντρέχει περίπτωση·
β) το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας 
του υπευθύνου προστασίας των 
δεδομένων, εφόσον συντρέχει περίπτωση·
γ) τους σκοπούς της επεξεργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων των έννομων 
συμφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας, εάν η επεξεργασία 
βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχείο στ)·
δ) περιγραφή των κατηγοριών προσώπων 
στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα και 
των κατηγοριών δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που τα αφορούν·
ε) τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες 
αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων των 
υπευθύνων επεξεργασίας στους οποίους 
κοινοποιούνται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα για τα έννομα συμφέροντα τα 
οποία επιδιώκουν·
στ) όπου συντρέχει περίπτωση, τις 
διαβιβάσεις δεδομένων σε τρίτη χώρα ή 
διεθνή οργανισμό, συμπεριλαμβανομένων 
του προσδιορισμού της εν λόγω τρίτης 
χώρας ή του διεθνούς οργανισμού και, σε 
περίπτωση διαβιβάσεων που αναφέρονται 
στο άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο η), 
της τεκμηρίωσης για τις κατάλληλες 
εγγυήσεις·
ζ) γενική αναφορά στις προθεσμίες για τη 
διαγραφή των διαφόρων κατηγοριών 
δεδομένων·
η) την περιγραφή των μηχανισμών που 
αναφέρονται στο άρθρο 22 παράγραφος 
3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το περιεχόμενο του άρθρου 28 σχετικά με τις απαιτήσεις τεκμηρίωσης μεταφέρεται στο 
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άρθρο 14 σχετικά με τα δικαιώματα ενημέρωσης. Ο προτεινόμενος κανονισμός μπορεί να 
απλουστευθεί με τη συγχώνευση της ενημέρωσης και της τεκμηρίωσης που ουσιαστικά 
αποτελούν τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Αυτό θα μειώσει τον διοικητικό φόρτο για τους 
υπευθύνους επεξεργασίας των δεδομένων και θα διευκολύνει τα πρόσωπα στην κατανόηση και 
την άσκηση των δικαιωμάτων τους. Βλέπε συνδεόμενες τροπολογίες στο άρθρο 14.

Τροπολογία 1847
Timothy Kirkhope
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η τεκμηρίωση περιέχει τουλάχιστον τις 
ακόλουθες πληροφορίες:

2. Η τεκμηρίωση θα πρέπει να περιέχει 
οπωσδήποτε τις ακόλουθες πληροφορίες:

Or. en

Τροπολογία 1848
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η τεκμηρίωση περιέχει τουλάχιστον τις 
ακόλουθες πληροφορίες:

2. Η εν λόγω τεκμηρίωση περιέχει τις 
ακόλουθες πληροφορίες:

Or. en

Τροπολογία 1849
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας α) το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας 
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του υπευθύνου επεξεργασίας, ή 
οποιουδήποτε από κοινού υπευθύνου 
επεξεργασίας ή εκτελούντος την 
επεξεργασία, και του εκπροσώπου, εφόσον 
συντρέχει περίπτωση·

του υπευθύνου επεξεργασίας και του 
εκπροσώπου, εφόσον συντρέχει 
περίπτωση·

Or. en

Τροπολογία 1850
Stanimir Ilchev

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας 
του υπευθύνου επεξεργασίας, ή 
οποιουδήποτε από κοινού υπευθύνου 
επεξεργασίας ή εκτελούντος την 
επεξεργασία, και του εκπροσώπου, 
εφόσον συντρέχει περίπτωση·

α) το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας 
του εκτελούντος την επεξεργασία·

Or. de

Τροπολογία 1851
Wim van de Camp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας 
του υπευθύνου προστασίας των 
δεδομένων, εφόσον συντρέχει περίπτωση·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα στοιχεία επικοινωνίας του εκτελούντος την επεξεργασία είναι γνωστά στον εκτελούντα την 
επεξεργασία και άνευ σημασίας όσον αφορά την τεκμηρίωση·-το όνομα και τα στοιχεία 
επικοινωνίας του υπευθύνου προστασίας δεδομένων είναι γνωστά στον εκτελούντα την 
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επεξεργασία. Η υποχρέωση τεκμηρίωσης ανά σύνολο λειτουργιών επεξεργασίας θα επιβάρυνε 
αδικαιολόγητα τον υπεύθυνο επεξεργασίας όσον αφορά τη συμμόρφωση, καθώς οι υπεύθυνοι 
προστασίας δεδομένων μεταβάλλονται.

Τροπολογία 1852
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας 
του υπευθύνου προστασίας των 
δεδομένων, εφόσον συντρέχει περίπτωση·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 1853
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας 
του υπευθύνου προστασίας των 
δεδομένων, εφόσον συντρέχει περίπτωση·

β) το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας 
του οργανισμού προστασίας των 
δεδομένων ή του υπευθύνου προστασίας 
των δεδομένων, εφόσον συντρέχει 
περίπτωση·

Or. en

Τροπολογία 1854
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τους σκοπούς της επεξεργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων των έννομων 
συμφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας, εάν η επεξεργασία 
βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχείο στ)·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1855
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τους σκοπούς της επεξεργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων των έννομων 
συμφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας, εάν η επεξεργασία 
βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχείο στ)·

γ) τους γενικούς σκοπούς της 
επεξεργασίας·

Or. en

Τροπολογία 1856
Stanimir Ilchev

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τους σκοπούς της επεξεργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων των έννομων 
συμφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος
επεξεργασίας, εάν η επεξεργασία 
βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχείο στ)·

γ) τις πληροφορίες που αναφέρονται στο 
άρθρο 14 παράγραφος 1, εφόσον ο 
εκτελών την επεξεργασία ενεργεί για 
άμεσο λογαριασμό του υπεύθυνου 
επεξεργασίας·
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Or. de

Τροπολογία 1857
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1858
Stanimir Ilchev

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) τις πληροφορίες που αναφέρονται στο 
άρθρο 14 παράγραφος 2, εάν ο εκτελών 
την επεξεργασία ενεργεί έμμεσα για έναν 
υπεύθυνο επεξεργασίας·

Or. de

Τροπολογία 1859
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες 
αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού 

διαγράφεται
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χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων των 
υπευθύνων επεξεργασίας στους οποίους 
κοινοποιούνται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα για τα έννομα συμφέροντα τα 
οποία επιδιώκουν·

Or. en

Τροπολογία 1860
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1861
Stanimir Ilchev

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de
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Αιτιολόγηση

Έχει καταστεί περιττό λόγω της παραπάνω κανονιστικής ρύθμισης.

Τροπολογία 1862
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 1863
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) όπου συντρέχει περίπτωση, τις 
διαβιβάσεις δεδομένων σε τρίτη χώρα ή 
διεθνή οργανισμό, συμπεριλαμβανομένων 
του προσδιορισμού της εν λόγω τρίτης 
χώρας ή του διεθνούς οργανισμού και, σε 
περίπτωση διαβιβάσεων που αναφέρονται 
στο άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο η), 
της τεκμηρίωσης για τις κατάλληλες 
εγγυήσεις·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 1864
Stanimir Ilchev

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) όπου συντρέχει περίπτωση, τις 
διαβιβάσεις δεδομένων σε τρίτη χώρα ή 
διεθνή οργανισμό, συμπεριλαμβανομένων 
του προσδιορισμού της εν λόγω τρίτης 
χώρας ή του διεθνούς οργανισμού και, σε 
περίπτωση διαβιβάσεων που αναφέρονται 
στο άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο η), 
της τεκμηρίωσης για τις κατάλληλες 
εγγυήσεις·

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Έχει καταστεί περιττό λόγω της παραπάνω κανονιστικής ρύθμισης.

Τροπολογία 1865
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) όπου συντρέχει περίπτωση, τις 
διαβιβάσεις δεδομένων σε τρίτη χώρα ή 
διεθνή οργανισμό, συμπεριλαμβανομένων 
του προσδιορισμού της εν λόγω τρίτης 
χώρας ή του διεθνούς οργανισμού και, σε 
περίπτωση διαβιβάσεων που αναφέρονται 
στο άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο η), 
της τεκμηρίωσης για τις κατάλληλες
εγγυήσεις·

στ) όπου συντρέχει περίπτωση, τις 
διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή 
οργανισμό και, σε περίπτωση διαβιβάσεων 
που αναφέρονται στο άρθρο 44 
παράγραφος 1 στοιχείο η), μια παραπομπή 
στις εγγυήσεις που χρησιμοποιήθηκαν·

Or. en
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Τροπολογία 1866
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) γενική αναφορά στις προθεσμίες για τη 
διαγραφή των διαφόρων κατηγοριών 
δεδομένων·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1867
Stanimir Ilchev

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) γενική αναφορά στις προθεσμίες για τη 
διαγραφή των διαφόρων κατηγοριών 
δεδομένων·

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Έχει καταστεί περιττό λόγω της παραπάνω κανονιστικής ρύθμισης.

Τροπολογία 1868
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) γενική αναφορά στις προθεσμίες για τη 
διαγραφή των διαφόρων κατηγοριών
δεδομένων·

ζ) γενική αναφορά στις προθεσμίες για τη 
διαγραφή ή στην πολιτική διατήρησης 
των δεδομένων που εφαρμόζεται στις 
διάφορες κατηγορίες δεδομένων·
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Or. en

Τροπολογία 1869
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) γενική αναφορά στις προθεσμίες για τη 
διαγραφή των διαφόρων κατηγοριών 
δεδομένων·

ζ) γενική αναφορά στις προθεσμίες για τη 
διαγραφή ή την αρχειοθέτηση των 
διαφόρων κατηγοριών δεδομένων·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία προτείνεται από το ανώτατο συμβούλιο συμβολαιογράφων της Γαλλίας. Η 
υποχρέωση τήρησης της τεκμηρίωσης που επιβάλλεται σε κάθε υπεύθυνο επεξεργασίας 
περιλαμβάνει διάφορες υποχρεωτικές πληροφορίες (άρθρο 28). Ωστόσο, ορισμένες κατηγορίες 
δεδομένων πρέπει να αρχειοθετούνται και όχι να διαγράφονται. Η εν λόγω δυνατότητα 
αρχειοθέτησης δεν περιλαμβάνεται στην πρόταση κανονισμού. Όσον αφορά την τεκμηρίωση, θα 
πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ των προθεσμιών για τη διαγραφή των δεδομένων και των 
προθεσμιών για την αρχειοθέτηση των δεδομένων.

Τροπολογία 1870
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) γενική αναφορά στις προθεσμίες για τη 
διαγραφή των διαφόρων κατηγοριών 
δεδομένων·

ζ) γενική αναφορά στις προθεσμίες για τη 
διαγραφή των διαφόρων κατηγοριών 
δεδομένων, όταν είναι εφικτό·

Or. es

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να ισχύει ένας βαθμός ευελιξίας, καθώς υπάρχουν πολλές πράξεις επεξεργασίας για 
τις οποίες δεν μπορεί να δοθεί αυτή η πληροφορία ή μπορεί να δοθεί με πολύ γενικό τρόπο.
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Τροπολογία 1871
Hélène Flautre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) γενική αναφορά στις προθεσμίες για τη 
διαγραφή των διαφόρων κατηγοριών 
δεδομένων·

ζ) γενική αναφορά στις προθεσμίες για τη 
διαγραφή και τη διατήρηση των διαφόρων 
κατηγοριών δεδομένων·

Or. fr

Τροπολογία 1872
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
προβαίνει σε επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα, 
γενική αναφορά των εθνικών 
υποχρεώσεων του νόμου στην εν λόγω 
τρίτη χώρα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση εθνικής υποχρέωσης σε νόμο τρίτης χώρας, ενδεχομένως να ενδιαφέρει το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα.

Τροπολογία 1873
Stanimir Ilchev

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 – στοιχείο η
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) την περιγραφή των μηχανισμών που 
αναφέρονται στο άρθρο 22 παράγραφος 
3.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Έχει καταστεί περιττό λόγω της παραπάνω κανονιστικής ρύθμισης.

Τροπολογία 1874
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) την περιγραφή των μηχανισμών που 
αναφέρονται στο άρθρο 22 παράγραφος 
3.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1875
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) την περιγραφή των μηχανισμών που 
αναφέρονται στο άρθρο 22 παράγραφος 
3.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 1876
Sophia in 't Veld

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο 
εκτελών την επεξεργασία και, εφόσον 
συντρέχει περίπτωση, ο εκπρόσωπος του 
υπευθύνου επεξεργασίας, θέτουν την 
τεκμηρίωση στη διάθεση της αρχής 
ελέγχου, κατόπιν αιτήματός της.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1877
Stanimir Ilchev

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο 
εκτελών την επεξεργασία και, εφόσον 
συντρέχει περίπτωση, ο εκπρόσωπος του 
υπευθύνου επεξεργασίας, θέτουν την 
τεκμηρίωση στη διάθεση της αρχής 
ελέγχου, κατόπιν αιτήματός της.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Μεταφέρεται στο άρθρο 29 παράγραφος 3.

Τροπολογία 1878
Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο 
εκτελών την επεξεργασία και, εφόσον 
συντρέχει περίπτωση, ο εκπρόσωπος του 
υπευθύνου επεξεργασίας, θέτουν την 
τεκμηρίωση στη διάθεση της αρχής 
ελέγχου, κατόπιν αιτήματός της.

3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο 
εκτελών την επεξεργασία και, εφόσον 
συντρέχει περίπτωση, ο εκπρόσωπος του 
υπευθύνου επεξεργασίας, θέτουν την 
τεκμηρίωση στη διάθεση του προσώπου 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και 
της αρχής ελέγχου, κατόπιν αιτήματός της.

Or. en

Τροπολογία 1879
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο 
εκτελών την επεξεργασία και, εφόσον 
συντρέχει περίπτωση, ο εκπρόσωπος του 
υπευθύνου επεξεργασίας, θέτουν την 
τεκμηρίωση στη διάθεση της αρχής 
ελέγχου, κατόπιν αιτήματός της.

3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και, εφόσον 
συντρέχει περίπτωση, ο εκπρόσωπος του 
υπευθύνου επεξεργασίας, θέτουν την 
τεκμηρίωση στη διάθεση της αρχής 
ελέγχου, κατόπιν αιτήματός της.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για την αποφυγή τυχόν πρόσθετου και περιττού διοικητικού φόρτου, η ευθύνη θα πρέπει να 
ανατίθεται σε ένα μόνο άτομο, εν προκειμένω, στον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Τροπολογία 1880
Wim van de Camp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο 3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή, εφόσον 
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εκτελών την επεξεργασία και, εφόσον 
συντρέχει περίπτωση, ο εκπρόσωπος του 
υπευθύνου επεξεργασίας, θέτουν την 
τεκμηρίωση στη διάθεση της αρχής 
ελέγχου, κατόπιν αιτήματός της.

συντρέχει περίπτωση, ο εκπρόσωπος του 
υπευθύνου επεξεργασίας, θέτουν την 
τεκμηρίωση στη διάθεση της αρχής 
ελέγχου, κατόπιν αιτήματός της.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε κάθε περίπτωση, ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων θα πρέπει να θέτει την 
τεκμηρίωση στη διάθεση της αρχής ελέγχου. Αντίστοιχη υποχρέωση για τον εκτελούντα την 
επεξεργασία προτείνεται στο άρθρο 26.

Τροπολογία 1881
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο 
εκτελών την επεξεργασία και, εφόσον 
συντρέχει περίπτωση, ο εκπρόσωπος του 
υπευθύνου επεξεργασίας, θέτουν την 
τεκμηρίωση στη διάθεση της αρχής 
ελέγχου, κατόπιν αιτήματός της.

3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και, εφόσον 
συντρέχει περίπτωση, ο εκπρόσωπος του 
υπευθύνου επεξεργασίας, θέτουν την 
τεκμηρίωση στη διάθεση της αρχής 
ελέγχου, κατόπιν αιτήματός της.

Or. en

Τροπολογία 1882
Timothy Kirkhope
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο 
εκτελών την επεξεργασία και, εφόσον 
συντρέχει περίπτωση, ο εκπρόσωπος του 
υπευθύνου επεξεργασίας, θέτουν την 

3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο 
εκτελών την επεξεργασία και, εφόσον 
συντρέχει περίπτωση, ο εκπρόσωπος του 
υπευθύνου επεξεργασίας, θέτουν την 
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τεκμηρίωση στη διάθεση της αρχής 
ελέγχου, κατόπιν αιτήματός της.

τεκμηρίωση στη διάθεση της αρχής 
ελέγχου, κατόπιν αιτήματός της. Ωστόσο, 
θα πρέπει να τονίζεται και να 
επισημαίνεται εξίσου η χρήση ορθών 
πρακτικών και η συμμόρφωση, και όχι 
μόνο η ολοκλήρωση της τεκμηρίωσης. 

Or. en

Τροπολογία 1883
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο 
εκτελών την επεξεργασία και, εφόσον 
συντρέχει περίπτωση, ο εκπρόσωπος του 
υπευθύνου επεξεργασίας, θέτουν την 
τεκμηρίωση στη διάθεση της αρχής 
ελέγχου, κατόπιν αιτήματός της.

3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και, εφόσον 
συντρέχει περίπτωση, ο εκπρόσωπος του 
υπευθύνου επεξεργασίας, θέτουν την 
τεκμηρίωση στη διάθεση της αρχής 
ελέγχου, κατόπιν αιτήματός της.

Or. en

Τροπολογία 1884
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Renate Sommer, Wim van de 
Camp, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο 
εκτελών την επεξεργασία και, εφόσον 
συντρέχει περίπτωση, ο εκπρόσωπος του 
υπευθύνου επεξεργασίας, θέτουν την 
τεκμηρίωση στη διάθεση της αρχής 
ελέγχου, κατόπιν αιτήματός της.

3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και, εφόσον 
συντρέχει περίπτωση, ο εκπρόσωπος του 
υπευθύνου επεξεργασίας, θέτουν την 
τεκμηρίωση στη διάθεση της αρχής 
ελέγχου, κατόπιν αιτήματός της.

Or. en
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Τροπολογία 1885
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Σε περίπτωση ομίλου επιχειρήσεων, 
όπου κάθε υπεύθυνος επεξεργασίας 
δεδομένων εντός του ομίλου 
επιχειρήσεων διενεργεί ουσιαστικά τον 
ίδιο τύπο λειτουργίας επεξεργασίας, 
τηρείται μόνο ένα σύνολο τεκμηρίωσης 
σε επίπεδο ομίλου.

Or. en

Τροπολογία 1886
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. εάν ένας υπεύθυνος επεξεργασίας 
απασχολεί έναν εκτελούντα την 
επεξεργασία, ο υπεύθυνος της 
επεξεργασίας είναι υπεύθυνος για τη 
διατήρηση της τεκμηρίωσης η οποία 
αναφέρεται στο άρθρο 28 παράγραφος 1 
και μπορεί να ζητήσει τη συνδρομή του 
εκτελούντα την επεξεργασία για τη 
συγκέντρωση των πληροφοριών. 

Or. en

Τροπολογία 1887
Stanimir Ilchev
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2 δεν εφαρμόζονται 
στους ακόλουθους υπευθύνους 
επεξεργασίας και εκτελούντες την 
επεξεργασία:

4. Οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2 δεν εφαρμόζονται σε 
φυσικό πρόσωπο, το οποίο επεξεργάζεται 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χωρίς 
εμπορικό συμφέρον.

α) ένα φυσικό πρόσωπο το οποίο 
επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα χωρίς εμπορικό συμφέρον· ή
β) μια επιχείρηση ή έναν οργανισμό που 
απασχολεί λιγότερα από 250 άτομα και 
επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα μόνον ως δραστηριότητα 
παρεπόμενη στις κύριες δραστηριότητές 
της.

Or. de

Τροπολογία 1888
Sophia in 't Veld

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2 δεν εφαρμόζονται
στους ακόλουθους υπευθύνους 
επεξεργασίας και εκτελούντες την 
επεξεργασία:

4. Η υποχρέωση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 δεν εφαρμόζεται σε φυσικό 
πρόσωπο το οποίο επεξεργάζεται δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα χωρίς εμπορικό 
συμφέρον.

α) ένα φυσικό πρόσωπο το οποίο 
επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα χωρίς εμπορικό συμφέρον· ή

β) μια επιχείρηση ή έναν οργανισμό που 
απασχολεί λιγότερα από 250 άτομα και 
επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα μόνον ως δραστηριότητα 
παρεπόμενη στις κύριες δραστηριότητές 
της.
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Or. en

Τροπολογία 1889
Wim van de Camp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2 δεν εφαρμόζονται 
στους ακόλουθους υπευθύνους 
επεξεργασίας και εκτελούντες την 
επεξεργασία:

4. Οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2 δεν εφαρμόζονται σε
φυσικά πρόσωπα τα οποία
επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα χωρίς εμπορικό συμφέρον.

α) ένα φυσικό πρόσωπο το οποίο 
επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα χωρίς εμπορικό συμφέρον· ή
β) μια επιχείρηση ή έναν οργανισμό που 
απασχολεί λιγότερα από 250 άτομα και 
επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα μόνον ως δραστηριότητα 
παρεπόμενη στις κύριες δραστηριότητές 
της.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι το μέγεθος είναι άνευ σημασίας, το άρθρο 28 παράγραφος 4 στοιχείο β) μπορεί 
να διαγραφεί.

Τροπολογία 1890
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2 δεν εφαρμόζονται 
στους ακόλουθους υπευθύνους 
επεξεργασίας και εκτελούντες την 

4. Οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2 δεν εφαρμόζονται σε
φυσικό πρόσωπο το οποίο επεξεργάζεται 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χωρίς 
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επεξεργασία: εμπορικό συμφέρον.
α) ένα φυσικό πρόσωπο το οποίο 
επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα χωρίς εμπορικό συμφέρον· ή

β) μια επιχείρηση ή έναν οργανισμό που 
απασχολεί λιγότερα από 250 άτομα και 
επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα μόνον ως δραστηριότητα 
παρεπόμενη στις κύριες δραστηριότητές 
της.

Or. en

Τροπολογία 1891
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2 δεν εφαρμόζονται 
στους ακόλουθους υπευθύνους 
επεξεργασίας και εκτελούντες την 
επεξεργασία:

4. Οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2 δεν εφαρμόζονται 
στους ακόλουθους υπευθύνους 
επεξεργασίας:

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για την αποφυγή τυχόν πρόσθετου και περιττού διοικητικού φόρτου, η ευθύνη θα πρέπει να 
ανατίθεται σε ένα μόνο άτομο, εν προκειμένω, στον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Τροπολογία 1892
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στις 4. Οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στις 
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παραγράφους 1 και 2 δεν εφαρμόζονται 
στους ακόλουθους υπευθύνους 
επεξεργασίας και εκτελούντες την 
επεξεργασία:

παραγράφους 1, 2 και 3 δεν εφαρμόζονται 
στους ακόλουθους υπευθύνους 
επεξεργασίας και εκτελούντες την 
επεξεργασία:

Or. en

Τροπολογία 1893
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2 δεν εφαρμόζονται 
στους ακόλουθους υπευθύνους 
επεξεργασίας και εκτελούντες την 
επεξεργασία:

4. Οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 δεν εφαρμόζονται στους 
ακόλουθους υπευθύνους επεξεργασίας και 
εκτελούντες την επεξεργασία:

Or. es

Τροπολογία 1894
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2 δεν εφαρμόζονται 
στους ακόλουθους υπευθύνους 
επεξεργασίας και εκτελούντες την 
επεξεργασία:

4. Οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2 δεν εφαρμόζονται 
στους ακόλουθους υπευθύνους 
επεξεργασίας:

Or. en

Τροπολογία 1895
Louis Michel
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2 δεν εφαρμόζονται 
στους ακόλουθους υπευθύνους 
επεξεργασίας και εκτελούντες την 
επεξεργασία:

4. Οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2 δεν εφαρμόζονται 
στους ακόλουθους υπευθύνους 
επεξεργασίας:

Or. en

Τροπολογία 1896
Timothy Kirkhope
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ένα φυσικό πρόσωπο το οποίο 
επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα χωρίς εμπορικό συμφέρον· ή

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1897
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ένα φυσικό πρόσωπο το οποίο 
επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα χωρίς εμπορικό συμφέρον· ή

α) ένα φυσικό πρόσωπο το οποίο 
επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα χωρίς εμπορικό συμφέρον, 
εκτός εάν η πρόσβαση στα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα είναι δυνατή για 
μεγάλο αριθμό προσώπων ή εάν μεγάλη 
ποσότητα δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σχετικά με τα άτομα στα 
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οποία αναφέρονται τα δεδομένα 
υποβάλλονται σε επεξεργασία ή 
συνδυάζονται ή ευθυγραμμίζονται με 
άλλα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Or. en

Τροπολογία 1898
Nils Torvalds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) μια επιχείρηση ή έναν οργανισμό που 
απασχολεί λιγότερα από 250 άτομα και 
επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα μόνον ως δραστηριότητα 
παρεπόμενη στις κύριες δραστηριότητές 
της.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1899
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) μια επιχείρηση ή έναν οργανισμό που 
απασχολεί λιγότερα από 250 άτομα και 
επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα μόνον ως δραστηριότητα 
παρεπόμενη στις κύριες δραστηριότητές 
της.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 1900
Claude Moraes, Glenis Willmott

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) μια επιχείρηση ή έναν οργανισμό που 
απασχολεί λιγότερα από 250 άτομα και 
επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα μόνον ως δραστηριότητα 
παρεπόμενη στις κύριες δραστηριότητές 
της.

β) μια επιχείρηση ή έναν οργανισμό που 
απασχολεί λιγότερα από 250 άτομα και 
επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα μόνον ως δραστηριότητα 
παρεπόμενη στις κύριες δραστηριότητές 
της, εκτός εάν η επιχείρηση ή ο 
οργανισμός επεξεργάζεται συγκεκριμένες 
κατηγορίες ευαίσθητων δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 9 παράγραφος 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Λεπτομερείς απαιτήσεις σχετικά με την τεκμηρίωση εισήχθησαν προφανώς με στόχο την αύξηση 
του απορρήτου των δεδομένων. Σύμφωνα με τις προτάσεις, οι εν λόγω απαιτήσεις δεν θα 
εφαρμόζονται σε οργανισμούς οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 28 παράγραφος 4 στοιχείο β).
Δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται χαμηλότερο επίπεδο προστασίας βάσει του αριθμού των 
εργαζομένων ενός οργανισμού, εάν η επεξεργασία δεδομένων αφορά δεδομένα υπάγονται στην 
κατηγορία των ευαίσθητων δεδομένων βάσει του άρθρου 9 παράγραφος 1.

Τροπολογία 1901
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) μια επιχείρηση ή έναν οργανισμό που 
απασχολεί λιγότερα από 250 άτομα και 
επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα μόνον ως δραστηριότητα 
παρεπόμενη στις κύριες δραστηριότητές 
της.

β) μια επιχείρηση ή έναν οργανισμό που 
επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα μόνον ως δραστηριότητα 
παρεπόμενη στις κύριες δραστηριότητές 
της.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το όριο των 250 απασχολουμένων αδικεί τους εργοδότες, ισοδυναμεί με διακρίσεις εις βάρος 
μεγάλων επιχειρήσεων και δεν χρειάζεται καθόλου για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού.
Ο αριθμός εργαζομένων δεν συνδέεται με την ποσότητα ή τον τύπο δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που διατηρεί ένας οργανισμός. Ένας μικρός οργανισμός με λίγους μόνο υπαλλήλους 
μπορεί να ελέγχει τεράστια ποσότητα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και αντιστρόφως. 
Πέραν τούτου το όριο δεν ερμηνεύεται εύκολα από κάθε άποψη.

Τροπολογία 1902
Timothy Kirkhope
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) μια επιχείρηση ή έναν οργανισμό που 
απασχολεί λιγότερα από 250 άτομα και 
επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα μόνον ως δραστηριότητα 
παρεπόμενη στις κύριες δραστηριότητές 
της.

β) μια επιχείρηση ή έναν οργανισμό που 
απασχολεί λιγότερα από 500 άτομα και 
επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα μόνον ως δραστηριότητα 
παρεπόμενη στις κύριες δραστηριότητές 
της.

Or. en

Τροπολογία 1903
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) μια επιχείρηση ή έναν οργανισμό που 
απασχολεί λιγότερα από 250 άτομα και 
επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα μόνον ως δραστηριότητα 
παρεπόμενη στις κύριες δραστηριότητές 
της.

β) μια επιχείρηση ή έναν οργανισμό που 
απασχολεί λιγότερα από 50 άτομα και 
επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα λιγότερων από 250 προσώπων 
στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα
μόνον ως δραστηριότητα παρεπόμενη στις 
κύριες δραστηριότητές της.

Or. de
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Τροπολογία 1904
Nils Torvalds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
απαιτήσεων σχετικά με την τεκμηρίωση 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1, ώστε 
να λαμβάνονται ειδικότερα υπόψη οι 
αρμοδιότητες του υπευθύνου 
επεξεργασίας και του εκτελούντος την 
επεξεργασία και, εφόσον συντρέχει 
περίπτωση, του εκπροσώπου του 
υπευθύνου επεξεργασίας.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1905
Sophia in 't Veld

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
απαιτήσεων σχετικά με την τεκμηρίωση 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1, ώστε 
να λαμβάνονται ειδικότερα υπόψη οι 
αρμοδιότητες του υπευθύνου 
επεξεργασίας και του εκτελούντος την 
επεξεργασία και, εφόσον συντρέχει 
περίπτωση, του εκπροσώπου του 
υπευθύνου επεξεργασίας.

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 1906
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
απαιτήσεων σχετικά με την τεκμηρίωση 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1, ώστε 
να λαμβάνονται ειδικότερα υπόψη οι 
αρμοδιότητες του υπευθύνου 
επεξεργασίας και του εκτελούντος την 
επεξεργασία και, εφόσον συντρέχει 
περίπτωση, του εκπροσώπου του 
υπευθύνου επεξεργασίας.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1907
Stanimir Ilchev

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
απαιτήσεων σχετικά με την τεκμηρίωση 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1, ώστε 
να λαμβάνονται ειδικότερα υπόψη οι 
αρμοδιότητες του υπευθύνου 
επεξεργασίας και του εκτελούντος την 
επεξεργασία και, εφόσον συντρέχει 
περίπτωση, του εκπροσώπου του 

διαγράφεται
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υπευθύνου επεξεργασίας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η εξουσιοδότηση περιλαμβάνεται ήδη στο άρθρο 14.

Τροπολογία 1908
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
απαιτήσεων σχετικά με την τεκμηρίωση 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1, ώστε 
να λαμβάνονται ειδικότερα υπόψη οι 
αρμοδιότητες του υπευθύνου 
επεξεργασίας και του εκτελούντος την 
επεξεργασία και, εφόσον συντρέχει 
περίπτωση, του εκπροσώπου του 
υπευθύνου επεξεργασίας.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1909
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
απαιτήσεων σχετικά με την τεκμηρίωση 

διαγράφεται
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που αναφέρεται στην παράγραφο 1, ώστε 
να λαμβάνονται ειδικότερα υπόψη οι 
αρμοδιότητες του υπευθύνου 
επεξεργασίας και του εκτελούντος την 
επεξεργασία και, εφόσον συντρέχει 
περίπτωση, του εκπροσώπου του 
υπευθύνου επεξεργασίας.

Or. en

Τροπολογία 1910
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
απαιτήσεων σχετικά με την τεκμηρίωση 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1, ώστε 
να λαμβάνονται ειδικότερα υπόψη οι 
αρμοδιότητες του υπευθύνου 
επεξεργασίας και του εκτελούντος την 
επεξεργασία και, εφόσον συντρέχει 
περίπτωση, του εκπροσώπου του 
υπευθύνου επεξεργασίας.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1911
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
απαιτήσεων σχετικά με την τεκμηρίωση 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1, ώστε 
να λαμβάνονται ειδικότερα υπόψη οι 
αρμοδιότητες του υπευθύνου 
επεξεργασίας και του εκτελούντος την 
επεξεργασία και, εφόσον συντρέχει 
περίπτωση, του εκπροσώπου του 
υπευθύνου επεξεργασίας.

Or. en

Τροπολογία 1912
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
απαιτήσεων σχετικά με την τεκμηρίωση 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1, ώστε 
να λαμβάνονται ειδικότερα υπόψη οι 
αρμοδιότητες του υπευθύνου επεξεργασίας 
και του εκτελούντος την επεξεργασία και, 
εφόσον συντρέχει περίπτωση, του 
εκπροσώπου του υπευθύνου επεξεργασίας.

5. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 86 για τον 
περαιτέρω προσδιορισμό των κριτηρίων 
και των απαιτήσεων σχετικά με την 
τεκμηρίωση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, ώστε να λαμβάνονται 
ειδικότερα υπόψη οι αρμοδιότητες του 
υπευθύνου επεξεργασίας και του 
εκτελούντος την επεξεργασία και, εφόσον 
συντρέχει περίπτωση, του εκπροσώπου του 
υπευθύνου επεξεργασίας.

Or. es

Τροπολογία 1913
Stanimir Ilchev

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει 
τυποποιημένα έντυπα για την τεκμηρίωση 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Έχει ρυθμιστεί στο άρθρο 14.

Τροπολογία 1914
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει 
τυποποιημένα έντυπα για την τεκμηρίωση 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1915
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει
τυποποιημένα έντυπα για την τεκμηρίωση 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Οι εν 

6. Η Επιτροπή θεσπίζει τυποποιημένα 
έντυπα για την τεκμηρίωση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2. Οι εν λόγω 
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λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 
στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

Or. es

Τροπολογία 1916
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει 
τυποποιημένα έντυπα για την τεκμηρίωση 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

6. Προκειμένου να διασφαλίσει την 
εφαρμογή εναρμονισμένων απαιτήσεων 
στο εσωτερικό της Ένωσης, η Επιτροπή 
μπορεί να θεσπίσει τυποποιημένα έντυπα 
για την τεκμηρίωση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο 
άρθρο 87 παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 1917
Sophia in 't Veld

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει 
τυποποιημένα έντυπα για την τεκμηρίωση 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

6. Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων ανατίθεται το 
καθήκον θέσπισης κατευθυντήριων 
γραμμών για τον μορφότυπο της 
τεκμηρίωσης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1.

Or. en
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Τροπολογία 1918
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο 
εκτελών την επεξεργασία και, εφόσον 
συντρέχει περίπτωση, ο εκπρόσωπος του 
υπευθύνου επεξεργασίας συνεργάζονται, 
κατόπιν αιτήματος, με την αρχή ελέγχου 
στην άσκηση των καθηκόντων της, ιδίως 
παρέχοντας τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 53 παράγραφος 2 
στοιχείο α) και παρέχοντας πρόσβαση 
όπως προβλέπεται στο στοιχείο β) της ίδιας 
παραγράφου.

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο 
εκτελών την επεξεργασία στον 
ενδεδειγμένο βαθμό, και, εφόσον 
συντρέχει περίπτωση, ο εκπρόσωπος του 
υπευθύνου επεξεργασίας συνεργάζονται, 
κατόπιν αιτήματος, με την αρχή ελέγχου 
στην άσκηση των καθηκόντων της, ιδίως 
παρέχοντας τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 53 παράγραφος 2 
στοιχείο α) και παρέχοντας πρόσβαση 
όπως προβλέπεται στο στοιχείο β) της ίδιας 
παραγράφου.

Or. es

Αιτιολόγηση

Θα ήταν σκόπιμο να αλλάξει ελαφρώς η πρώτη παράγραφος υπό την έννοια ότι ο εκτελών θα 
δίνει απαντήσεις στις ενδεδειγμένες περιπτώσεις και όχι γενικώς, όπως συμβαίνει με τον 
υπεύθυνο.

Τροπολογία 1919
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο 
εκτελών την επεξεργασία και, εφόσον 
συντρέχει περίπτωση, ο εκπρόσωπος του 
υπευθύνου επεξεργασίας συνεργάζονται, 
κατόπιν αιτήματος, με την αρχή ελέγχου 
στην άσκηση των καθηκόντων της, ιδίως 
παρέχοντας τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 53 παράγραφος 2 
στοιχείο α) και παρέχοντας πρόσβαση 

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο 
εκτελών την επεξεργασία και, εφόσον 
συντρέχει περίπτωση, ο εκπρόσωπος του 
υπευθύνου επεξεργασίας συνεργάζονται, 
κατόπιν αιτήματος, με την αρχή ελέγχου 
στην άσκηση των καθηκόντων της, ιδίως 
παρέχοντας τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 53 παράγραφος 2 
στοιχείο α) και παρέχοντας πρόσβαση 
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όπως προβλέπεται στο στοιχείο β) της ίδιας 
παραγράφου.

όπως προβλέπεται στο στοιχείο β) της ίδιας 
παραγράφου. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
και ο εκτελών την επεξεργασία και, 
εφόσον συντρέχει περίπτωση, ο 
εκπρόσωπος του υπευθύνου 
επεξεργασίας, θέτουν την τεκμηρίωση 
στη διάθεση της αρχής ελέγχου, βάσει 
αίτησης η οποία αναφέρει τους λόγους 
που καθιστούν αναγκαία την πρόσβαση 
σε έγγραφα.

Or. en

Τροπολογία 1920
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ως απόκριση στην άσκηση των 
εξουσιών της αρχής ελέγχου βάσει του 
άρθρου 53 παράγραφος 2, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας και ο εκτελών την 
επεξεργασία απαντούν στην αρχή ελέγχου 
εντός εύλογης προθεσμίας, η οποία
προσδιορίζεται από αυτήν. Η απάντηση 
περιλαμβάνει περιγραφή των ληφθέντων 
μέτρων και των επιτευχθέντων 
αποτελεσμάτων, ως απόκριση στις 
παρατηρήσεις της αρχής ελέγχου.

2. Ως απόκριση στην άσκηση των 
εξουσιών της αρχής ελέγχου βάσει του 
άρθρου 53 παράγραφος 2, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας, για λογαριασμό του ή μέσω 
του εκπροσώπου του, και ο εκτελών την 
επεξεργασία απαντούν στην αρχή ελέγχου 
εντός εύλογης προθεσμίας, η οποία 
προσδιορίζεται από αυτήν. Η απάντηση 
περιλαμβάνει περιγραφή των ληφθέντων 
μέτρων και των επιτευχθέντων 
αποτελεσμάτων, ως απόκριση στις 
παρατηρήσεις της αρχής ελέγχου.

Or. es

Αιτιολόγηση

Παράλειψη αναφοράς στον εκπρόσωπο όσον αφορά τις περιπτώσεις εκείνες όπου οι υπεύθυνοι 
βρίσκονται εκτός ΕΕ.

Τροπολογία 1921
Stanimir Ilchev
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας, ο 
εκπρόσωπός του και ο εκτελών την 
επεξεργασία θέτουν την τεκμηρίωση 
σύμφωνα με το άρθρο 14 και 28 στη 
διάθεση της αρχής ελέγχου, κατόπιν 
αιτήματός της.

Or. de

Τροπολογία 1922
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο 
εκτελών την επεξεργασία εφαρμόζουν 
κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα 
ώστε να διασφαλίσουν επίπεδο προστασίας 
κατάλληλο προς τους κινδύνους που 
αντιπροσωπεύει η επεξεργασία και η φύση 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
που πρέπει να προστατευθούν, 
λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της 
τεχνολογίας και το κόστος της εφαρμογής 
τους.

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο 
εκτελών την επεξεργασία εφαρμόζουν 
κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα 
ώστε να διασφαλίσουν επίπεδο προστασίας 
κατάλληλο προς τους κινδύνους που 
αντιπροσωπεύει η επεξεργασία, 
λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της 
τεχνολογίας και το κόστος της εφαρμογής 
τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο προσαρμόζεται στο κείμενο της οδηγίας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις
ηλεκτρονικές επικοινωνίες, προκειμένου να αποτραπεί η ύπαρξη διαφορετικών συνόλων 
κανόνων για μία εταιρεία.

Τροπολογία 1923
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο 
εκτελών την επεξεργασία εφαρμόζουν 
κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα 
ώστε να διασφαλίσουν επίπεδο προστασίας 
κατάλληλο προς τους κινδύνους που 
αντιπροσωπεύει η επεξεργασία και η φύση 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
που πρέπει να προστατευθούν, 
λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της 
τεχνολογίας και το κόστος της εφαρμογής 
τους.

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο 
εκτελών την επεξεργασία εφαρμόζουν 
κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα 
ώστε να διασφαλίσουν επίπεδο προστασίας 
κατάλληλο προς τους κινδύνους που 
αντιπροσωπεύει η επεξεργασία, 
λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της 
τεχνολογίας και το κόστος της εφαρμογής 
τους.

Or. en

Τροπολογία 1924
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο 
εκτελών την επεξεργασία εφαρμόζουν 
κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα 
ώστε να διασφαλίσουν επίπεδο προστασίας 
κατάλληλο προς τους κινδύνους που 
αντιπροσωπεύει η επεξεργασία και η φύση 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
που πρέπει να προστατευθούν, 
λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της 
τεχνολογίας και το κόστος της εφαρμογής 
τους.

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο 
εκτελών την επεξεργασία εφαρμόζουν 
κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, 
συμπεριλαμβανομένης της 
ψευδωνυμοποίησης, ώστε να 
διασφαλίσουν επίπεδο προστασίας 
κατάλληλο προς τους κινδύνους που 
αντιπροσωπεύει η επεξεργασία και η φύση 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
που πρέπει να προστατευθούν, 
λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της 
τεχνολογίας και το κόστος της εφαρμογής 
τους.

Or. en
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Τροπολογία 1925
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο 
εκτελών την επεξεργασία εφαρμόζουν 
κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα 
ώστε να διασφαλίσουν επίπεδο προστασίας 
κατάλληλο προς τους κινδύνους που 
αντιπροσωπεύει η επεξεργασία και η φύση 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
που πρέπει να προστατευθούν, 
λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της 
τεχνολογίας και το κόστος της εφαρμογής 
τους.

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο 
εκτελών την επεξεργασία εφαρμόζουν 
κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα 
ώστε να διασφαλίσουν επίπεδο προστασίας 
κατάλληλο προς τους κινδύνους που 
αντιπροσωπεύει η επεξεργασία και η φύση 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
που πρέπει να προστατευθούν, 
λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της 
τεχνολογίας.

Or. en

Τροπολογία 1926
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο 
εκτελών την επεξεργασία εφαρμόζουν 
κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα 
ώστε να διασφαλίσουν επίπεδο 
προστασίας κατάλληλο προς τους
κινδύνους που αντιπροσωπεύει η 
επεξεργασία και η φύση των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που πρέπει να 
προστατευθούν, λαμβάνοντας υπόψη την 
κατάσταση της τεχνολογίας και το 
κόστος της εφαρμογής τους.

1. Λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση 
της τεχνολογικής εξέλιξης και το κόστος 
της εφαρμογής, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας πρέπει να εφαρμόζει 
κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα 
ώστε να διασφαλίσει ένα επίπεδο 
προστασίας όσον αφορά την επεξεργασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα το 
οποίο είναι κατάλληλο για:

α) τη ζημία που μπορεί να προκληθεί από 
μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη 
επεξεργασία ή τυχαία απώλεια, 
καταστροφή ή φθορά, όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο εα, 
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και
β) τη φύση και το αντικείμενο των 
δεδομένων που πρέπει να υποβληθούν σε 
επεξεργασία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση αυτή είναι καλύτερη.

Τροπολογία 1927
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση 
της τεχνολογίας και το κόστος της 
εφαρμογής, η εν λόγω πολιτική ασφαλείας 
περιλαμβάνει:
α) τη δυνατότητα διασφάλισης της 
επαλήθευσης της ακεραιότητας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·
β) τη δυνατότητα διασφάλισης 
απορρήτου, ακεραιότητας, 
διαθεσιμότητας και αξιοπιστίας των 
συστημάτων και των υπηρεσιών που 
επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα σε συνεχή βάση·
γ) τη δυνατότητα έγκαιρης 
αποκατάστασης της διαθεσιμότητας και 
της πρόσβασης στα δεδομένα σε 
περίπτωση φυσικής ή τεχνικής βλάβης με 
αντίκτυπο στη διαθεσιμότητα, την 
ακεραιότητα και το απόρρητο των 
πληροφοριακών συστημάτων και 
υπηρεσιών·
δ) στην περίπτωση της επεξεργασίας 
ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 
9, επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας για τη 
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διασφάλιση της επίγνωσης της 
κατάστασης των κινδύνων και τη 
δυνατότητα λήψης προληπτικών, 
διορθωτικών και ελαφρυντικών μέτρων 
σε σχεδόν πραγματικό χρόνο για την 
αντιμετώπιση των τρωτών σημείων ή 
των βλαβών που ανιχνεύονται και θα 
μπορούσαν να συνεπάγονται κίνδυνο για 
τα δεδομένα·
ε) μια διαδικασία για τον τακτικό έλεγχο, 
εκτίμηση και αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας των 
εφαρμοζόμενων πολιτικών, διαδικασιών 
και σχεδίων ασφαλείας για τη διασφάλιση 
διαρκούς αποτελεσματικότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προώθηση της φυσικής προστασίας των δεδομένων και της ασφάλειας του δικτύου.

Τροπολογία 1928
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατόπιν αξιολόγησης των κινδύνων, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας και ο εκτελών 
την επεξεργασία λαμβάνουν τα μέτρα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 για την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα κατά της τυχαίας ή 
παράνομης καταστροφής ή της τυχαίας 
απώλειας, καθώς και για την αποφυγή 
κάθε παράνομης μορφής επεξεργασίας, 
ιδίως δε κάθε μη εξουσιοδοτημένης 
κοινοποίησης, διάδοσης ή πρόσβασης ή 
αλλοίωσης των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.

2. Τα μέτρα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 πρέπει τουλάχιστον να:

α) εξασφαλίζουν ότι πρόσβαση σε 
προσωπικά δεδομένα μπορεί να έχει 
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μόνον εξουσιοδοτημένο προσωπικό για 
αυστηρά νομίμως εγκεκριμένους 
σκοπούς·
β) προστατεύουν τα αποθηκευμένα ή 
διαβιβασθέντα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα από τυχαία ή παράνομη 
καταστροφή, τυχαία απώλεια ή 
αλλοίωση, και από μη εγκεκριμένη ή 
παράνομη αποθήκευση, επεξεργασία, 
πρόσβαση ή αποκάλυψη· και

γ) διασφαλίζουν την εφαρμογή πολιτικής 
ασφάλειας σε σχέση με την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο προσαρμόζεται στο κείμενο της οδηγίας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες, προκειμένου να αποτραπεί η ύπαρξη διαφορετικών συνόλων 
κανόνων για μία εταιρεία.

Τροπολογία 1929
Joanna Senyszyn

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατόπιν αξιολόγησης των κινδύνων, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας και ο εκτελών την 
επεξεργασία λαμβάνουν τα μέτρα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 για την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα κατά της τυχαίας ή παράνομης 
καταστροφής ή της τυχαίας απώλειας, 
καθώς και για την αποφυγή κάθε 
παράνομης μορφής επεξεργασίας, ιδίως δε 
κάθε μη εξουσιοδοτημένης κοινοποίησης, 
διάδοσης ή πρόσβασης ή αλλοίωσης των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

2. Κατόπιν αξιολόγησης των κινδύνων, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας και ο εκτελών την
επεξεργασία λαμβάνουν τα μέτρα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 για την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα κατά της τυχαίας ή παράνομης 
καταστροφής ή της τυχαίας απώλειας, 
καθώς και για την αποφυγή κάθε 
παράνομης μορφής επεξεργασίας, ιδίως δε 
κάθε μη εξουσιοδοτημένης κοινοποίησης, 
διάδοσης ή πρόσβασης ή αλλοίωσης των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Εάν ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας έχει διενεργήσει 
εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά με την 
προστασία δεδομένων δυνάμει του 
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άρθρου 33, τα αποτελέσματα της 
εκτίμησης αυτής λαμβάνονται υπόψη 
κατά την αξιολόγηση των κινδύνων.

Or. en

Τροπολογία 1930
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατόπιν αξιολόγησης των κινδύνων, ο
υπεύθυνος επεξεργασίας και ο εκτελών την 
επεξεργασία λαμβάνουν τα μέτρα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 για την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα κατά της τυχαίας ή 
παράνομης καταστροφής ή της τυχαίας 
απώλειας, καθώς και για την αποφυγή 
κάθε παράνομης μορφής επεξεργασίας, 
ιδίως δε κάθε μη εξουσιοδοτημένης 
κοινοποίησης, διάδοσης ή πρόσβασης ή 
αλλοίωσης των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο 
εκτελών την επεξεργασία εφαρμόζουν 
κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα 
ώστε να διασφαλίσουν επίπεδο 
προστασίας κατάλληλο προς τους 
κινδύνους που αντιπροσωπεύει η 
επεξεργασία και η φύση των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που πρέπει να 
προστατευθούν, όπως η ψευδωνυμία, 
λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της 
τεχνολογίας και το κόστος της εφαρμογής 
τους.

Or. en

Τροπολογία 1931
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατόπιν αξιολόγησης των κινδύνων, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας και ο εκτελών 
την επεξεργασία λαμβάνουν τα μέτρα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 για την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα κατά της τυχαίας ή 

2. Όσον αφορά τη συμμόρφωση προς την 
αρχή η οποία ορίζεται στο άρθρο 5 
παράγραφος 1 στοιχείο ε α), ένας 
υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη κάθε σχετική 
καθοδήγηση, η οποία έχει καταρτιστεί 
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παράνομης καταστροφής ή της τυχαίας 
απώλειας, καθώς και για την αποφυγή 
κάθε παράνομης μορφής επεξεργασίας, 
ιδίως δε κάθε μη εξουσιοδοτημένης 
κοινοποίησης, διάδοσης ή πρόσβασης ή 
αλλοίωσης των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.

από την αρχή ελέγχου βάσει του άρθρου 
38.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η καθοδήγηση από τις εθνικές αρχές ελέγχου θα μπορούσε να φανεί χρήσιμη στους υπευθύνους 
επεξεργασίας δεδομένων όσον αφορά την ασφάλεια της επεξεργασίας.

Τροπολογία 1932
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι εκ του νόμου υποχρεώσεις, όπως 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 
και οι οποίες ενδέχεται να απαιτούν 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, στον βαθμό που είναι 
απολύτως αναγκαίες για την εξασφάλιση 
της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών, 
αποτελούν έννομο συμφέρον που 
επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
δεδομένων ή ο εκτελών την επεξεργασία 
ή το οποίο επιδιώκεται για λογαριασμό 
τους, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχείο στ).

Or. en

Αιτιολόγηση

Προέρχεται από τη γνωμοδότηση της ITRE.
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Τροπολογία 1933
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι εκ του νόμου υποχρεώσεις, όπως 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 
και οι οποίες ενδέχεται να απαιτούν 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, στον βαθμό που είναι 
απολύτως αναγκαίες για την εξασφάλιση 
της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών, 
αποτελούν έννομο συμφέρον που 
επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
δεδομένων ή ο εκτελών την επεξεργασία 
ή το οποίο επιδιώκεται για λογαριασμό 
τους.

Or. en

Τροπολογία 1934
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
προϋποθέσεων σχετικά με τα τεχνικά και 
οργανωτικά μέτρα που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2, 
συμπεριλαμβανομένου του ορισμού της 
κατάστασης της τεχνολογίας, για 
συγκεκριμένους τομείς και σε 
συγκεκριμένες καταστάσεις επεξεργασίας 
δεδομένων, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις 
εξελίξεις στην τεχνολογία και τις λύσεις 
για την προστασία της ιδιωτικής ζωής 
ήδη από τον σχεδιασμό και την 

διαγράφεται
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προστασία των δεδομένων εξ ορισμού, 
εκτός εάν τυγχάνει εφαρμογής η 
παράγραφος 4.

Or. en

Τροπολογία 1935
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
προϋποθέσεων σχετικά με τα τεχνικά και 
οργανωτικά μέτρα που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2, 
συμπεριλαμβανομένου του ορισμού της 
κατάστασης της τεχνολογίας, για 
συγκεκριμένους τομείς και σε 
συγκεκριμένες καταστάσεις επεξεργασίας 
δεδομένων, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις 
εξελίξεις στην τεχνολογία και τις λύσεις 
για την προστασία της ιδιωτικής ζωής 
ήδη από τον σχεδιασμό και την 
προστασία των δεδομένων εξ ορισμού, 
εκτός εάν τυγχάνει εφαρμογής η 
παράγραφος 4.

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να υπάρξει ευελιξία ώστε οι φορείς να μπορέσουν να θεσπίσουν τα δικά τους μέτρα 
ασφάλειας, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του κάθε τομέα και υποτομέα, χωρίς να 
χρειάζεται διεξοδικότερη ρύθμιση μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία 1936
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
προϋποθέσεων σχετικά με τα τεχνικά και 
οργανωτικά μέτρα που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2, 
συμπεριλαμβανομένου του ορισμού της 
κατάστασης της τεχνολογίας, για 
συγκεκριμένους τομείς και σε 
συγκεκριμένες καταστάσεις επεξεργασίας 
δεδομένων, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις 
εξελίξεις στην τεχνολογία και τις λύσεις 
για την προστασία της ιδιωτικής ζωής 
ήδη από τον σχεδιασμό και την 
προστασία των δεδομένων εξ ορισμού, 
εκτός εάν τυγχάνει εφαρμογής η 
παράγραφος 4.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1937
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
προϋποθέσεων σχετικά με τα τεχνικά και 
οργανωτικά μέτρα που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2, 
συμπεριλαμβανομένου του ορισμού της 
κατάστασης της τεχνολογίας, για 
συγκεκριμένους τομείς και σε 
συγκεκριμένες καταστάσεις επεξεργασίας 
δεδομένων, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις 

διαγράφεται
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εξελίξεις στην τεχνολογία και τις λύσεις 
για την προστασία της ιδιωτικής ζωής 
ήδη από τον σχεδιασμό και την 
προστασία των δεδομένων εξ ορισμού, 
εκτός εάν τυγχάνει εφαρμογής η 
παράγραφος 4.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κατάλληλη χρήση τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την εξασφάλιση της ασφάλειας της 
επεξεργασίας αποτελεί επιχειρησιακή λειτουργία, η οποία απαιτεί μάλλον ειδική κανονιστική 
εμπειρογνωμοσύνη παρά θέσπιση περαιτέρω νομοθεσίας.

Τροπολογία 1938
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
προϋποθέσεων σχετικά με τα τεχνικά και 
οργανωτικά μέτρα που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2, 
συμπεριλαμβανομένου του ορισμού της 
κατάστασης της τεχνολογίας, για 
συγκεκριμένους τομείς και σε 
συγκεκριμένες καταστάσεις επεξεργασίας 
δεδομένων, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις 
εξελίξεις στην τεχνολογία και τις λύσεις 
για την προστασία της ιδιωτικής ζωής ήδη 
από τον σχεδιασμό και την προστασία των 
δεδομένων εξ ορισμού, εκτός εάν τυγχάνει 
εφαρμογής η παράγραφος 4.

3. Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων ανατίθεται το 
καθήκον του περαιτέρω προσδιορισμού, 
σύμφωνα με το άρθρο 66, των κριτηρίων 
και των προϋποθέσεων σχετικά με τα 
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, 
συμπεριλαμβανομένου του ορισμού της 
κατάστασης της τεχνολογίας, για 
συγκεκριμένους τομείς και σε 
συγκεκριμένες καταστάσεις επεξεργασίας 
δεδομένων, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις 
εξελίξεις στην τεχνολογία και τις λύσεις 
για την προστασία της ιδιωτικής ζωής ήδη 
από τον σχεδιασμό και την προστασία των 
δεδομένων εξ ορισμού, εκτός εάν τυγχάνει 
εφαρμογής η παράγραφος 4.

Or. en
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Τροπολογία 1939
Ioan Enciu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
προϋποθέσεων σχετικά με τα τεχνικά και 
οργανωτικά μέτρα που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2, 
συμπεριλαμβανομένου του ορισμού της 
κατάστασης της τεχνολογίας, για 
συγκεκριμένους τομείς και σε 
συγκεκριμένες καταστάσεις επεξεργασίας 
δεδομένων, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις 
εξελίξεις στην τεχνολογία και τις λύσεις 
για την προστασία της ιδιωτικής ζωής ήδη 
από τον σχεδιασμό και την προστασία των 
δεδομένων εξ ορισμού, εκτός εάν τυγχάνει 
εφαρμογής η παράγραφος 4.

3. Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων σε συνεργασία με 
τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την 
Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών 
ανατίθεται το καθήκον του περαιτέρω 
προσδιορισμού των κριτηρίων και των 
προϋποθέσεων σχετικά με τα τεχνικά και 
οργανωτικά μέτρα που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2, 
συμπεριλαμβανομένου του ορισμού της 
κατάστασης της τεχνολογίας, για 
συγκεκριμένους τομείς και σε 
συγκεκριμένες καταστάσεις επεξεργασίας 
δεδομένων, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις 
εξελίξεις στην τεχνολογία και τις λύσεις 
για την προστασία της ιδιωτικής ζωής ήδη 
από τον σχεδιασμό και την προστασία των 
δεδομένων εξ ορισμού, εκτός εάν τυγχάνει 
εφαρμογής η παράγραφος 4.

Or. en

Τροπολογία 1940
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει, εάν 
απαιτείται, εκτελεστικές πράξεις για τον 
προσδιορισμό των απαιτήσεων που 
προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 
σε διάφορες καταστάσεις, και ιδίως για:

διαγράφεται

α) την αποφυγή κάθε μη 
εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε 
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δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα·
β) την αποφυγή κάθε μη 
εξουσιοδοτημένης κοινοποίησης, 
ανάγνωσης, αντιγραφής, τροποποίησης, 
διαγραφής ή αφαίρεσης δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα·
γ) τη διασφάλιση του ελέγχου της 
νομιμότητας των πράξεων επεξεργασίας.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 87 
παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 1941
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει, εάν 
απαιτείται, εκτελεστικές πράξεις για τον 
προσδιορισμό των απαιτήσεων που 
προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 
σε διάφορες καταστάσεις, και ιδίως για:

διαγράφεται

α) την αποφυγή κάθε μη 
εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα·
β) την αποφυγή κάθε μη 
εξουσιοδοτημένης κοινοποίησης, 
ανάγνωσης, αντιγραφής, τροποποίησης, 
διαγραφής ή αφαίρεσης δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα·
γ) τη διασφάλιση του ελέγχου της 
νομιμότητας των πράξεων επεξεργασίας.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 87 
παράγραφος 2.
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Or. es

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να υπάρξει ευελιξία ώστε οι φορείς να μπορέσουν να θεσπίσουν τα δικά τους μέτρα 
ασφάλειας, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του κάθε τομέα και υποτομέα, χωρίς να 
χρειάζεται διεξοδικότερη ρύθμιση μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία 1942
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει, εάν 
απαιτείται, εκτελεστικές πράξεις για τον 
προσδιορισμό των απαιτήσεων που 
προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 
σε διάφορες καταστάσεις, και ιδίως για:

διαγράφεται

α) την αποφυγή κάθε μη 
εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα·
β) την αποφυγή κάθε μη 
εξουσιοδοτημένης κοινοποίησης, 
ανάγνωσης, αντιγραφής, τροποποίησης, 
διαγραφής ή αφαίρεσης δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα·
γ) τη διασφάλιση του ελέγχου της 
νομιμότητας των πράξεων επεξεργασίας.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 87 
παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 1943
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει, εάν 
απαιτείται, εκτελεστικές πράξεις για τον 
προσδιορισμό των απαιτήσεων που 
προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 
σε διάφορες καταστάσεις, και ιδίως για:

διαγράφεται

α) την αποφυγή κάθε μη 
εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα·
β) την αποφυγή κάθε μη 
εξουσιοδοτημένης κοινοποίησης, 
ανάγνωσης, αντιγραφής, τροποποίησης, 
διαγραφής ή αφαίρεσης δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα·
γ) τη διασφάλιση του ελέγχου της 
νομιμότητας των πράξεων επεξεργασίας.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 87 
παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κατάλληλη χρήση τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την εξασφάλιση της ασφάλειας της 
επεξεργασίας αποτελεί επιχειρησιακή λειτουργία, η οποία απαιτεί μάλλον ειδική κανονιστική 
εμπειρογνωμοσύνη παρά θέσπιση περαιτέρω νομοθεσίας.

Τροπολογία 1944
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει, εάν 
απαιτείται, εκτελεστικές πράξεις για τον 
προσδιορισμό των απαιτήσεων που 
προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 
σε διάφορες καταστάσεις, και ιδίως για:

διαγράφεται
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α) την αποφυγή κάθε μη 
εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα·
β) την αποφυγή κάθε μη 
εξουσιοδοτημένης κοινοποίησης, 
ανάγνωσης, αντιγραφής, τροποποίησης, 
διαγραφής ή αφαίρεσης δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα·
γ) τη διασφάλιση του ελέγχου της 
νομιμότητας των πράξεων επεξεργασίας.

Or. en

Τροπολογία 1945
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει, εάν 
απαιτείται, εκτελεστικές πράξεις για τον 
προσδιορισμό των απαιτήσεων που 
προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 σε 
διάφορες καταστάσεις, και ιδίως για:

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον προσδιορισμό των 
απαιτήσεων που προβλέπονται στις 
παραγράφους 1 και 2 σε διάφορες 
καταστάσεις, και ιδίως για:

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 1946
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 87 
παράγραφος 2.

διαγράφεται

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 1947
Petru Constantin Luhan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας κοινοποιεί στην αρχή 
ελέγχου την παραβίαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα αμελλητί και, ει 
δυνατόν, το αργότερο εντός 24 ωρών από 
τη στιγμή που την πληροφορείται. Η 
κοινοποίηση στην αρχή ελέγχου 
συνοδεύεται από αιτιολογία στις 
περιπτώσεις στις οποίες δεν 
πραγματοποιείται εντός 24 ωρών.

1. Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον η 
παραβίαση είναι πιθανό να επηρεάσει 
δυσμενώς την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα ή την ιδιωτική 
ζωή του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
κοινοποιεί στην αρχή ελέγχου την 
παραβίαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα αμελλητί και, ει δυνατόν, το 
αργότερο εντός 24 ωρών από τη στιγμή 
που την πληροφορείται. Η κοινοποίηση 
στην αρχή ελέγχου συνοδεύεται από 
αιτιολογία στις περιπτώσεις στις οποίες δεν 
πραγματοποιείται εντός 24 ωρών.

Or. en

Τροπολογία 1948
Alexander Alvaro
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας κοινοποιεί στην αρχή 
ελέγχου την παραβίαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα αμελλητί και, ει 
δυνατόν, το αργότερο εντός 24 ωρών από 
τη στιγμή που την πληροφορείται. Η 
κοινοποίηση στην αρχή ελέγχου 
συνοδεύεται από αιτιολογία στις 
περιπτώσεις στις οποίες δεν 
πραγματοποιείται εντός 24 ωρών.

1. Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας κοινοποιεί στην αρχή 
ελέγχου την παραβίαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα αμελλητί.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο προσαρμόζεται στο κείμενο της οδηγίας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες, προκειμένου να αποτραπεί η ύπαρξη διαφορετικών συνόλων 
κανόνων για μία εταιρεία.

Τροπολογία 1949
Jan Mulder

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας κοινοποιεί στην αρχή 
ελέγχου την παραβίαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα αμελλητί και, ει 
δυνατόν, το αργότερο εντός 24 ωρών από 
τη στιγμή που την πληροφορείται. Η 
κοινοποίηση στην αρχή ελέγχου 
συνοδεύεται από αιτιολογία στις 
περιπτώσεις στις οποίες δεν 
πραγματοποιείται εντός 24 ωρών.

1. Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας κοινοποιεί στην αρχή 
ελέγχου του κράτους μέλους, όπου είναι 
εγκατεστημένος ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας, την παραβίαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα αμελλητί και το 
συντομότερο δυνατόν, από τη στιγμή που 
την πληροφορείται.
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Or. en

Τροπολογία 1950
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας κοινοποιεί στην αρχή 
ελέγχου την παραβίαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα αμελλητί και, ει 
δυνατόν, το αργότερο εντός 24 ωρών από 
τη στιγμή που την πληροφορείται. Η 
κοινοποίηση στην αρχή ελέγχου 
συνοδεύεται από αιτιολογία στις 
περιπτώσεις στις οποίες δεν 
πραγματοποιείται εντός 24 ωρών.

1. Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, η οποία λόγω 
των χαρακτηριστικών της ενέχει σοβαρό 
κίνδυνο για την ιδιωτική ζωή των 
προσώπων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
την κοινοποιεί στην αρχή ελέγχου χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η προθεσμία των 24 ωρών, μπορεί να είναι σε πολλές περιπτώσεις ανέφικτη. Είναι 
θεμελιώδους σημασίας στο σημείο αυτό να καθιερωθεί ένα κριτήριο εύλογης και σύντομης 
προθεσμίας, γι’ αυτό και κρίνεται σκόπιμο να χρησιμοποιείται αποκλειστικά η έκφραση « χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση». Δεν θα πρέπει ωστόσο, να αποκλειστεί μια λύση του είδους που 
προτείνεται από την ομάδα του άρθρου 29, η οποία πρότεινε μια ειδοποίηση σε δύο στάδια, 
άμεση προειδοποίηση ή χωρίς καθυστέρηση σχετικά με την εμφάνιση του προβλήματος και 
μεταγενέστερη κοινοποίηση με περισσότερες λεπτομέρειες εντός μεγαλύτερης προθεσμίας, αλλά
σε κάθε περίπτωση περιορισμένη.

Τροπολογία 1951
Michèle Striffler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, ο υπεύθυνος 

1. Σε περίπτωση σημαντικής παραβίασης 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο 
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επεξεργασίας κοινοποιεί στην αρχή 
ελέγχου την παραβίαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα αμελλητί και, ει 
δυνατόν, το αργότερο εντός 24 ωρών από 
τη στιγμή που την πληροφορείται. Η 
κοινοποίηση στην αρχή ελέγχου 
συνοδεύεται από αιτιολογία στις 
περιπτώσεις στις οποίες δεν 
πραγματοποιείται εντός 24 ωρών.

υπεύθυνος επεξεργασίας κοινοποιεί στην 
αρχή ελέγχου την παραβίαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα αμελλητί και, ει 
δυνατόν, το αργότερο εντός 24 ωρών από 
τη στιγμή που την πληροφορείται. Η 
κοινοποίηση στην αρχή ελέγχου 
συνοδεύεται από αιτιολογία στις 
περιπτώσεις στις οποίες δεν 
πραγματοποιείται εντός 24 ωρών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για να μην επιβαρύνεται άσκοπα το έργο των αρχών ελέγχου, θα πρέπει να γίνεται διάκριση 
μεταξύ των σημαντικών περιστατικών και των περιστατικών δευτερεύουσας σημασίας. Για τον 
σκοπό αυτό, απαιτείται η χρήση ποιοτικών αλλά και ποσοτικών κριτηρίων.

Τροπολογία 1952
Nils Torvalds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας κοινοποιεί στην αρχή 
ελέγχου την παραβίαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα αμελλητί και, ει 
δυνατόν, το αργότερο εντός 24 ωρών από 
τη στιγμή που την πληροφορείται. Η 
κοινοποίηση στην αρχή ελέγχου 
συνοδεύεται από αιτιολογία στις 
περιπτώσεις στις οποίες δεν 
πραγματοποιείται εντός 24 ωρών.

1. Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που είναι πιθανό 
να επηρεάσει δυσμενώς το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται και την προστασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας κοινοποιεί στην 
αρχή ελέγχου την παραβίαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα αμελλητί και, ει 
δυνατόν, το αργότερο εντός 24 ωρών από 
τη στιγμή που την πληροφορείται. Η 
κοινοποίηση στην αρχή ελέγχου
συνοδεύεται από αιτιολογία στις 
περιπτώσεις στις οποίες δεν 
πραγματοποιείται εντός 24 ωρών.

Or. en
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Τροπολογία 1953
Wim van de Camp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας κοινοποιεί στην αρχή 
ελέγχου την παραβίαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα αμελλητί και, ει 
δυνατόν, το αργότερο εντός 24 ωρών από 
τη στιγμή που την πληροφορείται. Η 
κοινοποίηση στην αρχή ελέγχου 
συνοδεύεται από αιτιολογία στις 
περιπτώσεις στις οποίες δεν 
πραγματοποιείται εντός 24 ωρών.

1. Εάν είναι πιθανό μια παραβίαση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα να 
επηρεάσει δυσμενώς και σε μεγάλο βαθμό
τα συμφέροντα, τα δικαιώματα και τις 
ελευθερίες των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα, ιδιαίτερα το 
δικαίωμά τους στην ιδιωτική ζωή, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας κοινοποιεί στην 
αρχή ελέγχου την παραβίαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα αμελλητί από τη 
στιγμή που την πληροφορείται.

Or. en

Αιτιολόγηση

In order to maintain the proportionality between the administrative burden to notify the 
supervisory authority (and the data subject) and the risk which the personal data breach 
likely poses to the data subject and to avoid that trifle breaches, which pose little or no harm 
to data subject, are notified, the amendment limits the scope of the obligation to notify the 
supervisory authority to personal data breaches which are “likely to have a significant 
adverse effect on the rights and freedoms of the data subjects, especially their right to 
privacy”. This risk could be determined by the execution of a risk assessment similar to the 
privacy impact assessment referred to in Article 33. Pursuant to paragraph 6, the 
Commission may adopt standards for the determination of such risk, e.g., similar to the 
standards for notifying product safety issues in the EU. Furthermore, as the priority of the 
controller in case of a personal data breach should be to address the breach and to limit its 
consequences, the 24 hour time window for the notification is deleted and replaced by 
“without unreasonable delay”. It’s up to the supervisory authority to determine whether in a 
particular case the delay was reasonable. See also amendment to Article 32.

Τροπολογία 1954
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας κοινοποιεί στην αρχή 
ελέγχου την παραβίαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα αμελλητί και, ει 
δυνατόν, το αργότερο εντός 24 ωρών από 
τη στιγμή που την πληροφορείται. Η 
κοινοποίηση στην αρχή ελέγχου 
συνοδεύεται από αιτιολογία στις 
περιπτώσεις στις οποίες δεν 
πραγματοποιείται εντός 24 ωρών.

1. Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας κοινοποιεί στην αρχή 
ελέγχου την παραβίαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα αμελλητί και, ει 
δυνατόν, το αργότερο εντός 72 ωρών από 
τη στιγμή που την πληροφορείται. Η 
κοινοποίηση στην αρχή ελέγχου 
συνοδεύεται από αιτιολογία στις 
περιπτώσεις στις οποίες δεν 
πραγματοποιείται εντός 72 ωρών.

Or. en

Τροπολογία 1955
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας κοινοποιεί στην αρχή 
ελέγχου την παραβίαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα αμελλητί και, ει 
δυνατόν, το αργότερο εντός 24 ωρών από 
τη στιγμή που την πληροφορείται. Η 
κοινοποίηση στην αρχή ελέγχου 
συνοδεύεται από αιτιολογία στις 
περιπτώσεις στις οποίες δεν 
πραγματοποιείται εντός 24 ωρών.

1. Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, όταν η 
παραβίαση είναι πιθανό να επηρεάσει 
δυσμενώς την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα ή την ιδιωτική 
ζωή του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
κοινοποιεί στην αρχή ελέγχου την 
παραβίαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα αμελλητί.

Or. en

Τροπολογία 1956
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας κοινοποιεί στην αρχή 
ελέγχου την παραβίαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα αμελλητί και, ει 
δυνατόν, το αργότερο εντός 24 ωρών από 
τη στιγμή που την πληροφορείται. Η 
κοινοποίηση στην αρχή ελέγχου 
συνοδεύεται από αιτιολογία στις 
περιπτώσεις στις οποίες δεν 
πραγματοποιείται εντός 24 ωρών.

1. Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, η οποία 
επηρεάζει ή είναι πιθανό να επηρεάσει 
δυσμενώς την ιδιωτική ζωή των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας
κοινοποιεί στην αρχή ελέγχου την 
παραβίαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα αμελλητί αφότου την 
πληροφορηθεί και κατόπιν πλήρους 
διερεύνησης και επιβεβαίωσής της.

Or. en

Τροπολογία 1957
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Seán Kelly, Renate Sommer, Véronique Mathieu
Houillon, Lara Comi, Hubert Pirker, Salvatore Iacolino

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας κοινοποιεί στην αρχή 
ελέγχου την παραβίαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα αμελλητί και, ει 
δυνατόν, το αργότερο εντός 24 ωρών από 
τη στιγμή που την πληροφορείται. Η 
κοινοποίηση στην αρχή ελέγχου 
συνοδεύεται από αιτιολογία στις 
περιπτώσεις στις οποίες δεν 
πραγματοποιείται εντός 24 ωρών.

1. Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που αφορά 
ειδικές κατηγορίες δεδομένων, όπως 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
υπόκεινται στο επαγγελματικό απόρρητο, 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
σχετίζονται με ποινικά αδικήματα ή με 
την υποψία αξιόποινης πράξης ή 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
σχετίζονται με τραπεζικούς λογαριασμούς 
ή λογαριασμούς πιστωτικής κάρτας, και 
η οποία θέτει σε σοβαρό κίνδυνο τα 
δικαιώματα ή τα έννομα συμφέροντα του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
κοινοποιεί στην αρχή ελέγχου την 
παραβίαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα αμελλητί.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Προέρχεται από τη γνωμοδότηση της ITRE.

Τροπολογία 1958
Timothy Kirkhope
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας κοινοποιεί στην αρχή 
ελέγχου την παραβίαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα αμελλητί και, ει 
δυνατόν, το αργότερο εντός 24 ωρών από 
τη στιγμή που την πληροφορείται. Η 
κοινοποίηση στην αρχή ελέγχου 
συνοδεύεται από αιτιολογία στις 
περιπτώσεις στις οποίες δεν 
πραγματοποιείται εντός 24 ωρών.

1. Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας κοινοποιεί στην αρχή 
ελέγχου την παραβίαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα αμελλητί και, ει 
δυνατόν, το αργότερο εντός 10 εργάσιμων 
ημερών από τη στιγμή που την 
πληροφορείται, ή όταν είναι δυνατή η 
συγκέντρωση επαρκών και αδιάψευστων 
πληροφοριών σχετικά με την παραβίαση 
των δεδομένων. Η κοινοποίηση στην αρχή 
ελέγχου συνοδεύεται από αιτιολογία στις 
περιπτώσεις στις οποίες δεν 
πραγματοποιείται εντός 10 εργάσιμων 
ημερών. 

Or. en

Τροπολογία 1959
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας κοινοποιεί στην αρχή 
ελέγχου την παραβίαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα αμελλητί και, ει 

1. Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, εάν συντρέχει 
σημαντικός κίνδυνος η παραβίαση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα να 
επηρεάσει δυσμενώς τα δικαιώματα και 
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δυνατόν, το αργότερο εντός 24 ωρών από 
τη στιγμή που την πληροφορείται. Η 
κοινοποίηση στην αρχή ελέγχου 
συνοδεύεται από αιτιολογία στις 
περιπτώσεις στις οποίες δεν 
πραγματοποιείται εντός 24 ωρών.

τις ελευθερίες των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
κοινοποιεί στην αρχή ελέγχου την 
παραβίαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα αμελλητί από τη στιγμή που 
την πληροφορείται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητος ο καθορισμός ενός ποιοτικού ανώτατου ορίου, ώστε να μην κατακλύζονται 
οι αρχές επεξεργασίας δεδομένων.

Τροπολογία 1960
Wim van de Camp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας ειδοποιούν 
την αρχή ελέγχου του κράτους μέλους, 
στο οποίο είναι εγκατεστημένοι. Εάν η 
ειδοποίηση πραγματοποιείται σύμφωνα 
με την παράγραφο 4, ειδοποιείται η αρχή 
ελέγχου του κράτους μέλους στο οποίο 
είναι εγκατεστημένος ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας που είναι αρμόδιος για την 
παραβίαση των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα. Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας 
που δεν είναι εγκατεστημένοι στο έδαφος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ειδοποιούν την 
αρχή ελέγχου του κράτους μέλους, στο 
οποίο είναι εγκατεστημένος ο 
εκπρόσωπός τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία διευκρινίζει ποια αρχή ελέγχου πρέπει να ειδοποιείται. Η τροπολογία 
αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική σε περιπτώσεις στις οποίες από την παραβίαση δεδομένων 
επηρεάζονται πρόσωπα σε πολλά κράτη μέλη, ώστε να μην χρειάζεται να κοινοποιείται η ίδια 
παραβίαση σε πολλά κράτη μέλη, μειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τον διοικητικό φόρτο.
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Τροπολογία 1961
Michèle Striffler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι περιπτώσεις παραβίασης 
δευτερεύουσας σημασίας καταγράφονται 
από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ο οποίος 
ενημερώνει σχετικά την αρχή ελέγχου.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για να μην επιβαρύνεται άσκοπα το έργο των αρχών ελέγχου, θα πρέπει να γίνεται διάκριση 
μεταξύ των σημαντικών περιστατικών και των περιστατικών δευτερεύουσας σημασίας. Για τον 
σκοπό αυτό, απαιτείται η χρήση ποιοτικών αλλά και ποσοτικών κριτηρίων.

Τροπολογία 1962
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Δυνάμει του άρθρου 26 παράγραφος 2 
στοιχείο στ), ο εκτελών την επεξεργασία 
ειδοποιεί και ενημερώνει τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας αμέσως μετά τη διαπίστωση 
παραβίασης δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.

2. Ο εκτελών την επεξεργασία ειδοποιεί 
και ενημερώνει τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας αμέσως μετά τη διαπίστωση 
παραβίασης δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.

Or. en

Τροπολογία 1963
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Δυνάμει του άρθρου 26 παράγραφος 2 
στοιχείο στ), ο εκτελών την επεξεργασία 
ειδοποιεί και ενημερώνει τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας αμέσως μετά τη διαπίστωση 
παραβίασης δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.

2. Δυνάμει του άρθρου 26 παράγραφος 2 
στοιχείο στ), ο εκτελών την επεξεργασία 
ειδοποιεί και ενημερώνει τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας αμέσως μετά τη διαπίστωση 
παραβίασης δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από αυτές που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1.

Or. es

Τροπολογία 1964
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Δυνάμει του άρθρου 26 παράγραφος 2 
στοιχείο στ), ο εκτελών την επεξεργασία 
ειδοποιεί και ενημερώνει τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας αμέσως μετά τη διαπίστωση
παραβίασης δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.

2. Δυνάμει του άρθρου 26 παράγραφος 2 
στοιχείο στ), ο εκτελών την επεξεργασία 
ειδοποιεί και ενημερώνει τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας αμελλητί μετά την 
εξακρίβωση παραβίασης δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που είναι πιθανό 
να έχει δυσμενείς νομικές επιπτώσεις για 
την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα ή την ιδιωτική 
ζωή του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα.

Or. en

Τροπολογία 1965
Timothy Kirkhope
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Δυνάμει του άρθρου 26 παράγραφος 2 
στοιχείο στ), ο εκτελών την επεξεργασία 
ειδοποιεί και ενημερώνει τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας αμέσως μετά τη διαπίστωση 
παραβίασης δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.

2. Δυνάμει του άρθρου 26 παράγραφος 2 
στοιχείο στ), ο εκτελών την επεξεργασία 
ειδοποιεί και ενημερώνει τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας επειγόντως μετά τη 
διαπίστωση παραβίασης δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα.

Or. en

Τροπολογία 1966
Jan Mulder

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας ειδοποιούν 
αρχή ελέγχου του κράτους μέλους στο 
οποίο είναι εγκατεστημένοι. Εάν η 
ειδοποίηση πραγματοποιείται σύμφωνα 
με την παράγραφο 4, ειδοποιείται η αρχή 
ελέγχου του κράτους μέλους στο οποίο 
είναι εγκατεστημένος ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας που είναι αρμόδιος για την 
παραβίαση των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα. Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας 
που δεν είναι εγκατεστημένοι στο έδαφος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ειδοποιούν την 
αρχή ελέγχου του κράτους μέλους, στο 
οποίο είναι εγκατεστημένος ο 
εκπρόσωπός τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία διευκρινίζει ποια αρχή ελέγχου πρέπει να ειδοποιείται. Η τροπολογία 
αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική σε περιπτώσεις στις οποίες από την παραβίαση δεδομένων 
επηρεάζονται πρόσωπα σε πολλά κράτη μέλη, ώστε να μην χρειάζεται να κοινοποιείται η ίδια 
παραβίαση σε πολλά κράτη μέλη, μειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τον διοικητικό φόρτο.
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Τροπολογία 1967
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Για την εκτίμηση κινδύνου, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας θα πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη παράγοντες, 
συμπεριλαμβανομένης της φύσης των 
δεδομένων, όπως κατά πόσον η 
παραβίαση δύναται φαινομενικά να 
προκαλέσει ουσιαστική ζημία ή 
ουσιαστική βλάβη στα πρόσωπα στα 
οποία αναφέρονται τα δεδομένα ή είναι 
δυνατό να θίξει σε μεγάλο βαθμό τα 
δικαιώματα και τις ελευθερίες του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα καθώς και τον βαθμό στον 
οποίο οι εν λόγω κίνδυνοι μετριάζονται 
από τα μέτρα ασφαλείας που έχει λάβει ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας δυνάμει του 
άρθρου 30.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι χρήσιμο να κατονομαστούν οι παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.

Τροπολογία 1968
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η κοινοποίηση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 πρέπει, κατ’ ελάχιστο:

διαγράφεται

α) να περιγράφει τη φύση της 
παραβίασης δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων των 
κατηγοριών και του αριθμού των 
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ενδιαφερόμενων προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα, των 
κατηγοριών και του πλήθους των 
σχετικών αρχείων δεδομένων·
β) να γνωστοποιεί την ταυτότητα και τα 
στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου 
προστασίας δεδομένων ή άλλου σημείου 
επικοινωνίας από το οποίο μπορούν να 
εξασφαλισθούν περισσότερες 
πληροφορίες·
γ) να συνιστά μέτρα για τον μετριασμό 
των ενδεχόμενων δυσμενών συνεπειών 
της παραβίασης των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα·
δ) να περιγράφει τις συνέπειες της 
παραβίασης των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα·
ε) να περιγράφει τα μέτρα που 
προτείνονται ή που λήφθηκαν από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας για την 
αντιμετώπιση της παραβίασης των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπέρμετρα περιοριστικές διατάξεις.

Τροπολογία 1969
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η κοινοποίηση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 πρέπει, κατ’ ελάχιστο:

3. Η κοινοποίηση πρέπει να περιλαμβάνει 
τα αναγκαία στοιχεία ώστε η αρχή 
ελέγχου να μπορεί να αξιολογήσει τα 
γεγονότα που προέκυψαν και τις 
συνέπειές τους, και ενδεχομένως να 
συστήσει την έγκριση μέτρων:

α) να περιγράφει τη φύση της 



AM\929511EL.doc 79/151 PE506.166v03-00

EL

παραβίασης δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων των 
κατηγοριών και του αριθμού των 
ενδιαφερόμενων προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα, των 
κατηγοριών και του πλήθους των 
σχετικών αρχείων δεδομένων·
β) να γνωστοποιεί την ταυτότητα και τα 
στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου 
προστασίας δεδομένων ή άλλου σημείου 
επικοινωνίας από το οποίο μπορούν να 
εξασφαλισθούν περισσότερες 
πληροφορίες·
γ) να συνιστά μέτρα για τον μετριασμό 
των ενδεχόμενων δυσμενών συνεπειών 
της παραβίασης των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα·
δ) να περιγράφει τις συνέπειες της 
παραβίασης των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα·

ε) να περιγράφει τα μέτρα που 
προτείνονται ή που λήφθηκαν από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας για την 
αντιμετώπιση της παραβίασης των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Or. es

Αιτιολόγηση

Δεν είναι αναγκαίο να ρυθμιστεί λεπτομερώς το περιεχόμενο των κοινοποιήσεων, δεδομένης 
της πλούσιας περιπτωσιολογίας που ενδέχεται να προκύψει στην πράξη και δεδομένων των 
ιδιαιτεροτήτων των διαφόρων τομέων. Θα πρέπει να αρκεί η κοινοποίηση στην εποπτική αρχή, 
η οποία είναι πραγματικά αναγκαία για την ορθή αξιολόγηση του περιστατικού και των 
συνεπειών του. Για τον σκοπό αυτό, τα κρίσιμα στοιχεία της πράξης κοινοποίησης θα πρέπει να 
είναι: τα γεγονότα, οι διαπιστωθείσες και εκτιμώμενες συνέπειες, τα ληφθέντα μέτρα ή/και τα 
μέτρα που πρόκειται να ληφθούν.

Τροπολογία 1970
Louis Michel
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η κοινοποίηση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 πρέπει, κατ’ ελάχιστο:

3. Η κοινοποίηση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 πρέπει, ει δυνατόν:

Or. en

Τροπολογία 1971
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να γνωστοποιεί την ταυτότητα και τα 
στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου
προστασίας δεδομένων ή άλλου σημείου 
επικοινωνίας από το οποίο μπορούν να 
εξασφαλισθούν περισσότερες 
πληροφορίες·

β) να γνωστοποιεί τα στοιχεία 
επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας
ή άλλου σημείου επικοινωνίας από το 
οποίο μπορούν να εξασφαλισθούν 
περισσότερες πληροφορίες·

Or. en

Τροπολογία 1972
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) να περιγράφει τα μέτρα που 
προτείνονται ή που λήφθηκαν από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας για την 
αντιμετώπιση της παραβίασης των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

ε) να περιγράφει τα μέτρα που 
προτείνονται ή που λήφθηκαν από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας για την 
αντιμετώπιση της παραβίασης των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και/ή 
να μετριάζει τις συνέπειές της.

Or. en
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Τροπολογία 1973
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η κοινοποίηση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 δεν είναι απαραίτητη, εάν ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία έχει εφαρμόσει κατάλληλα 
τεχνολογικά μέτρα, τα οποία 
εφαρμόστηκαν στα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που 
παραβιάστηκαν, όπως μέτρα τα οποία 
καθιστούν τα δεδομένα ακατανόητα σε 
οποιοδήποτε πρόσωπο δεν διαθέτει
εξουσία πρόσβασης σε αυτά.

Or. en

Τροπολογία 1974
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η εθνική αρχή ελέγχου θα πρέπει να 
παρέχει καθοδήγηση βάσει του άρθρου 38 
σχετικά με τις ειδικές συνθήκες υπό τις 
οποίες θα πρέπει να πραγματοποιείται η 
κοινοποίηση στην αρχή ελέγχου. 
Επιπλέον, το επίπεδο λεπτομέρειας και οι 
ειδικές πληροφορίες που απαιτούνται 
όταν ένας υπεύθυνος επεξεργασίας 
κοινοποιεί την παραβίαση δεδομένων 
στην αρχή ελέγχου θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται στην καθοδήγηση.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η αρχή ελέγχου βρίσκεται σε καλύτερη θέση να κρίνει το επίπεδο λεπτομέρειας και τις ειδικές 
πληροφορίες που απαιτούνται για την ει δυνατόν αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση μιας 
παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τροπολογία 1975
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας τεκμηριώνει 
κάθε παραβίαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, αναφέροντας τα πραγματικά 
περιστατικά που αφορούν την 
παραβίαση, τις συνέπειες και τα 
ληφθέντα διορθωτικά μέτρα. Η εν λόγω 
τεκμηρίωση πρέπει να επιτρέπει στην 
αρχή ελέγχου να ελέγχει τη συμμόρφωση 
προς το παρόν άρθρο. Η τεκμηρίωση 
περιέχει μόνον τις απαραίτητες 
πληροφορίες για τον συγκεκριμένο σκοπό.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπερβολικά λεπτομερής.

Τροπολογία 1976
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας τεκμηριώνει 
κάθε παραβίαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, αναφέροντας τα πραγματικά 
περιστατικά που αφορούν την παραβίαση, 
τις συνέπειες και τα ληφθέντα διορθωτικά 

4. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας τεκμηριώνει 
κάθε παραβίαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα η οποία αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, 
αναφέροντας τα πραγματικά περιστατικά 
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μέτρα. Η εν λόγω τεκμηρίωση πρέπει να 
επιτρέπει στην αρχή ελέγχου να ελέγχει τη 
συμμόρφωση προς το παρόν άρθρο. Η 
τεκμηρίωση περιέχει μόνον τις 
απαραίτητες πληροφορίες για τον 
συγκεκριμένο σκοπό.

που αφορούν την παραβίαση, τις συνέπειες 
και τα ληφθέντα διορθωτικά μέτρα. Με 
την επιφύλαξη των ανωτέρω, 
παραδίδεται από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας, ή κατά περίπτωση τον 
εκτελούντα την επεξεργασία, μητρώο
σφαλμάτων και συμβάντων, τα οποία δεν
περιλαμβάνονται στην παράγραφο 1 αλλά 
αφορούν την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, στη διάθεση 
των εποπτικών αρχών, οι οποίες μπορεί 
να ενδιαφέρονται για την περιοδική 
διαβίβαση αντιγράφων του εν λόγω 
μητρώου.

Or. es

Τροπολογία 1977
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας τεκμηριώνει 
κάθε παραβίαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, αναφέροντας τα πραγματικά 
περιστατικά που αφορούν την παραβίαση, 
τις συνέπειες και τα ληφθέντα διορθωτικά 
μέτρα. Η εν λόγω τεκμηρίωση πρέπει να 
επιτρέπει στην αρχή ελέγχου να ελέγχει τη 
συμμόρφωση προς το παρόν άρθρο. Η 
τεκμηρίωση περιέχει μόνον τις 
απαραίτητες πληροφορίες για τον 
συγκεκριμένο σκοπό.

4. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας τεκμηριώνει 
κάθε παραβίαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, αναφέροντας τα πραγματικά 
περιστατικά που αφορούν την παραβίαση, 
τις συνέπειες και τα ληφθέντα διορθωτικά 
μέτρα. Η εν λόγω τεκμηρίωση πρέπει να 
είναι επαρκής ώστε να επιτρέπει στην 
αρχή ελέγχου να ελέγχει τη συμμόρφωση 
προς το παρόν άρθρο. Η τεκμηρίωση 
περιέχει μόνον τις απαραίτητες 
πληροφορίες για τον συγκεκριμένο σκοπό.

Or. en

Τροπολογία 1978
Timothy Kirkhope
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας τεκμηριώνει 
κάθε παραβίαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, αναφέροντας τα πραγματικά 
περιστατικά που αφορούν την παραβίαση, 
τις συνέπειες και τα ληφθέντα διορθωτικά 
μέτρα. Η εν λόγω τεκμηρίωση πρέπει να 
επιτρέπει στην αρχή ελέγχου να ελέγχει τη 
συμμόρφωση προς το παρόν άρθρο. Η 
τεκμηρίωση περιέχει μόνον τις 
απαραίτητες πληροφορίες για τον 
συγκεκριμένο σκοπό.

4. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας τεκμηριώνει 
κάθε παραβίαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα αμελλητί όταν ζητείται, 
αναφέροντας τα πραγματικά περιστατικά 
που αφορούν την παραβίαση, τις συνέπειες 
και τα ληφθέντα διορθωτικά μέτρα. Η εν 
λόγω τεκμηρίωση πρέπει να επιτρέπει στην 
αρχή ελέγχου να ελέγχει τη συμμόρφωση 
προς το παρόν άρθρο. Η τεκμηρίωση 
περιέχει μόνον τις απαραίτητες 
πληροφορίες για τον συγκεκριμένο σκοπό.

Or. en

Τροπολογία 1979
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας τεκμηριώνει 
κάθε παραβίαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, αναφέροντας τα πραγματικά 
περιστατικά που αφορούν την παραβίαση, 
τις συνέπειες και τα ληφθέντα διορθωτικά 
μέτρα. Η εν λόγω τεκμηρίωση πρέπει να 
επιτρέπει στην αρχή ελέγχου να ελέγχει τη 
συμμόρφωση προς το παρόν άρθρο. Η 
τεκμηρίωση περιέχει μόνον τις 
απαραίτητες πληροφορίες για τον 
συγκεκριμένο σκοπό.

4. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας τεκμηριώνει 
παραβιάσεις δεδομένων που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1, αναφέροντας τα 
πραγματικά περιστατικά που αφορούν την 
παραβίαση, τις συνέπειες και τα ληφθέντα 
διορθωτικά μέτρα. Η εν λόγω τεκμηρίωση 
πρέπει να επιτρέπει στην αρχή ελέγχου να 
ελέγχει τη συμμόρφωση προς το παρόν 
άρθρο. Η τεκμηρίωση περιέχει μόνον τις 
απαραίτητες πληροφορίες για τον 
συγκεκριμένο σκοπό.

Or. en

Τροπολογία 1980
Jan Mulder
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση που ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας είναι μέλος ομίλου 
επιχειρήσεων ή από κοινού υπευθύνων 
επεξεργασίας, η παραβίαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να 
κοινοποιηθεί από την κύρια 
εγκατάσταση, ή από άλλο υπεύθυνο 
επεξεργασίας ή επιχείρηση που έχει 
οριστεί από τους από κοινού υπευθύνους 
επεξεργασίας ή από όμιλο επιχειρήσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στην αποφυγή πολλαπλών κοινοποιήσεων για την ίδια 
παραβίαση δεδομένων.

Τροπολογία 1981
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σημαντική παραβίαση θεωρείται ότι 
αποτελούν οι περιπτώσεις στις οποίες 
υπάρχει μεγάλη πιθανότητα τυχόν 
παραβίαση της προστασίας των 
δεδομένων να επηρεάσει αρνητικά την 
ιδιωτική ζωή του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα.

Or. pl

Τροπολογία 1982
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg



PE506.166v03-00 86/151 AM\929511EL.doc

EL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η αρχή ελέγχου πρέπει να τηρεί ένα 
μητρώο σοβαρών παραβιάσεων που 
έχουν διαπιστωθεί και περατωθεί, στο 
οποίο παρέχει δημόσια πρόσβαση.

Or. pl

Τροπολογία 1983
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η αρχή ελέγχου διατηρεί δημόσιο 
μητρώο των τύπων παραβιάσεων που 
κοινοποιούνται.

Or. en

Τροπολογία 1984
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β. Η γνωστοποίηση παραβίασης της 
προστασίας δεδομένων δεν είναι 
αναγκαία, ιδίως εάν ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας έχει εφαρμόσει άμεσα 
κατάλληλα τεχνολογικά μέτρα 
προστασίας σε σχέση με την παραβίαση 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και τα εν λόγω μέτρα καθιστούν τα 
δεδομένα ακατανόητα σε οποιοδήποτε 
πρόσωπο δεν διαθέτει εξουσία 
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πρόσβασης σε αυτά.

Or. pl

Τροπολογία 1985
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
απαιτήσεων σχετικά με τη διαπίστωση 
της παραβίασης των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρεται 
στις παραγράφους 1 και 2 και τις ειδικές 
συνθήκες υπό τις οποίες ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας και ο εκτελών την 
επεξεργασία υποχρεούνται να 
κοινοποιήσουν την παραβίαση των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις της Επιτροπής θα πρέπει να περιορίζονται εδώ στη θέσπιση 
ενιαίου μορφότυπου για την κοινοποίηση των συμβάντων και για τη συλλογή σφαλμάτων και 
συμβάντων για το μητρώο.

Τροπολογία 1986
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 

διαγράφεται
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απαιτήσεων σχετικά με τη διαπίστωση 
της παραβίασης των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρεται 
στις παραγράφους 1 και 2 και τις ειδικές 
συνθήκες υπό τις οποίες ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας και ο εκτελών την 
επεξεργασία υποχρεούνται να 
κοινοποιήσουν την παραβίαση των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Or. en

Τροπολογία 1987
Axel Voss, Hubert Pirker, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, 
Monika Hohlmeier, Renate Sommer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
απαιτήσεων σχετικά με τη διαπίστωση 
της παραβίασης των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρεται 
στις παραγράφους 1 και 2 και τις ειδικές 
συνθήκες υπό τις οποίες ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας και ο εκτελών την 
επεξεργασία υποχρεούνται να 
κοινοποιήσουν την παραβίαση των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1988
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
απαιτήσεων σχετικά με τη διαπίστωση 
της παραβίασης των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρεται 
στις παραγράφους 1 και 2 και τις ειδικές 
συνθήκες υπό τις οποίες ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας και ο εκτελών την 
επεξεργασία υποχρεούνται να 
κοινοποιήσουν την παραβίαση των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1989
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
απαιτήσεων σχετικά με τη διαπίστωση της 
παραβίασης των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που αναφέρεται στις 
παραγράφους 1 και 2 και τις ειδικές 
συνθήκες υπό τις οποίες ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας και ο εκτελών την 
επεξεργασία υποχρεούνται να 
κοινοποιήσουν την παραβίαση των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

5. 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 των κριτηρίων 
και των απαιτήσεων σχετικά με τη 
διαπίστωση της παραβίασης των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2 και 
τις ειδικές συνθήκες υπό τις οποίες ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας και ο εκτελών την 
επεξεργασία υποχρεούνται να 
κοινοποιήσουν την παραβίαση των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Or. en
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Τροπολογία 1990
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει τον 
τυποποιημένο μορφότυπο για την εν λόγω 
γνωστοποίηση στην αρχή ελέγχου, τις 
εφαρμοστέες διαδικασίες στην απαίτηση 
κοινοποίησης, καθώς και τη μορφή και 
τους τρόπους της τεκμηρίωσης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 4, 
συμπεριλαμβανομένων των προθεσμιών 
για τη διαγραφή των πληροφοριών που 
περιέχονται σε αυτήν. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1991
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει τον 
τυποποιημένο μορφότυπο για την εν λόγω 
γνωστοποίηση στην αρχή ελέγχου, τις 
εφαρμοστέες διαδικασίες στην απαίτηση 
κοινοποίησης, καθώς και τη μορφή και 
τους τρόπους της τεκμηρίωσης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 4, 
συμπεριλαμβανομένων των προθεσμιών 
για τη διαγραφή των πληροφοριών που 
περιέχονται σε αυτήν. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 1992
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει τον 
τυποποιημένο μορφότυπο για την εν λόγω 
γνωστοποίηση στην αρχή ελέγχου, τις 
εφαρμοστέες διαδικασίες στην απαίτηση 
κοινοποίησης, καθώς και τη μορφή και 
τους τρόπους της τεκμηρίωσης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 4, 
συμπεριλαμβανομένων των προθεσμιών 
για τη διαγραφή των πληροφοριών που 
περιέχονται σε αυτήν. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

6. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
θεσπίζει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 86 με σκοπό να 
θεσπίσει τυποποιημένο μορφότυπο για την 
εν λόγω γνωστοποίηση στην αρχή ελέγχου, 
τις εφαρμοστέες διαδικασίες στην 
απαίτηση κοινοποίησης, καθώς και τη 
μορφή και τον τρόπο της τεκμηρίωσης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 4, 
συμπεριλαμβανομένων των προθεσμιών 
που ισχύουν για τη διαγραφή των 
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 1993
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει τον 
τυποποιημένο μορφότυπο για την εν λόγω 
γνωστοποίηση στην αρχή ελέγχου, τις 
εφαρμοστέες διαδικασίες στην απαίτηση 
κοινοποίησης, καθώς και τη μορφή και 

6. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει τον 
τυποποιημένο μορφότυπο για τις 
γνωστοποιήσεις στην αρχή ελέγχου βάσει 
των όρων της παραγράφου 3, καθώς 
επίσης και τον μορφότυπο του μητρώου 
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τους τρόπους της τεκμηρίωσης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 4,
συμπεριλαμβανομένων των προθεσμιών 
για τη διαγραφή των πληροφοριών που 
περιέχονται σε αυτήν. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 
στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

σφαλμάτων και συμβάντων. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 
στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

Or. es

Τροπολογία 1994
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει τον 
τυποποιημένο μορφότυπο για την εν λόγω 
γνωστοποίηση στην αρχή ελέγχου, τις 
εφαρμοστέες διαδικασίες στην απαίτηση 
κοινοποίησης, καθώς και τη μορφή και 
τους τρόπους της τεκμηρίωσης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 4, 
συμπεριλαμβανομένων των προθεσμιών 
για τη διαγραφή των πληροφοριών που 
περιέχονται σε αυτήν. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

6. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει τον 
τυποποιημένο μορφότυπο για την εν λόγω 
γνωστοποίηση στην αρχή ελέγχου, τις 
εφαρμοστέες διαδικασίες στην απαίτηση 
κοινοποίησης, καθώς και τη μορφή και 
τους τρόπους της τεκμηρίωσης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 4, 
συμπεριλαμβανομένων των προθεσμιών 
για τη διαγραφή των πληροφοριών που 
περιέχονται σε αυτήν. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται κατόπιν 
αίτησης παροχής γνωμοδότησης από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων, σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 87 
παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 1995
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει τον 
τυποποιημένο μορφότυπο για την εν λόγω 
γνωστοποίηση στην αρχή ελέγχου, τις 
εφαρμοστέες διαδικασίες στην απαίτηση 
κοινοποίησης, καθώς και τη μορφή και 
τους τρόπους της τεκμηρίωσης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 4, 
συμπεριλαμβανομένων των προθεσμιών 
για τη διαγραφή των πληροφοριών που 
περιέχονται σε αυτήν. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

6. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει τον 
τυποποιημένο μορφότυπο για την εν λόγω 
γνωστοποίηση στην αρχή ελέγχου και τις 
εφαρμοστέες διαδικασίες για την 
αρχειοθέτηση των αναφορών.

Or. en

Τροπολογία 1996
Sylvie Guillaume, Françoise Castex

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν η παραβίαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα είναι πιθανόν να 
επηρεάσει δυσμενώς την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή την 
ιδιωτική ζωή του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας οφείλει, μετά την 
κοινοποίηση που αναφέρεται στο άρθρο 
31, να γνωστοποιεί την παραβίαση των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα αμελλητί.

1. Όταν η παραβίαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα είναι πιθανόν να 
επηρεάσει δυσμενώς την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή την 
ιδιωτική ζωή του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας οφείλει, μετά την 
κοινοποίηση που αναφέρεται στο άρθρο 
31, να γνωστοποιεί την παραβίαση των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα εντός 24 ωρών.

Or. en

Τροπολογία 1997
Timothy Kirkhope
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εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν η παραβίαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα είναι πιθανόν να 
επηρεάσει δυσμενώς την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή την 
ιδιωτική ζωή του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας οφείλει, μετά την 
κοινοποίηση που αναφέρεται στο άρθρο 
31, να γνωστοποιεί την παραβίαση των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα αμελλητί.

1. Όταν η παραβίαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα είναι πιθανόν να 
επηρεάσει δυσμενώς την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή την 
ιδιωτική ζωή του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα σε σχέση με την 
αναλογικότητα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
οφείλει, μετά την κοινοποίηση που 
αναφέρεται στο άρθρο 31, να γνωστοποιεί 
την παραβίαση των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στο πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα αμελλητί.

Or. en

Τροπολογία 1998
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν η παραβίαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα είναι πιθανόν να
επηρεάσει δυσμενώς την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή την
ιδιωτική ζωή του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας οφείλει, μετά την 
κοινοποίηση που αναφέρεται στο άρθρο 
31, να γνωστοποιεί την παραβίαση των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα αμελλητί.

1. Όταν η παραβίαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα προκαλεί ή είναι 
πιθανόν να προκαλέσει δυσμενή επίδραση 
στην ιδιωτική ζωή του προσώπου στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και η 
ελαχιστοποίηση της βλάβης απαιτεί 
ενέργειες των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας οφείλει, μετά την 
κοινοποίηση που αναφέρεται στο άρθρο 
31, να γνωστοποιεί την παραβίαση των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα αμελλητί, εκτός εάν είναι 
δυσανάλογα δύσκολο. Σε περίπτωση που 
η γνωστοποίηση στο πρόσωπο στο οποίο 
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αναφέρονται τα δεδομένα ενέχει τον 
κίνδυνο να προκαλέσει περαιτέρω σοβαρή 
βλάβη στην προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα ή στην ιδιωτική 
ζωή του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας δύναται, κατόπιν 
διαβούλευσης με την αρχή ελέγχου, να 
καθυστερήσει τη γνωστοποίηση στο 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα μέχρι να μην συντρέχει πλέον ο 
εν λόγω κίνδυνος.

Or. en

Τροπολογία 1999
Axel Voss, Hubert Pirker, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, 
Monika Hohlmeier, Renate Sommer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν η παραβίαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα είναι πιθανόν να 
επηρεάσει δυσμενώς την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή την 
ιδιωτική ζωή του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας οφείλει, μετά την 
κοινοποίηση που αναφέρεται στο άρθρο 
31, να γνωστοποιεί την παραβίαση των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα αμελλητί.

1. Όταν η παραβίαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα είναι πιθανόν να 
επηρεάσει δυσμενώς την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την 
ιδιωτική ζωή, τα δικαιώματα ή τα έννομα 
συμφέροντα του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας οφείλει, μετά την 
κοινοποίηση που αναφέρεται στο άρθρο 
31, να γνωστοποιεί την παραβίαση των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα αμελλητί. Η παραβίαση πρέπει 
να θεωρείται ότι επηρεάζει αρνητικά τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή την 
ιδιωτική ζωή του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται εάν μπορεί να έχει ως 
αποτέλεσμα, για παράδειγμα, κατάχρηση 
ή υποκλοπή ταυτότητας, σωματική 
βλάβη, σημαντική προσβολή ή βλάβη της 
φήμης του.



PE506.166v03-00 96/151 AM\929511EL.doc

EL

Or. en

Αιτιολόγηση

Προέρχεται από την επιτροπή ITRE.

Τροπολογία 2000
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η γνωστοποίηση παραβίασης 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δεν απαιτείται εάν ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας αποδεικνύει με τρόπο 
ικανοποιητικό για την αρχή ελέγχου ότι 
εφάρμοσε κατάλληλα τεχνολογικά μέτρα 
προστασίας και ότι τα εν λόγω μέτρα 
εφαρμόσθηκαν στα δεδομένα τα οποία 
αφορά η παραβίαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. Τα εν λόγω 
τεχνολογικά μέτρα προστασίας καθιστούν 
τα δεδομένα ακατανόητα σε οποιοδήποτε 
πρόσωπο δεν διαθέτει εξουσία πρόσβασης 
σε αυτά.

3. Η γνωστοποίηση παραβίασης 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δεν απαιτείται εάν η παραβίαση 
των δεδομένων δεν έχει προκαλέσει 
σοβαρή βλάβη στους πολίτες και ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας αποδεικνύει με 
τρόπο ικανοποιητικό για την αρχή ελέγχου 
ότι εφάρμοσε κατάλληλα τεχνολογικά 
μέτρα προστασίας και ότι τα εν λόγω 
μέτρα εφαρμόσθηκαν στα δεδομένα τα 
οποία αφορά η παραβίαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. Τα εν λόγω 
τεχνολογικά μέτρα προστασίας καθιστούν 
τα δεδομένα ακατανόητα, άχρηστα και 
ανωνυμοποιημένα σε οποιοδήποτε 
πρόσωπο δεν διαθέτει εξουσία πρόσβασης 
σε αυτά.

Or. en

Τροπολογία 2001
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η γνωστοποίηση παραβίασης 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο 

3. Η γνωστοποίηση παραβίασης 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο 
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πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δεν απαιτείται εάν ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας αποδεικνύει με τρόπο 
ικανοποιητικό για την αρχή ελέγχου ότι 
εφάρμοσε κατάλληλα τεχνολογικά μέτρα 
προστασίας και ότι τα εν λόγω μέτρα 
εφαρμόσθηκαν στα δεδομένα τα οποία 
αφορά η παραβίαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. Τα εν λόγω 
τεχνολογικά μέτρα προστασίας καθιστούν 
τα δεδομένα ακατανόητα σε οποιοδήποτε 
πρόσωπο δεν διαθέτει εξουσία πρόσβασης 
σε αυτά.

πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δεν απαιτείται εάν ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας αποδεικνύει με τρόπο 
ικανοποιητικό για την αρχή ελέγχου ότι 
εφάρμοσε κατάλληλα τεχνολογικά μέτρα 
προστασίας και ότι τα εν λόγω μέτρα 
εφαρμόσθηκαν στα δεδομένα τα οποία 
αφορά η παραβίαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. Τα εν λόγω 
τεχνολογικά μέτρα προστασίας έχουν 
σκοπό να καθιστούν τα δεδομένα 
ακατανόητα σε οποιοδήποτε πρόσωπο δεν 
διαθέτει εξουσία πρόσβασης σε αυτά, 
λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των 
δεδομένων, την κατάσταση της 
τεχνολογίας και το κόστος.

Or. en

Τροπολογία 2002
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η γνωστοποίηση παραβίασης 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δεν απαιτείται εάν ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας αποδεικνύει με τρόπο 
ικανοποιητικό για την αρχή ελέγχου ότι 
εφάρμοσε κατάλληλα τεχνολογικά μέτρα 
προστασίας και ότι τα εν λόγω μέτρα 
εφαρμόσθηκαν στα δεδομένα τα οποία 
αφορά η παραβίαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. Τα εν λόγω 
τεχνολογικά μέτρα προστασίας καθιστούν 
τα δεδομένα ακατανόητα σε οποιοδήποτε 
πρόσωπο δεν διαθέτει εξουσία πρόσβασης 
σε αυτά.

3. Η γνωστοποίηση παραβίασης 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα μπορεί να καθυστερήσει μόνον 
εάν οι πληροφορίες θα μπορούσαν να 
προκαλέσουν περαιτέρω κυκλοφορία των 
εν λόγω δεδομένων και πρέπει να 
διενεργείται αφού ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας αποδεικνύει με τρόπο 
ικανοποιητικό για την αρχή ελέγχου ότι 
εφάρμοσε κατάλληλα τεχνολογικά μέτρα 
προστασίας και ότι τα εν λόγω μέτρα 
εφαρμόσθηκαν στα δεδομένα τα οποία 
αφορά η παραβίαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. Τα εν λόγω 
τεχνολογικά μέτρα προστασίας καθιστούν 
τα δεδομένα ακατανόητα σε οποιοδήποτε 
πρόσωπο δεν διαθέτει εξουσία πρόσβασης 



PE506.166v03-00 98/151 AM\929511EL.doc

EL

σε αυτά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ακόμα και μετά από την εφαρμογή των μέτρων προστασίας, το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα πρέπει να γνωρίζει ότι τα προσωπικά δεδομένα του ενδέχεται να 
παραβιαστούν.

Τροπολογία 2003
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate
Sommer, Monika Hohlmeier, Hubert Pirker, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η γνωστοποίηση παραβίασης 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δεν απαιτείται εάν ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας αποδεικνύει με τρόπο 
ικανοποιητικό για την αρχή ελέγχου ότι
εφάρμοσε κατάλληλα τεχνολογικά μέτρα 
προστασίας και ότι τα εν λόγω μέτρα 
εφαρμόσθηκαν στα δεδομένα τα οποία 
αφορά η παραβίαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. Τα εν λόγω 
τεχνολογικά μέτρα προστασίας καθιστούν 
τα δεδομένα ακατανόητα σε οποιοδήποτε 
πρόσωπο δεν διαθέτει εξουσία πρόσβασης 
σε αυτά.

3. Η γνωστοποίηση παραβίασης 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δεν απαιτείται εάν η παραβίαση 
των δεδομένων δεν έχει προκαλέσει 
σοβαρή βλάβη και ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας εφάρμοσε κατάλληλα 
τεχνολογικά μέτρα προστασίας και τα εν 
λόγω μέτρα εφαρμόσθηκαν στα δεδομένα 
τα οποία αφορά η παραβίαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. Τα εν λόγω 
τεχνολογικά μέτρα προστασίας καθιστούν 
τα δεδομένα ακατανόητα, άχρηστα ή 
ανωνυμοποιημένα σε οποιοδήποτε 
πρόσωπο δεν διαθέτει εξουσία πρόσβασης 
σε αυτά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προέρχεται από τη γνωμοδότηση της ITRE.

Τροπολογία 2004
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Εάν μετά την εφαρμογή των 
προτεινόμενων τεχνολογικών μέτρων 
συμβεί και άλλη παραβίαση των 
δεδομένων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
είναι πάντοτε υποχρεωμένος να την 
γνωστοποιήσει αμελλητί στο πρόσωπο 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα.

Or. en

Τροπολογία 2005
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δεν θα πραγματοποιείται η κοινοποίηση 
στο πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα στις περιπτώσεις εκείνες όπου 
η κοινοποίηση μπορεί σαφώς να 
παρεμποδίσει τις τρέχουσες έρευνες ή να 
δυσχεράνει ή να καθυστερήσει την 
επίλυση του ελλείμματος ασφαλείας. Το 
δίκαιο της Ένωσης και η νομοθεσία των 
κρατών μελών μπορούν να αναπτύξουν 
αυτές τις περιπτώσεις, ενώ πρέπει σε 
κάθε περίπτωση να επιδιώκεται ένας 
στόχος δημόσιου συμφέροντος και να 
γίνεται σεβαστό το ουσιαστικό 
περιεχόμενο του δικαιώματος 
προστασίας των δεδομένων.

Or. es

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να προβλεφθεί κάποιο είδος εγγύησης για τις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες η 
κοινοποίηση στο πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, ή σε ορισμένα από τα 
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πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα, ενδέχεται να βλάψει την έρευνα ή/και την 
επίλυση του ελλείμματος ασφαλείας.

Τροπολογία 2006
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
απαιτήσεων όσον αφορά τις συνθήκες 
υπό τις οποίες η παραβίαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να έχει 
δυσμενής συνέπειες στα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1.

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή υπερβαίνουν τις αρμοδιότητες των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, ενώ δεν είναι αναγκαία, από την άλλη, μια περαιτέρω εξειδίκευση των 
περιπτώσεων του πρώην άρθρου 32, του οποίου η σωστή ερμηνεία θα πρέπει να καθοριστεί 
από το σύστημα εποπτείας και, ως ύστατη λύση, από τα δικαστήρια.

Τροπολογία 2007
Timothy Kirkhope
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
απαιτήσεων όσον αφορά τις συνθήκες 

διαγράφεται
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υπό τις οποίες η παραβίαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να έχει 
δυσμενής συνέπειες στα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1.

Or. en

Τροπολογία 2008
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
απαιτήσεων όσον αφορά τις συνθήκες 
υπό τις οποίες η παραβίαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να έχει 
δυσμενής συνέπειες στα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2009
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
απαιτήσεων όσον αφορά τις συνθήκες υπό 
τις οποίες η παραβίαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να έχει 

5. Αφού ζητηθεί γνωμοδότηση από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 86 για τον 
περαιτέρω προσδιορισμό των κριτηρίων 
και των απαιτήσεων όσον αφορά τις 
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δυσμενής συνέπειες στα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1.

συνθήκες υπό τις οποίες η παραβίαση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
ενδέχεται να έχει δυσμενείς συνέπειες στα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Or. en

Τροπολογία 2010
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει τον 
μορφότυπο της κοινοποίησης στο 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα, η οποία αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, και τις εφαρμοστέες 
διαδικασίες στην εν λόγω κοινοποίηση. 
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 87 
παράγραφος 2.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2011
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει τον 
μορφότυπο της κοινοποίησης στο πρόσωπο 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, η 
οποία αναφέρεται στην παράγραφο 1, και 
τις εφαρμοστέες διαδικασίες στην εν λόγω 
κοινοποίηση. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 

6. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
θεσπίζει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 86 με σκοπό να 
θεσπίσει τον μορφότυπο της κοινοποίησης 
στο πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα, η οποία αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, και τις εφαρμοστέες 
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διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται 
στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

διαδικασίες στην εν λόγω κοινοποίηση.

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 2012
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει τον 
μορφότυπο της κοινοποίησης στο πρόσωπο 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, η 
οποία αναφέρεται στην παράγραφο 1, και 
τις εφαρμοστέες διαδικασίες στην εν λόγω 
κοινοποίηση. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 87 παράγραφος 2.

6. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει τον 
μορφότυπο της κοινοποίησης στο πρόσωπο 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, η 
οποία αναφέρεται στην παράγραφο 1, και 
τις εφαρμοστέες διαδικασίες στην εν λόγω 
κοινοποίηση, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη 
εκείνες τις περιπτώσεις στις οποίες ο 
αριθμός των προσώπων που 
επηρεάζονται είναι πολύ μεγάλος. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

Or. es

Τροπολογία 2013
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει τον 
μορφότυπο της κοινοποίησης στο πρόσωπο 

6. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει τον 
μορφότυπο της κοινοποίησης στο πρόσωπο 
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στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, η 
οποία αναφέρεται στην παράγραφο 1, και 
τις εφαρμοστέες διαδικασίες στην εν λόγω 
κοινοποίηση. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο 
άρθρο 87 παράγραφος 2.

στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, η 
οποία αναφέρεται στην παράγραφο 1, και 
τις εφαρμοστέες διαδικασίες στην εν λόγω 
κοινοποίηση. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται κατόπιν αίτησης 
παροχής γνωμοδότησης από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων, σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 87 
παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 2014
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο 4 – τμήμα 3 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ 
ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΓΚΡΙΣΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 
ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας θα πρέπει να εστιάζουν στην προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα κατά το σύνολο του κύκλου ζωής των δεδομένων, από τη συλλογή έως 
τη διαγραφή, επενδύοντας εξαρχής σε ένα αειφόρο πλαίσιο διαχείρισης δεδομένων και 
συμπληρώνοντάς το με έναν μηχανισμό συνολικής συμμόρφωσης. Βλέπε επίσης αιτιολογικές 
σκέψεις 71α, 71β, 71γ και 74α.

Τροπολογία 2015
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 32α
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Γνωστοποίηση παραβίασης δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα σε άλλες 

οργανώσεις
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ο οποίος 
γνωστοποιεί παραβίαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα σε ένα πρόσωπο 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα 
δυνάμει του άρθρου 32 μπορεί να 
κοινοποιεί σε άλλη οργάνωση, 
κυβερνητικό οργανισμό ή μέρος ενός 
κυβερνητικού οργανισμού την παραβίαση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εάν 
αυτή η οργάνωση, κυβερνητικός 
οργανισμός ή μέρος ενός κυβερνητικού 
οργανισμού είναι σε θέση να μειώσει τον 
κίνδυνο της βλάβης που μπορεί να 
προκύψει από αυτή την παραβίαση ή να 
μετριάσει τη βλάβη. Οι εν λόγω 
κοινοποιήσεις μπορούν να 
πραγματοποιηθούν χωρίς να ενημερωθεί 
το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα, εάν η γνωστοποίηση γίνεται 
αποκλειστικά για τους σκοπούς της 
μείωσης του κινδύνου της βλάβης προς 
το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα που μπορεί να προκύψει από 
αυτή την παραβίαση ή του μετριασμού 
της εν λόγω βλάβης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε πολλές περιπτώσεις, άλλες οργανώσεις ή κυβερνητικοί οργανισμοί είναι σε θέση να 
συμβάλουν στον μετριασμό της βλάβης που μπορεί να προκύψει από την παραβίαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα προς το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, εφόσον 
ενημερώνονται για την παραβίαση και τις συνθήκες που περιβάλλουν την παραβίαση.

Τροπολογία 2016
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 32α
Ανάλυση κινδύνων για την προστασία 

δεδομένων
1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας διενεργεί 
ανάλυση κινδύνων αναφορικά με τις 
πράξεις επεξεργασίας δεδομένων, 
εξετάζοντας εάν συντρέχουν τουλάχιστον 
δύο από τους παράγοντες κινδύνου που 
αναφέρονται στο άρθρο 5β παράγραφος 1 
έως 10.
2. Εάν συντρέχουν τουλάχιστον δύο από 
τους παράγοντες κινδύνου που 
αναφέρονται στο άρθρο 5β παράγραφος 1 
έως 10, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο 
εκτελών την επεξεργασία, ενεργώντας για 
λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας, 
διενεργούν εκτίμηση των επιπτώσεων 
σχετικά με την προστασία δεδομένων 
δυνάμει του άρθρου 33.
3. Εάν συντρέχουν λιγότεροι των δύο από 
τους παράγοντες κινδύνου που 
αναφέρονται στο άρθρο 5β παράγραφος 1 
έως 10, η ανάλυση κινδύνων και τα 
πορίσματά της θα τεκμηριώνονται.
4. Η ανάλυση κινδύνων αναθεωρείται 
μετά από ένα έτος το αργότερο, ή 
αμέσως, εάν μεταβληθούν αισθητά η 
φύση, το πεδίο ή οι στόχοι των πράξεων 
επεξεργασίας δεδομένων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας θα πρέπει να εστιάζουν στην προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα κατά το σύνολο του κύκλου ζωής των δεδομένων, από τη συλλογή έως 
τη διαγραφή, επενδύοντας εξαρχής σε ένα αειφόρο πλαίσιο διαχείρισης δεδομένων και 
συμπληρώνοντάς το με έναν μηχανισμό συνολικής συμμόρφωσης. Βλέπε επίσης αιτιολογικές 
σκέψεις 71α, 71β, 71γ και 74α.
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Τροπολογία 2017
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εάν οι πράξεις επεξεργασίας ενέχουν 
συγκεκριμένους κινδύνους για τα 
δικαιώματα και τις ελευθερίες των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα λόγω της φύσης, της έκτασης ή 
των σκοπών τους, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία, ενεργώντας για λογαριασμό 
του υπευθύνου επεξεργασίας, διενεργούν 
εκτίμηση των επιπτώσεων των 
προβλεπόμενων πράξεων επεξεργασίας 
σχετικά με την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα.

1. Εάν απαιτείται δυνάμει του άρθρου 
32α παράγραφος 2, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία, ενεργώντας για λογαριασμό 
του υπευθύνου επεξεργασίας, διενεργούν 
εκτίμηση των επιπτώσεων των 
προβλεπόμενων πράξεων επεξεργασίας 
σχετικά με την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εκτιμήσεις επιπτώσεων κρίνονται απαραίτητες μόνον εάν το απαιτούν τα πορίσματα της 
ανάλυσης κινδύνων.

Τροπολογία 2018
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εάν οι πράξεις επεξεργασίας ενέχουν 
συγκεκριμένους κινδύνους για τα 
δικαιώματα και τις ελευθερίες των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα λόγω της φύσης, της έκτασης ή 
των σκοπών τους, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία, ενεργώντας για λογαριασμό 
του υπευθύνου επεξεργασίας, διενεργούν

1. Εάν οι πράξεις επεξεργασίας ενέχουν 
συγκεκριμένους κινδύνους για τα 
δικαιώματα και τις ελευθερίες των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα λόγω της φύσης, της έκτασης ή 
των σκοπών τους, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας διενεργεί εκτίμηση των 
επιπτώσεων των προβλεπόμενων πράξεων 
επεξεργασίας σχετικά με την προστασία 
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εκτίμηση των επιπτώσεων των 
προβλεπόμενων πράξεων επεξεργασίας 
σχετικά με την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα.

των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 
Μία μόνο εκτίμηση αρκεί για την κάλυψη 
δέσμης πράξεων επεξεργασίας οι οποίες 
παρουσιάζουν παρόμοιους κινδύνους.

Or. en

Τροπολογία 2019
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εάν οι πράξεις επεξεργασίας ενέχουν 
συγκεκριμένους κινδύνους για τα 
δικαιώματα και τις ελευθερίες των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα λόγω της φύσης, της έκτασης ή 
των σκοπών τους, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία, ενεργώντας για λογαριασμό 
του υπευθύνου επεξεργασίας, διενεργούν 
εκτίμηση των επιπτώσεων των 
προβλεπόμενων πράξεων επεξεργασίας 
σχετικά με την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα.

1. Εάν οι πράξεις επεξεργασίας ενέχουν 
συγκεκριμένους κινδύνους για τα 
δικαιώματα και τις ελευθερίες των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα λόγω της φύσης, της έκτασης ή 
των σκοπών τους, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία, ενεργώντας για λογαριασμό 
του υπευθύνου επεξεργασίας, εάν δεν 
έχουν εντάξει στον οργανισμό τους 
υπεύθυνο προστασίας δεδομένων ή δεν 
έχουν λάβει επαρκή πιστοποίηση εν ισχύ
για επεξεργασίες δεδομένων υψηλού 
κινδύνου, διενεργούν εκτίμηση των 
επιπτώσεων των προβλεπόμενων πράξεων 
επεξεργασίας σχετικά με την προστασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Or. es

Αιτιολόγηση

Το εν λόγω άρθρο εισάγει μια σημαντική γραφειοκρατική παράμετρο στο σύνολο της 
επεξεργασίας των δεδομένων, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη ότι ένα σημαντικό μέρος των 
παραγόντων που ενδέχεται να κληθούν να υλοποιήσουν αυτό το είδος των αξιολογήσεων θα 
είναι επιχειρήσεις συγκεκριμένου μεγέθους που θα έχουν ενσωματώσει τη θέση του υπεύθυνου 
προστασίας δεδομένων.
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Τροπολογία 2020
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εάν οι πράξεις επεξεργασίας ενέχουν 
συγκεκριμένους κινδύνους για τα 
δικαιώματα και τις ελευθερίες των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα λόγω της φύσης, της έκτασης ή 
των σκοπών τους, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία, ενεργώντας για λογαριασμό 
του υπευθύνου επεξεργασίας, διενεργούν
εκτίμηση των επιπτώσεων των 
προβλεπόμενων πράξεων επεξεργασίας 
σχετικά με την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα.

1. Εάν οι πράξεις επεξεργασίας ενέχουν 
συγκεκριμένους κινδύνους για τα 
δικαιώματα και τις ελευθερίες των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα λόγω της φύσης, της έκτασης ή 
των σκοπών τους, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας διενεργεί εκτίμηση των 
επιπτώσεων των προβλεπόμενων πράξεων 
επεξεργασίας σχετικά με την προστασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Δεν απαιτείται εκτίμηση των επιπτώσεων 
όταν:
α) η επεξεργασία συνιστά νομική 
υποχρέωση· ή
β) παρέχεται συγκατάθεση από το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα· ή
γ) εφαρμόζεται το άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχείο β) ή το άρθρο 38α.

Or. en

Τροπολογία 2021
Wim van de Camp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εάν οι πράξεις επεξεργασίας ενέχουν 
συγκεκριμένους κινδύνους για τα 
δικαιώματα και τις ελευθερίες των 

1. Εάν οι πράξεις επεξεργασίας είναι 
πιθανό να ενέχουν υψηλό βαθμό κινδύνου
για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των 
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προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα λόγω της φύσης, της έκτασης ή 
των σκοπών τους, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία, ενεργώντας για λογαριασμό 
του υπευθύνου επεξεργασίας, διενεργούν
εκτίμηση των επιπτώσεων των 
προβλεπόμενων πράξεων επεξεργασίας 
σχετικά με την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα.

προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα λόγω της φύσης, της έκτασης ή 
των σκοπών τους, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας διενεργεί εκτίμηση των 
επιπτώσεων των προβλεπόμενων πράξεων 
επεξεργασίας σχετικά με τα δικαιώματα 
και τις ελευθερίες των προσώπων στα 
οποία αναφέρονται τα δεδομένα, ιδίως το 
δικαίωμά τους για ιδιωτική ζωή.

Or. en

Αιτιολόγηση

The amendments to Articles 28 and 35 introduce a risk-based approach to the obligation to 
document data processing operations and the appointment of a data protection officer. Only 
in case of high risk to the rights and freedoms of the data subject, those obligations are 
triggered. Therefore, Article 33(1) is amended to reflect those changes. Moreover, unlike the 
Commission proposed, the assessment should be on the risk to the rights and freedoms of the 
data subject and not on the personal data, as the risk assessment with respect to the personal 
data would be part of a security risk assessment to determine the safeguards pursuant to 
Article 30.Furthermore, given the changes made to paragraph 1, the risk assessment should 
be performed by the controller and cannot be performed by the processor. Also, any risk is 
“specific”, but what is important is whether the risk is high. The factor “likely to present” is 
added as the risks may be mitigated following the conclusions of the PIA. The factor assumes 
that risks exist irrespective of any mitigation.

Τροπολογία 2022
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εάν οι πράξεις επεξεργασίας ενέχουν 
συγκεκριμένους κινδύνους για τα 
δικαιώματα και τις ελευθερίες των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα λόγω της φύσης, της έκτασης ή 
των σκοπών τους, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία, ενεργώντας για λογαριασμό 
του υπευθύνου επεξεργασίας, διενεργούν
εκτίμηση των επιπτώσεων των 

1. Εάν οι πράξεις επεξεργασίας ενέχουν 
συγκεκριμένους κινδύνους για τα 
δικαιώματα και τις ελευθερίες των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα λόγω της φύσης, της έκτασης ή 
των σκοπών τους, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας διενεργεί εκτίμηση των 
επιπτώσεων των προβλεπόμενων πράξεων 
επεξεργασίας σχετικά με την προστασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 
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προβλεπόμενων πράξεων επεξεργασίας 
σχετικά με την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα.

Μία μόνο εκτίμηση αρκεί για την κάλυψη 
δέσμης πράξεων επεξεργασίας οι οποίες 
παρουσιάζουν παρόμοιους κινδύνους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα απαιτείται νέα εκτίμηση επιπτώσεων για την ιδιωτική ζωή μόνο εάν μια επεξεργασία ή ένα 
έργο θέτει σημαντικούς νέους ή διαφορετικούς κινδύνους για την ιδιωτική ζωή σε σχέση με 
εκείνους που έχουν αναλυθεί στο παρελθόν. Εάν παρόμοια επεξεργασία ή έργο έχει υποβληθεί 
στο παρελθόν σε ανάλυση επιπτώσεων για την ιδιωτική ζωή, θα πρέπει να απαιτείται εκ νέου 
ανάλυση μόνο για τις νέες ή τις διαφορετικές πτυχές μιας επεξεργασίας ή ενός έργου.

Τροπολογία 2023
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εάν οι πράξεις επεξεργασίας ενέχουν 
συγκεκριμένους κινδύνους για τα 
δικαιώματα και τις ελευθερίες των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα λόγω της φύσης, της έκτασης ή 
των σκοπών τους, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία, ενεργώντας για λογαριασμό 
του υπευθύνου επεξεργασίας, διενεργούν 
εκτίμηση των επιπτώσεων των 
προβλεπόμενων πράξεων επεξεργασίας
σχετικά με την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα.

1. Εάν οι πράξεις επεξεργασίας ενέχουν 
συγκεκριμένους κινδύνους για τα 
δικαιώματα και τις ελευθερίες των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα λόγω της φύσης, της έκτασης ή 
των σκοπών τους, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία, ενεργώντας για λογαριασμό 
του υπευθύνου επεξεργασίας, διενεργούν 
εκτίμηση των επιπτώσεων των 
προβλεπόμενων πράξεων επεξεργασίας 
σχετικά με την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. Μία μόνο 
εκτίμηση αρκεί για την κάλυψη δέσμης 
πράξεων επεξεργασίας οι οποίες 
παρουσιάζουν παρόμοιους κινδύνους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτονόητη.
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Τροπολογία 2024
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εάν οι πράξεις επεξεργασίας ενέχουν 
συγκεκριμένους κινδύνους για τα 
δικαιώματα και τις ελευθερίες των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα λόγω της φύσης, της έκτασης ή 
των σκοπών τους, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία, ενεργώντας για λογαριασμό 
του υπευθύνου επεξεργασίας, διενεργούν
εκτίμηση των επιπτώσεων των 
προβλεπόμενων πράξεων επεξεργασίας 
σχετικά με την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα.

1. Εάν οι πράξεις επεξεργασίας ενέχουν 
συγκεκριμένο υψηλό βαθμό κινδύνων για 
τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα λόγω της φύσης, της έκτασης ή 
των σκοπών τους ή όταν η Αρχή 
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα αποφασίσει ότι απαιτείται 
εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά με την 
ιδιωτική ζωή, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
διενεργεί εκτίμηση των επιπτώσεων των 
προβλεπόμενων πράξεων επεξεργασίας 
σχετικά με την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα.

Or. en

Τροπολογία 2025
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εάν οι πράξεις επεξεργασίας ενέχουν 
συγκεκριμένους κινδύνους για τα 
δικαιώματα και τις ελευθερίες των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα λόγω της φύσης, της έκτασης ή 
των σκοπών τους, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία, ενεργώντας για λογαριασμό 
του υπευθύνου επεξεργασίας, διενεργούν 
εκτίμηση των επιπτώσεων των 
προβλεπόμενων πράξεων επεξεργασίας 
σχετικά με την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα.

1. Εάν οι πράξεις επεξεργασίας ενέχουν 
συγκεκριμένους κινδύνους για τα 
δικαιώματα και τις ελευθερίες των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα λόγω της φύσης, της έκτασης ή 
των σκοπών τους, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία, ενεργώντας για λογαριασμό 
του υπευθύνου επεξεργασίας, διενεργούν 
ενδελεχή εκτίμηση των επιπτώσεων των 
προβλεπόμενων πράξεων επεξεργασίας 
σχετικά με την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα.
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Or. en

Τροπολογία 2026
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η διενέργεια εκτίμησης επιπτώσεων 
θα απαιτείται από τις ΜΜΕ μόνο μετά το 
τρίτο έτος της ενσωμάτωσής τους, εάν η 
επεξεργασία δεδομένων θεωρείται βασική 
δραστηριότητα των εργασιών τους. Ήτοι, 
όταν οι πωλήσεις ή τα έσοδα από την 
επεξεργασία αντιστοιχούν στο 50% των 
εσόδων της ΜΜΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έρευνα καταδεικνύει ότι η πλειοψηφία των ΜΜΕ αποτυγχάνουν εντός των τριών πρώτων 
ετών λειτουργίας τους. Αφήνοντας να παρέλθει αυτό το χρονικό διάστημα πριν από την 
απαίτηση για εκτίμηση επιπτώσεων, προσφέρεται σε όλες τις επιχειρήσεις μια ευκαιρία 
επιτυχίας πριν να αναλάβουν δυσανάλογες δαπάνες.

Τροπολογία 2027
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η απαίτηση αυτή δεν ισχύει στις 
περιπτώσεις:
α) πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων οι οποίες επεξεργάζονται 
δεδομένα μόνον ως παρεπόμενη 
δραστηριότητα σε σχέση με τις κύριες 
δραστηριότητές τους·
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β) πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων για τα τρία πρώτα χρόνια 
μετά από τη σύσταση της επιχείρησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι ανάγκη να υπάρξουν εξαιρέσεις για ΜΜΕ προκειμένου να αποφύγουν τη δυσανάλογη 
επιβάρυνση.

Τροπολογία 2028
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

α) συστηματική και εκτενής αξιολόγηση 
προσωπικών πτυχών ενός φυσικού 
προσώπου, για παράδειγμα με στόχο την 
ανάλυση ή την πρόβλεψη ειδικότερα της 
οικονομικής κατάστασης, της θέσης, της 
υγείας, των προσωπικών προτιμήσεων, 
της αξιοπιστίας ή της συμπεριφοράς του 
φυσικού προσώπου, η οποία βασίζεται σε 
αυτοματοποιημένη επεξεργασία και βάσει 
της οποίας λαμβάνονται μέτρα τα οποία 
παράγουν έννομες συνέπειες που αφορούν 
ή επηρεάζουν σημαντικά το φυσικό 
πρόσωπο·
β) πληροφορίες σχετικά με τη σεξουαλική 
ζωή, την υγεία, τη φυλή και την εθνοτική 
καταγωγή ή την παροχή υγειονομικής 
περίθαλψης, επιδημιολογικές έρευνες ή 
μελέτες για ψυχικές ή λοιμώδεις νόσους, 
εάν τα δεδομένα υποβάλλονται σε 
επεξεργασία για τη λήψη μέτρων ή 
αποφάσεων σε μεγάλη κλίμακα σε σχέση 
με συγκεκριμένα φυσικά πρόσωπα ·
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γ) παρακολούθηση δημόσια 
προσπελάσιμων χώρων, ιδίως με τη 
χρήση οπτικοηλεκτρονικών συσκευών 
(επιτήρηση με βίντεο) σε μεγάλη κλίμακα·
δ) επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σε συστήματα αρχειοθέτησης 
μεγάλης κλίμακας, τα οποία περιέχουν 
δεδομένα για παιδιά, γενετικά δεδομένα ή 
βιομετρικά δεδομένα·
ε) άλλες πράξεις επεξεργασίας για τις 
οποίες απαιτείται διαβούλευση με την 
αρχή ελέγχου δυνάμει του άρθρου 34 
παράγραφος 2 στοιχείο β).

Or. en

Αιτιολόγηση

Μεταφέρεται στο άρθρο 5β (νέο)

Τροπολογία 2029
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Οι ακόλουθες πράξεις επεξεργασίας 
είναι πιθανό να ενέχουν τους
συγκεκριμένους κινδύνους υψηλού 
βαθμού που αναφέρονται στην παράγραφο 
1:

Or. en

Τροπολογία 2030
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) συστηματική και εκτενής αξιολόγηση 
προσωπικών πτυχών ενός φυσικού 
προσώπου, για παράδειγμα με στόχο την 
ανάλυση ή την πρόβλεψη ειδικότερα της 
οικονομικής κατάστασης, της θέσης, της 
υγείας, των προσωπικών προτιμήσεων, της 
αξιοπιστίας ή της συμπεριφοράς του 
φυσικού προσώπου, η οποία βασίζεται σε 
αυτοματοποιημένη επεξεργασία και βάσει 
της οποίας λαμβάνονται μέτρα τα οποία 
παράγουν έννομες συνέπειες που αφορούν 
ή επηρεάζουν σημαντικά το φυσικό 
πρόσωπο·

α) συστηματική και εκτενής αξιολόγηση 
προσωπικών πτυχών ενός φυσικού 
προσώπου, για παράδειγμα με στόχο την 
ανάλυση ή την πρόβλεψη ειδικότερα της 
οικονομικής κατάστασης, της θέσης, της 
υγείας, των προσωπικών προτιμήσεων, της 
αξιοπιστίας ή της συμπεριφοράς του 
φυσικού προσώπου, η οποία βασίζεται σε 
αυτοματοποιημένη επεξεργασία και βάσει 
της οποίας λαμβάνονται μέτρα τα οποία 
παράγουν δυσμενείς έννομες συνέπειες για 
την ιδιωτική ζωή του προσώπου στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα·

Or. en

Τροπολογία 2031
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) συστηματική και εκτενής αξιολόγηση 
προσωπικών πτυχών ενός φυσικού 
προσώπου, για παράδειγμα με στόχο την 
ανάλυση ή την πρόβλεψη ειδικότερα της 
οικονομικής κατάστασης, της θέσης, της 
υγείας, των προσωπικών προτιμήσεων, της 
αξιοπιστίας ή της συμπεριφοράς του 
φυσικού προσώπου, η οποία βασίζεται σε 
αυτοματοποιημένη επεξεργασία και βάσει 
της οποίας λαμβάνονται μέτρα τα οποία 
παράγουν έννομες συνέπειες που αφορούν 
ή επηρεάζουν σημαντικά το φυσικό 
πρόσωπο·

α) λαμβάνοντας υπόψη τις εξαιρέσεις του 
άρθρου 20 παράγραφος 2 στοιχείο γ) και 
του άρθρου 21, συστηματική και εκτενής 
αξιολόγηση προσωπικών πτυχών ενός 
φυσικού προσώπου, για παράδειγμα με 
στόχο την ανάλυση ή την πρόβλεψη 
ειδικότερα της οικονομικής κατάστασης, 
της θέσης, της υγείας, των προσωπικών 
προτιμήσεων, της αξιοπιστίας ή της 
συμπεριφοράς του φυσικού προσώπου, η 
οποία βασίζεται σε αυτοματοποιημένη 
επεξεργασία και βάσει της οποίας 
λαμβάνονται μέτρα τα οποία παράγουν 
έννομες συνέπειες που αφορούν ή 
επηρεάζουν σημαντικά με αρνητικό τρόπο 
το φυσικό πρόσωπο·

Or. en
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Τροπολογία 2032
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) συστηματική και εκτενής αξιολόγηση 
προσωπικών πτυχών ενός φυσικού 
προσώπου, για παράδειγμα με στόχο την 
ανάλυση ή την πρόβλεψη ειδικότερα της 
οικονομικής κατάστασης, της θέσης, της 
υγείας, των προσωπικών προτιμήσεων, της 
αξιοπιστίας ή της συμπεριφοράς του 
φυσικού προσώπου, η οποία βασίζεται σε 
αυτοματοποιημένη επεξεργασία και βάσει 
της οποίας λαμβάνονται μέτρα τα οποία 
παράγουν έννομες συνέπειες που αφορούν 
ή επηρεάζουν σημαντικά το φυσικό 
πρόσωπο·

α) λαμβάνοντας υπόψη τις εξαιρέσεις του 
άρθρου 20 παράγραφος 2 στοιχείο γ) και 
τους περιορισμούς του άρθρου 21, 
συστηματική και εκτενής αξιολόγηση 
προσωπικών πτυχών ενός φυσικού 
προσώπου, για παράδειγμα με στόχο την 
ανάλυση ή την πρόβλεψη ειδικότερα της 
οικονομικής κατάστασης, της θέσης, της 
υγείας, των προσωπικών προτιμήσεων ή 
της αξιοπιστίας του φυσικού προσώπου, η 
οποία βασίζεται αποκλειστικά σε 
αυτοματοποιημένη επεξεργασία και βάσει 
της οποίας λαμβάνονται αποφάσεις τα 
οποία παράγουν έννομες συνέπειες που 
αφορούν ή επηρεάζουν δυσμενώς τα 
θεμελιώδη δικαιώματα ενός προσώπου 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα με 
εξαιρετικά αρνητικό τρόπο·

Or. en

Τροπολογία 2033
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) πληροφορίες σχετικά με τη σεξουαλική 
ζωή, την υγεία, τη φυλή και την εθνοτική 
καταγωγή ή την παροχή υγειονομικής 
περίθαλψης, επιδημιολογικές έρευνες ή 
μελέτες για ψυχικές ή λοιμώδεις νόσους, 
εάν τα δεδομένα υποβάλλονται σε 
επεξεργασία για τη λήψη μέτρων ή 

β) πληροφορίες σχετικά με τη σεξουαλική 
ζωή, την υγεία, τα πολιτικά φρονήματα, 
τις θρησκευτικές πεποιθήσεις, τις 
ποινικές καταδίκες, τη φυλή και την 
εθνοτική καταγωγή ή την παροχή 
υγειονομικής περίθαλψης, επιδημιολογικές 
έρευνες ή μελέτες για ψυχικές ή λοιμώδεις 
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αποφάσεων σε μεγάλη κλίμακα σε σχέση 
με συγκεκριμένα φυσικά πρόσωπα ·

νόσους, εάν τα δεδομένα υποβάλλονται σε 
επεξεργασία για τη λήψη μέτρων ή 
αποφάσεων σε μεγάλη κλίμακα σε σχέση 
με συγκεκριμένα φυσικά πρόσωπα·

Or. en

Τροπολογία 2034
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) πληροφορίες σχετικά με τη σεξουαλική 
ζωή, την υγεία, τη φυλή και την εθνοτική 
καταγωγή ή την παροχή υγειονομικής 
περίθαλψης, επιδημιολογικές έρευνες ή 
μελέτες για ψυχικές ή λοιμώδεις νόσους, 
εάν τα δεδομένα υποβάλλονται σε 
επεξεργασία για τη λήψη μέτρων ή 
αποφάσεων σε μεγάλη κλίμακα σε σχέση 
με συγκεκριμένα φυσικά πρόσωπα ·

β) πληροφορίες σχετικά με τη σεξουαλική 
ζωή, την υγεία, τη φυλή και την εθνοτική 
καταγωγή, την κοινωνικοοικονομική 
κατάσταση ή την παροχή υγειονομικής 
περίθαλψης, επιδημιολογικές έρευνες ή 
μελέτες για ψυχικές ή λοιμώδεις νόσους, 
εάν τα δεδομένα υποβάλλονται σε 
επεξεργασία για τη λήψη μέτρων ή 
αποφάσεων σε σχέση με συγκεκριμένα 
φυσικά πρόσωπα·

Or. en

Τροπολογία 2035
Wim van de Camp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) παρακολούθηση δημόσια 
προσπελάσιμων χώρων, ιδίως με τη 
χρήση οπτικοηλεκτρονικών συσκευών 
(επιτήρηση με βίντεο) σε μεγάλη κλίμακα·

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η επιτήρηση με βίντεο δημοσίων οδών ή άλλων δημόσια προσπελάσιμων χώρων συνιστά 
ευρέως αποδεκτό και αποτελεσματικό μέτρο προστασίας των δικαιωμάτων και των ελευθεριών 
των υπολοίπων. Δεν υπάρχει λόγος να περιοριστεί η χρήση του εν λόγω μέτρου συνδέοντας την 
επιτήρηση με βίντεο με το πόρισμα μίας εκτίμησης επιπτώσεων σχετικά με την προστασία 
δεδομένων.

Τροπολογία 2036
Jan Mulder

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) παρακολούθηση δημόσια 
προσπελάσιμων χώρων, ιδίως με τη 
χρήση οπτικοηλεκτρονικών συσκευών 
(επιτήρηση με βίντεο) σε μεγάλη κλίμακα·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2037
Véronique Mathieu Houillon, Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) παρακολούθηση δημόσια 
προσπελάσιμων χώρων, ιδίως με τη 
χρήση οπτικοηλεκτρονικών συσκευών 
(επιτήρηση με βίντεο) σε μεγάλη κλίμακα·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 2038
Louis Michel
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) παρακολούθηση δημόσια 
προσπελάσιμων χώρων, ιδίως με τη χρήση 
οπτικοηλεκτρονικών συσκευών 
(επιτήρηση με βίντεο) σε μεγάλη κλίμακα·

γ) παρακολούθηση δημόσια 
προσπελάσιμων χώρων με τη χρήση 
συγκεκριμένων τεχνικών όπως η 
αναγνώριση προσώπου, ή όταν δεν 
ανταποκρίνεται στις τεκμηριωμένες 
προσδοκίες του ευρύτερου κοινού·

Or. en

Τροπολογία 2039
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) παρακολούθηση δημόσια 
προσπελάσιμων χώρων, ιδίως με τη χρήση 
οπτικοηλεκτρονικών συσκευών 
(επιτήρηση με βίντεο) σε μεγάλη κλίμακα·

γ) παρακολούθηση δημόσια 
προσπελάσιμων χώρων, ιδίως με τη χρήση 
οπτικοηλεκτρονικών συσκευών 
(επιτήρηση με βίντεο) ή άλλων 
αισθητήριων συσκευών·

Or. en

Τροπολογία 2040
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) παρακολούθηση δημόσια 
προσπελάσιμων χώρων, ιδίως με τη χρήση 
οπτικοηλεκτρονικών συσκευών 
(επιτήρηση με βίντεο) σε μεγάλη κλίμακα·

γ) αυτοματοποιημένη παρακολούθηση 
δημόσια προσπελάσιμων χώρων σε μεγάλη 
κλίμακα·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το παρόν στοιχείο πρέπει να είναι τεχνολογικά ουδέτερο.

Τροπολογία 2041
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σε συστήματα αρχειοθέτησης 
μεγάλης κλίμακας, τα οποία περιέχουν 
δεδομένα για παιδιά, γενετικά δεδομένα ή 
βιομετρικά δεδομένα·

δ) επεξεργασία ειδικών κατηγοριών 
δεδομένων όπως αναφέρονται στο 
άρθρο 9 παράγραφος 1, καθώς και 
δεδομένων θέσης, βιομετρικών 
δεδομένων ή δεδομένων για παιδιά·

Or. en

Τροπολογία 2042
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) άλλες πράξεις επεξεργασίας για τις 
οποίες απαιτείται διαβούλευση με την 
αρχή ελέγχου δυνάμει του άρθρου 34 
παράγραφος 2 στοιχείο β).

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2043
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η αρχή ελέγχου καταρτίζει και 
δημοσιεύει έναν κατάλογο με τα είδη της 
επεξεργασίας για τα οποία συστήνεται η 
διενέργεια εκτίμησης επιπτώσεων 
σχετικά με την προστασία δεδομένων. Η 
αρχή ελέγχου κοινοποιεί τους εν λόγω 
καταλόγους στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένας δημόσιος κατάλογος θα ήταν χρήσιμος προκειμένου οι υπεύθυνοι επεξεργασίας να 
αποφασίζουν εάν προτείνεται μία εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά με την προστασία δεδομένων, 
υπό την προϋπόθεση ότι η απαίτηση δεν είναι δεσμευτική.

Τροπολογία 2044
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εκτίμηση περιέχει τουλάχιστον 
γενική περιγραφή των προβλεπόμενων 
πράξεων επεξεργασίας, εκτίμηση των 
κινδύνων για τα δικαιώματα και τις 
ελευθερίες των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα, τα μέτρα που 
προβλέπονται για την αντιμετώπιση των 
κινδύνων, εγγυήσεις, μέτρα ασφαλείας 
και μηχανισμούς, ώστε να διασφαλίζεται 
η προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και να αποδεικνύεται η 
συμμόρφωση προς τον παρόντα 
κανονισμό, λαμβάνοντας υπόψη τα 
δικαιώματα και τα έννομα συμφέροντα 
των προσώπων στα οποία αναφέρονται 
τα δεδομένα και άλλων ενδιαφερόμενων 
προσώπων.

διαγράφεται



AM\929511EL.doc 123/151 PE506.166v03-00

EL

Or. en

Τροπολογία 2045
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εκτίμηση περιέχει τουλάχιστον γενική 
περιγραφή των προβλεπόμενων πράξεων 
επεξεργασίας, εκτίμηση των κινδύνων για 
τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα, τα μέτρα που προβλέπονται για 
την αντιμετώπιση των κινδύνων, 
εγγυήσεις, μέτρα ασφαλείας και 
μηχανισμούς, ώστε να διασφαλίζεται η 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και να αποδεικνύεται η 
συμμόρφωση προς τον παρόντα 
κανονισμό, λαμβάνοντας υπόψη τα 
δικαιώματα και τα έννομα συμφέροντα 
των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα και άλλων ενδιαφερόμενων 
προσώπων.

3. Η εκτίμηση αναφέρεται στη διαχείριση 
ολόκληρου του κύκλου ζωής των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από 
τη συλλογή τους έως την επεξεργασία και 
τη διαγραφή τους. Η εκτίμηση περιέχει:

α) περιγραφή των προβλεπόμενων 
πράξεων επεξεργασίας·

β) λεπτομερή κατανομή των πλαισίων της 
επεξεργασίας δυνάμει του άρθρου 5α 
παράγραφος 1 έως 8·
γ) κατάλογο των σκοπών της 
επεξεργασίας και των έννομων 
συμφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας·
δ) εκτίμηση των κινδύνων για τα 
δικαιώματα και τις ελευθερίες των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα δυνάμει του άρθρου 5β 
παράγραφος 1 έως 10·
ε) περιγραφή των κατηγοριών προσώπων 
στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα και 
των κατηγοριών δεδομένων προσωπικού 
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χαρακτήρα που τα αφορούν·
στ) γενική αναφορά στις προθεσμίες για 
τη διαγραφή των διαφόρων κατηγοριών 
δεδομένων·
ζ) ένα συνολικό ευρετήριο δεδομένων που 
να περιγράφει την κατηγορία των 
δεδομένων που αποθηκεύονται, τον τόπο 
και τον τρόπο αποθήκευσής τους, καθώς 
και τον λόγο για τον οποίο η αποθήκευση 
δεδομένων είναι κρίσιμης σημασίας για 
τον τελικό χρήστη·
η) επεξήγηση των πρακτικών που 
εφαρμόστηκαν για την προστασία 
δεδομένων από τον σχεδιασμό και εξ 
ορισμού δυνάμει του άρθρου 23·
θ) κατάλογο των αποδεκτών ή των 
κατηγοριών αποδεκτών των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, 
συμπεριλαμβανομένων των υπευθύνων 
επεξεργασίας στους οποίους 
κοινοποιούνται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα για τα έννομα συμφέροντα τα 
οποία επιδιώκουν·
ι) κατά περίπτωση, κατάλογο των 
προβλεπόμενων διαβιβάσεων δεδομένων 
σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό και, σε 
περίπτωση διαβιβάσεων που αναφέρονται 
στο άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο η), 
την τεκμηρίωση για τις κατάλληλες 
εγγυήσεις·
ια) τα μέτρα που προβλέπονται για την 
αντιμετώπιση των κινδύνων, εγγυήσεις, 
μέτρα ασφαλείας και μηχανισμούς, ώστε 
να διασφαλίζεται η προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να 
αποδεικνύεται η συμμόρφωση προς τον 
παρόντα κανονισμό, λαμβάνοντας υπόψη 
τα δικαιώματα και τα έννομα συμφέροντα 
των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα και άλλων ενδιαφερόμενων 
προσώπων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τμήματα του άρθρου 28 μεταφέρθηκαν εδώ. Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας θα πρέπει να εστιάζουν 
στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά το σύνολο του κύκλου ζωής των 
δεδομένων, από τη συλλογή έως τη διαγραφή, επενδύοντας εξαρχής σε ένα αειφόρο πλαίσιο 
διαχείρισης δεδομένων και συμπληρώνοντάς το με έναν μηχανισμό συνολικής συμμόρφωσης.
Βλέπε επίσης αιτιολογικές σκέψεις 71β και 71γ.

Τροπολογία 2046
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εκτίμηση περιέχει τουλάχιστον γενική 
περιγραφή των προβλεπόμενων πράξεων 
επεξεργασίας, εκτίμηση των κινδύνων για 
τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα, τα μέτρα που προβλέπονται για 
την αντιμετώπιση των κινδύνων, 
εγγυήσεις, μέτρα ασφαλείας και 
μηχανισμούς, ώστε να διασφαλίζεται η 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και να αποδεικνύεται η 
συμμόρφωση προς τον παρόντα 
κανονισμό, λαμβάνοντας υπόψη τα 
δικαιώματα και τα έννομα συμφέροντα 
των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα και άλλων ενδιαφερόμενων 
προσώπων.

3. Η εκτίμηση περιέχει τουλάχιστον γενική 
περιγραφή των προβλεπόμενων πράξεων 
επεξεργασίας, αξιολόγηση της 
πιθανότητας να προκληθεί βλάβη στα 
θεμελιώδη δικαιώματα ή ελευθερίες των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα ή άλλων προσώπων από την 
πράξη επεξεργασίας, και τη σοβαρότητα 
της εν λόγω βλάβης, και περιγράφει τα 
μέτρα που προτίθεται να λάβει ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας για τον 
μετριασμό της πιθανότητας πρόκλησης 
της εν λόγω βλάβης ή της σοβαρότητάς 
της, περιλαμβανομένων των μέτρων 
ασφαλείας και λοιπών εγγυήσεων και 
μηχανισμών που προτίθεται να 
ενεργοποιήσει ο υπεύθυνος επεξεργασίας
ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, 
λαμβάνοντας υπόψη τα δικαιώματα και τα 
έννομα συμφέροντα των προσώπων στα 
οποία αναφέρονται τα δεδομένα και άλλων 
ενδιαφερόμενων προσώπων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω τροπολογία συνιστά καλύτερη προσέγγιση.
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Τροπολογία 2047
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εκτίμηση περιέχει τουλάχιστον γενική 
περιγραφή των προβλεπόμενων πράξεων 
επεξεργασίας, εκτίμηση των κινδύνων για 
τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα, τα μέτρα που προβλέπονται για 
την αντιμετώπιση των κινδύνων, 
εγγυήσεις, μέτρα ασφαλείας και 
μηχανισμούς, ώστε να διασφαλίζεται η 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και να αποδεικνύεται η 
συμμόρφωση προς τον παρόντα 
κανονισμό, λαμβάνοντας υπόψη τα 
δικαιώματα και τα έννομα συμφέροντα 
των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα και άλλων ενδιαφερόμενων 
προσώπων.

3. Η εκτίμηση περιέχει τουλάχιστον γενική 
περιγραφή των προβλεπόμενων πράξεων 
επεξεργασίας, εκτίμηση των κινδύνων για 
τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα, τα μέτρα που προβλέπονται για 
την αντιμετώπιση των κινδύνων, 
εγγυήσεις, μέτρα ασφαλείας και 
μηχανισμούς, ώστε να διασφαλίζεται η 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, λαμβάνοντας υπόψη τα
δικαιώματα και τα έννομα συμφέροντα 
των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα και άλλων ενδιαφερόμενων 
προσώπων.

Or. en

Τροπολογία 2048
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εκτίμηση περιέχει τουλάχιστον γενική
περιγραφή των προβλεπόμενων πράξεων 
επεξεργασίας, εκτίμηση των κινδύνων για 
τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα, τα μέτρα που προβλέπονται για 
την αντιμετώπιση των κινδύνων,
εγγυήσεις, μέτρα ασφαλείας και 

3. Η εκτίμηση περιέχει τουλάχιστον 
περιγραφή:
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μηχανισμούς, ώστε να διασφαλίζεται η 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και να αποδεικνύεται η 
συμμόρφωση προς τον παρόντα 
κανονισμό, λαμβάνοντας υπόψη τα 
δικαιώματα και τα έννομα συμφέροντα 
των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα και άλλων ενδιαφερόμενων 
προσώπων.

α) των προβλεπόμενων πράξεων 
επεξεργασίας και της αναγκαιότητας και 
της αναλογικότητάς τους σε σχέση με τον 
σκοπό·
β) εκτίμηση των κινδύνων για τα 
δικαιώματα και τις ελευθερίες των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα·
γ) τα μέτρα που προβλέπονται για την 
αντιμετώπιση των κινδύνων και τη μείωση 
του όγκου των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που υπόκειται σε 
επεξεργασία·
δ) εγγυήσεις, μέτρα ασφαλείας και 
μηχανισμούς, ώστε να διασφαλίζεται η 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, όπως η χρήση ψευδωνύμου,
και να αποδεικνύεται η συμμόρφωση προς 
τον παρόντα κανονισμό, λαμβάνοντας 
υπόψη τα δικαιώματα και τα έννομα 
συμφέροντα των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα και άλλων 
ενδιαφερόμενων προσώπων.

Or. en

Τροπολογία 2049
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εκτίμηση περιέχει τουλάχιστον γενική 3. Η εκτίμηση περιέχει τουλάχιστον 
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περιγραφή των προβλεπόμενων πράξεων 
επεξεργασίας, εκτίμηση των κινδύνων για 
τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα, τα μέτρα που προβλέπονται για 
την αντιμετώπιση των κινδύνων, 
εγγυήσεις, μέτρα ασφαλείας και 
μηχανισμούς, ώστε να διασφαλίζεται η 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και να αποδεικνύεται η 
συμμόρφωση προς τον παρόντα 
κανονισμό, λαμβάνοντας υπόψη τα 
δικαιώματα και τα έννομα συμφέροντα 
των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα και άλλων ενδιαφερόμενων 
προσώπων.

συστηματική και αναλυτική περιγραφή 
των προβλεπόμενων πράξεων 
επεξεργασίας, εκτίμηση των κινδύνων για 
τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα, τα μέτρα που προβλέπονται για 
την αντιμετώπιση των κινδύνων, 
εγγυήσεις, μέτρα ασφαλείας και 
μηχανισμούς, ώστε να διασφαλίζεται η 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και να αποδεικνύεται η 
συμμόρφωση προς τον παρόντα 
κανονισμό, λαμβάνοντας υπόψη τα 
δικαιώματα και τα έννομα συμφέροντα 
των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα και άλλων ενδιαφερόμενων 
προσώπων.

Or. en

Τροπολογία 2050
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο 
εκτελών την επεξεργασία έχουν ορίσει 
έναν οργανισμό προστασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα ή έναν υπεύθυνο 
προστασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, τότε ο εν λόγω οργανισμός ή 
υπεύθυνος πρέπει να συμμετέχει στη 
διαδικασία εκτίμησης των επιπτώσεων.

Or. en

Τροπολογία 2051
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην πράξη δεν είναι εφικτό και δεν μπορεί να εφαρμοστεί.

Τροπολογία 2052
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2053
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2054
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2055
Véronique Mathieu Houillon, Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ζητεί τη 
γνώμη των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα ή των 

διαγράφεται
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εκπροσώπων τους για τη σχεδιαζόμενη 
επεξεργασία, με την επιφύλαξη της 
προστασίας εμπορικών ή δημόσιων 
συμφερόντων ή της ασφάλειας των 
πράξεων επεξεργασίας.

Or. fr

Τροπολογία 2056
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2057
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 2058
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ζητεί τη 
γνώμη των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα ή των 
εκπροσώπων τους για τη σχεδιαζόμενη 
επεξεργασία.

Or. en

Τροπολογία 2059
Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι 
δημόσια αρχή ή δημόσιος φορέας και εάν 
η επεξεργασία απορρέει από νομική 
υποχρέωση δυνάμει του άρθρου 6 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) η οποία 
προβλέπει κανόνες και διαδικασίες για τις 
πράξεις επεξεργασίας και ρυθμίζεται από 
το δίκαιο της Ένωσης, οι παράγραφοι 1 
έως 4 δεν εφαρμόζονται, εκτός εάν τα 
κράτη μέλη θεωρούν απαραίτητη τη 
διενέργεια της εν λόγω εκτίμησης πριν 
από τις δραστηριότητες επεξεργασίας.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 2060
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι 
δημόσια αρχή ή δημόσιος φορέας και εάν 
η επεξεργασία απορρέει από νομική 
υποχρέωση δυνάμει του άρθρου 6 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) η οποία 
προβλέπει κανόνες και διαδικασίες για τις 
πράξεις επεξεργασίας και ρυθμίζεται από 
το δίκαιο της Ένωσης, οι παράγραφοι 1 
έως 4 δεν εφαρμόζονται, εκτός εάν τα 
κράτη μέλη θεωρούν απαραίτητη τη 
διενέργεια της εν λόγω εκτίμησης πριν 
από τις δραστηριότητες επεξεργασίας.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Κάθε επεξεργασία δεδομένων η οποία ενέχει ορισμένους παράγοντες κινδύνου, βασίζεται χωρίς 
εξαιρέσεις σε εκτίμηση των επιπτώσεων σχετικά με την προστασία δεδομένων. Οι εκτιμήσεις 
επιπτώσεων συνιστούν την ουσία κάθε αειφόρου πλαισίου προστασίας δεδομένων, 
διασφαλίζοντας ότι οι επιχειρήσεις γνωρίζουν εξαρχής όλες τις πιθανές συνέπειες των πράξεων 
επεξεργασίας δεδομένων που εκτελούν. Μια διεξοδική εκτίμηση των επιπτώσεων μπορεί να 
μειώσει ουσιαστικά τις πιθανότητες παραβίασης δεδομένων ή πράξεων επεξεργασίας που 
παραβιάζουν την ιδιωτική ζωή.

Τροπολογία 2061
Nils Torvalds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι 
δημόσια αρχή ή δημόσιος φορέας και εάν 
η επεξεργασία απορρέει από νομική 

5. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι 
δημόσια αρχή ή δημόσιος φορέας και εάν 
η επεξεργασία απορρέει από νομική 
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υποχρέωση δυνάμει του άρθρου 6 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) η οποία 
προβλέπει κανόνες και διαδικασίες για τις 
πράξεις επεξεργασίας και ρυθμίζεται από 
το δίκαιο της Ένωσης, οι παράγραφοι 1 
έως 4 δεν εφαρμόζονται, εκτός εάν τα 
κράτη μέλη θεωρούν απαραίτητη τη 
διενέργεια της εν λόγω εκτίμησης πριν από 
τις δραστηριότητες επεξεργασίας.

υποχρέωση δυνάμει του άρθρου 6 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) η οποία 
προβλέπει κανόνες και διαδικασίες για τις 
πράξεις επεξεργασίας και ρυθμίζεται από 
το δίκαιο της Ένωσης ή την εθνική 
νομοθεσία, οι παράγραφοι 1 έως 4 δεν 
εφαρμόζονται, εκτός εάν τα κράτη μέλη 
θεωρούν απαραίτητη τη διενέργεια της εν 
λόγω εκτίμησης πριν από τις 
δραστηριότητες επεξεργασίας.

Or. en

Τροπολογία 2062
Claude Moraes, Glenis Willmott

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι 
δημόσια αρχή ή δημόσιος φορέας και εάν 
η επεξεργασία απορρέει από νομική 
υποχρέωση δυνάμει του άρθρου 6 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) η οποία 
προβλέπει κανόνες και διαδικασίες για τις 
πράξεις επεξεργασίας και ρυθμίζεται από 
το δίκαιο της Ένωσης, οι παράγραφοι 1 
έως 4 δεν εφαρμόζονται, εκτός εάν τα
κράτη μέλη θεωρούν απαραίτητη τη 
διενέργεια της εν λόγω εκτίμησης πριν από 
τις δραστηριότητες επεξεργασίας.

5. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι 
δημόσια αρχή ή άλλος φορέας στον οποίο 
έχει ανατεθεί μία αποστολή δημοσίου 
συμφέροντος και εάν η επεξεργασία 
απορρέει από νομική υποχρέωση δυνάμει 
του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) η 
οποία προβλέπει κανόνες και διαδικασίες 
για τις πράξεις επεξεργασίας και 
ρυθμίζεται από το δίκαιο της Ένωσης, οι 
παράγραφοι 1 έως 4 δεν εφαρμόζονται, 
εκτός εάν τα κράτη μέλη θεωρούν 
απαραίτητη τη διενέργεια της εν λόγω 
εκτίμησης πριν από τις δραστηριότητες 
επεξεργασίας.

Or. en

Τροπολογία 2063
Nathalie Griesbeck

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι 
δημόσια αρχή ή δημόσιος φορέας και εάν 
η επεξεργασία απορρέει από νομική 
υποχρέωση δυνάμει του άρθρου 6 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) η οποία 
προβλέπει κανόνες και διαδικασίες για τις 
πράξεις επεξεργασίας και ρυθμίζεται από 
το δίκαιο της Ένωσης, οι παράγραφοι 1 
έως 4 δεν εφαρμόζονται, εκτός εάν τα 
κράτη μέλη θεωρούν απαραίτητη τη 
διενέργεια της εν λόγω εκτίμησης πριν από 
τις δραστηριότητες επεξεργασίας.

5. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι 
δημόσια αρχή ή δημόσιος φορέας, ή αρχή 
ή φορέας με αποστολή δημόσιου 
συμφέροντος, και εάν η επεξεργασία 
απορρέει από νομική υποχρέωση δυνάμει 
του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) η 
οποία προβλέπει κανόνες και διαδικασίες 
για τις πράξεις επεξεργασίας και 
ρυθμίζεται από το δίκαιο της Ένωσης, οι 
παράγραφοι 1 έως 4 δεν εφαρμόζονται, 
εκτός εάν τα κράτη μέλη θεωρούν 
απαραίτητη τη διενέργεια της εν λόγω 
εκτίμησης πριν από τις δραστηριότητες 
επεξεργασίας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι ιδιωτικοί οργανισμοί ή οι οργανισμοί του ευρύτερου δημόσιου τομέα μπορεί να είναι 
επιφορτισμένοι με αποστολή δημόσιου συμφέροντος. Σκοπός της συγκεκριμένης τροπολογίας 
είναι η κάλυψη αυτών των περιπτώσεων.

Τροπολογία 2064
Wim van de Camp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι 
δημόσια αρχή ή δημόσιος φορέας και εάν 
η επεξεργασία απορρέει από νομική 
υποχρέωση δυνάμει του άρθρου 6 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) η οποία 
προβλέπει κανόνες και διαδικασίες για τις 
πράξεις επεξεργασίας και ρυθμίζεται από 
το δίκαιο της Ένωσης, οι παράγραφοι 1 
έως 4 δεν εφαρμόζονται, εκτός εάν τα 
κράτη μέλη θεωρούν απαραίτητη τη 
διενέργεια της εν λόγω εκτίμησης πριν από 
τις δραστηριότητες επεξεργασίας.

5. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι 
δημόσια αρχή ή δημόσιος φορέας και εάν 
η επεξεργασία απορρέει από νομική 
υποχρέωση δυνάμει του άρθρου 6 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) η οποία 
προβλέπει κανόνες και διαδικασίες για τις 
πράξεις επεξεργασίας και ρυθμίζεται από 
το δίκαιο της Ένωσης ή των κρατών 
μελών, οι παράγραφοι 1 έως 4 δεν 
εφαρμόζονται, εκτός εάν τα κράτη μέλη 
θεωρούν απαραίτητη τη διενέργεια της εν 
λόγω εκτίμησης πριν από τις 
δραστηριότητες επεξεργασίας.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχουν επαρκείς λόγοι για τους οποίους οι δημόσιες αρχές των κρατών μελών μπορούν 
να απέχουν από τη διενέργεια εκτιμήσεων των επιπτώσεων σχετικά με την προστασία 
δεδομένων μόνον όταν αφορά πράξεις επεξεργασίας που ρυθμίζονται από το δίκαιο της 
Ένωσης.

Τροπολογία 2065
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι 
δημόσια αρχή ή δημόσιος φορέας και εάν 
η επεξεργασία απορρέει από νομική 
υποχρέωση δυνάμει του άρθρου 6 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) η οποία 
προβλέπει κανόνες και διαδικασίες για τις 
πράξεις επεξεργασίας και ρυθμίζεται από 
το δίκαιο της Ένωσης, οι παράγραφοι 1 
έως 4 δεν εφαρμόζονται, εκτός εάν τα 
κράτη μέλη θεωρούν απαραίτητη τη 
διενέργεια της εν λόγω εκτίμησης πριν από 
τις δραστηριότητες επεξεργασίας.

5. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι 
δημόσια αρχή ή δημόσιος φορέας και εάν 
η επεξεργασία απορρέει από νομική 
υποχρέωση δυνάμει του άρθρου 6 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) η οποία 
προβλέπει κανόνες και διαδικασίες για τις 
πράξεις επεξεργασίας και ρυθμίζεται από 
το δίκαιο της Ένωσης ή των κρατών 
μελών, οι παράγραφοι 1 έως 4 δεν 
εφαρμόζονται, εκτός εάν τα κράτη μέλη 
θεωρούν απαραίτητη τη διενέργεια της εν 
λόγω εκτίμησης πριν από τις 
δραστηριότητες επεξεργασίας.

Or. en

Τροπολογία 2066
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Η εκτίμηση τεκμηριώνεται και 
θεσπίζει ένα χρονοδιάγραμμα τακτικών 
περιοδικών αναθεωρήσεων της 
συμμόρφωσης σχετικά με την προστασία 
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δεδομένων δυνάμει του άρθρου 33α 
παράγραφος 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Impact assessments can only be of help, if businesses make sure that they are complying with 
the promises originally laid down in them. Data controllers should therefore conduct periodic 
data protection compliance reviews demonstrating that the data processing mechanisms in 
place comply with assurances made in the data protection impact assessment. It should 
further demonstrate the ability of the data controller to comply with the autonomous choices 
of data subjects. In addition, in case the review finds compliance inconsistencies, it should 
highlight these and present recommendations on how to achieve full compliance.

Τροπολογία 2067
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5β. Η εκτίμηση επικαιροποιείται 
αμελλητί, εάν τα πορίσματα της 
αναθεώρησης της συμμόρφωσης σχετικά 
με την προστασία δεδομένων που 
αναφέρεται στο άρθρο 33α εντοπίσουν 
πλημμελή συμμόρφωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Impact assessments can only be of help, if businesses make sure that they are complying with 
the promises originally laid down in them. Data controllers should therefore conduct periodic 
data protection compliance reviews demonstrating that the data processing mechanisms in 
place comply with assurances made in the data protection impact assessment. It should 
further demonstrate the ability of the data controller to comply with the autonomous choices 
of data subjects. In addition, in case the review finds compliance inconsistencies, it should 
highlight these and present recommendations on how to achieve full compliance.

Τροπολογία 2068
Alexander Alvaro
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 5 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5γ. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο 
εκτελών την επεξεργασία καθώς και ο 
εκπρόσωπος του υπεύθυνου 
επεξεργασίας, εάν υπάρχει, θέτουν την 
εκτίμηση στη διάθεση της αρχής ελέγχου, 
κατόπιν αιτήματός της.

Or. en

Τροπολογία 2069
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
προϋποθέσεων σχετικά με τις πράξεις 
επεξεργασίας που μπορεί να ενέχουν τους 
συγκεκριμένους κινδύνους που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, 
καθώς και των απαιτήσεων για την 
εκτίμηση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 3, συμπεριλαμβανομένων των 
προϋποθέσεων για επεκτασιμότητα, 
επαλήθευση και δυνατότητα ελέγχου. Στο 
πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή εξετάζει ειδικά 
μέτρα για τις πολύ μικρές, τις μικρές και 
τις μεσαίες επιχειρήσεις.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2070
Sari Essayah
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
προϋποθέσεων σχετικά με τις πράξεις 
επεξεργασίας που μπορεί να ενέχουν τους 
συγκεκριμένους κινδύνους που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, 
καθώς και των απαιτήσεων για την 
εκτίμηση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 3, συμπεριλαμβανομένων των 
προϋποθέσεων για επεκτασιμότητα, 
επαλήθευση και δυνατότητα ελέγχου. Στο 
πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή εξετάζει ειδικά 
μέτρα για τις πολύ μικρές, τις μικρές και 
τις μεσαίες επιχειρήσεις.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει ανάγκη κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων από αυτή την άποψη.

Τροπολογία 2071
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
προϋποθέσεων σχετικά με τις πράξεις 
επεξεργασίας που μπορεί να ενέχουν τους 
συγκεκριμένους κινδύνους που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, 
καθώς και των απαιτήσεων για την 

διαγράφεται
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εκτίμηση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 3, συμπεριλαμβανομένων των 
προϋποθέσεων για επεκτασιμότητα, 
επαλήθευση και δυνατότητα ελέγχου. Στο 
πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή εξετάζει ειδικά 
μέτρα για τις πολύ μικρές, τις μικρές και 
τις μεσαίες επιχειρήσεις.

Or. en

Τροπολογία 2072
Nils Torvalds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
προϋποθέσεων σχετικά με τις πράξεις 
επεξεργασίας που μπορεί να ενέχουν τους 
συγκεκριμένους κινδύνους που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, 
καθώς και των απαιτήσεων για την 
εκτίμηση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 3, συμπεριλαμβανομένων των 
προϋποθέσεων για επεκτασιμότητα, 
επαλήθευση και δυνατότητα ελέγχου. Στο 
πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή εξετάζει ειδικά 
μέτρα για τις πολύ μικρές, τις μικρές και 
τις μεσαίες επιχειρήσεις.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2073
Wim van de Camp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
προϋποθέσεων σχετικά με τις πράξεις 
επεξεργασίας που μπορεί να ενέχουν τους 
συγκεκριμένους κινδύνους που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, 
καθώς και των απαιτήσεων για την 
εκτίμηση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 3, συμπεριλαμβανομένων των 
προϋποθέσεων για επεκτασιμότητα, 
επαλήθευση και δυνατότητα ελέγχου. Στο 
πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή εξετάζει ειδικά
μέτρα για τις πολύ μικρές, τις μικρές και 
τις μεσαίες επιχειρήσεις.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει λόγος για τον οποίο η Επιτροπή θα χρειαζόταν κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις ή 
εκτελεστικές πράξεις σε περιπτώσεις στις οποίες το άρθρο 33 δεν ρυθμίζει επαρκώς τη φύση 
των κινδύνων που ενέχονται, παρότι είναι εφικτό.

Τροπολογία 2074
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
προϋποθέσεων σχετικά με τις πράξεις 
επεξεργασίας που μπορεί να ενέχουν τους 
συγκεκριμένους κινδύνους που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, 
καθώς και των απαιτήσεων για την 
εκτίμηση που αναφέρεται στην 

διαγράφεται
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παράγραφο 3, συμπεριλαμβανομένων των 
προϋποθέσεων για επεκτασιμότητα, 
επαλήθευση και δυνατότητα ελέγχου. Στο 
πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή εξετάζει ειδικά 
μέτρα για τις πολύ μικρές, τις μικρές και 
τις μεσαίες επιχειρήσεις.

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις δεν δικαιολογούνται εδώ, επειδή θα χρησίμευαν για την 
ανάπτυξη ουσιαστικών πτυχών της νομοθεσίας.

Τροπολογία 2075
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
προϋποθέσεων σχετικά με τις πράξεις 
επεξεργασίας που μπορεί να ενέχουν τους 
συγκεκριμένους κινδύνους που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, 
καθώς και των απαιτήσεων για την 
εκτίμηση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 3, συμπεριλαμβανομένων των 
προϋποθέσεων για επεκτασιμότητα, 
επαλήθευση και δυνατότητα ελέγχου. Στο 
πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή εξετάζει ειδικά 
μέτρα για τις πολύ μικρές, τις μικρές και 
τις μεσαίες επιχειρήσεις.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2076
Timothy Kirkhope
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
προϋποθέσεων σχετικά με τις πράξεις 
επεξεργασίας που μπορεί να ενέχουν τους 
συγκεκριμένους κινδύνους που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, 
καθώς και των απαιτήσεων για την 
εκτίμηση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 3, συμπεριλαμβανομένων των 
προϋποθέσεων για επεκτασιμότητα, 
επαλήθευση και δυνατότητα ελέγχου. Στο 
πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή εξετάζει ειδικά 
μέτρα για τις πολύ μικρές, τις μικρές και 
τις μεσαίες επιχειρήσεις.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2077
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
προϋποθέσεων σχετικά με τις πράξεις 
επεξεργασίας που μπορεί να ενέχουν τους 
συγκεκριμένους κινδύνους που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, 
καθώς και των απαιτήσεων για την 
εκτίμηση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 3, συμπεριλαμβανομένων των 
προϋποθέσεων για επεκτασιμότητα, 
επαλήθευση και δυνατότητα ελέγχου. Στο 
πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή εξετάζει ειδικά 

διαγράφεται
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μέτρα για τις πολύ μικρές, τις μικρές και 
τις μεσαίες επιχειρήσεις.

Or. en

Τροπολογία 2078
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
προϋποθέσεων σχετικά με τις πράξεις 
επεξεργασίας που μπορεί να ενέχουν τους 
συγκεκριμένους κινδύνους που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, 
καθώς και των απαιτήσεων για την 
εκτίμηση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 3, συμπεριλαμβανομένων των 
προϋποθέσεων για επεκτασιμότητα, 
επαλήθευση και δυνατότητα ελέγχου. Στο 
πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή εξετάζει ειδικά 
μέτρα για τις πολύ μικρές, τις μικρές και 
τις μεσαίες επιχειρήσεις.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2079
Wim van de Camp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 

6. Η Επιτροπή προωθεί, ιδίως σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, τη θέσπιση κοινών 
κριτηρίων για τον καθορισμό του 
επιπέδου κινδύνου σχετικά με τις πράξεις 
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προϋποθέσεων σχετικά με τις πράξεις 
επεξεργασίας που μπορεί να ενέχουν τους 
συγκεκριμένους κινδύνους που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, 
καθώς και των απαιτήσεων για την 
εκτίμηση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 3, συμπεριλαμβανομένων των 
προϋποθέσεων για επεκτασιμότητα, 
επαλήθευση και δυνατότητα ελέγχου. Στο 
πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή εξετάζει ειδικά 
μέτρα για τις πολύ μικρές, τις μικρές και 
τις μεσαίες επιχειρήσεις.

επεξεργασίας, καθώς και την εκτέλεση 
εκτιμήσεων των επιπτώσεων σχετικά με 
την ιδιωτική ζωή, λαμβάνοντας υπόψη τα 
ειδικά χαρακτηριστικά των διαφόρων 
τομέων, το μέγεθος του υπεύθυνου 
επεξεργασίας, τη φύση των δεδομένων, 
τις συνέπειες της επεξεργασίας για τα 
πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα και τη φύση των πράξεων 
επεξεργασίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

As data processing operations may differ from sector to sector and from organisation to 
organisation, a lot of flexibility is needed with regard to the way privacy impact assessments 
are performed. However, in order to ensure that the PIAs in the various sectors and 
organisations are comparable with respect to their quality (especially in view of the 
amendments to Articles 28 and 35), the Commission should encourage the development of 
standards rather than have the power to adopt delegated acts. Standards may be developed as 
part of self-regulation in sectors or organisations, and the Commission should provide 
guidance as to the criteria for PIAs.

Τροπολογία 2080
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
προϋποθέσεων σχετικά με τις πράξεις 
επεξεργασίας που μπορεί να ενέχουν τους 
συγκεκριμένους κινδύνους που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, 
καθώς και των απαιτήσεων για την 
εκτίμηση που αναφέρεται στην παράγραφο 
3, συμπεριλαμβανομένων των 
προϋποθέσεων για επεκτασιμότητα, 

6. Αφού ζητηθεί γνωμοδότηση από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 86 για τον 
περαιτέρω προσδιορισμό των κριτηρίων 
και των προϋποθέσεων σχετικά με τις 
πράξεις επεξεργασίας που μπορεί να 
ενέχουν τους συγκεκριμένους κινδύνους 
που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 
2, καθώς και των απαιτήσεων για την 
εκτίμηση που αναφέρεται στην 
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επαλήθευση και δυνατότητα ελέγχου. Στο 
πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή εξετάζει ειδικά 
μέτρα για τις πολύ μικρές, τις μικρές και 
τις μεσαίες επιχειρήσεις.

παράγραφο 3, συμπεριλαμβανομένων των 
προϋποθέσεων και διαδικασιών για 
επεκτασιμότητα, επαλήθευση και 
δυνατότητα ελέγχου. Στο πλαίσιο αυτό, η 
Επιτροπή εξετάζει ειδικά μέτρα για τις 
πολύ μικρές, τις μικρές και τις μεσαίες 
επιχειρήσεις.

Or. en

Τροπολογία 2081
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή μπορεί να προσδιορίζει 
πρότυπα και διαδικασίες για την 
εκτέλεση, την επαλήθευση και τον έλεγχο 
της εκτίμησης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 3. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται 
στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2082
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή μπορεί να προσδιορίζει 
πρότυπα και διαδικασίες για την 
εκτέλεση, την επαλήθευση και τον έλεγχο 
της εκτίμησης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 3. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται 

διαγράφεται
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στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 2083
Nils Torvalds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή μπορεί να προσδιορίζει 
πρότυπα και διαδικασίες για την 
εκτέλεση, την επαλήθευση και τον έλεγχο 
της εκτίμησης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 3. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται 
στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2084
Wim van de Camp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή μπορεί να προσδιορίζει 
πρότυπα και διαδικασίες για την 
εκτέλεση, την επαλήθευση και τον έλεγχο 
της εκτίμησης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 3. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται 
στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει λόγος για τον οποίο η Επιτροπή θα χρειαζόταν κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις ή 
εκτελεστικές πράξεις σε περιπτώσεις στις οποίες το άρθρο 33 δεν ρυθμίζει επαρκώς τη φύση 
των κινδύνων που ενέχονται, παρότι είναι εφικτό.

Τροπολογία 2085
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή μπορεί να προσδιορίζει 
πρότυπα και διαδικασίες για την 
εκτέλεση, την επαλήθευση και τον έλεγχο 
της εκτίμησης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 3. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται 
στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2086
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή μπορεί να προσδιορίζει 
πρότυπα και διαδικασίες για την 
εκτέλεση, την επαλήθευση και τον έλεγχο 
της εκτίμησης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 3. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται 
στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 2087
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή μπορεί να προσδιορίζει 
πρότυπα και διαδικασίες για την 
εκτέλεση, την επαλήθευση και τον έλεγχο 
της εκτίμησης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 3. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται 
στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2088
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή μπορεί να προσδιορίζει 
πρότυπα και διαδικασίες για την 
εκτέλεση, την επαλήθευση και τον έλεγχο 
της εκτίμησης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 3. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται 
στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2089
Timothy Kirkhope
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή μπορεί να προσδιορίζει 
πρότυπα και διαδικασίες για την εκτέλεση, 
την επαλήθευση και τον έλεγχο της 
εκτίμησης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 3. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται 
στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

7. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων σε συνεργασία με την αρχή 
ελέγχου μπορεί να προσδιορίζει πρότυπα 
και διαδικασίες και κατευθυντήριες 
γραμμές για την εκτέλεση, την 
επαλήθευση και τον έλεγχο της εκτίμησης 
που αναφέρεται στην παράγραφο 3. 

Or. en

Τροπολογία 2090
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 33α
Αναθεώρηση συμμόρφωσης σχετικά με 

την προστασία δεδομένων
1. Το αργότερο δύο χρόνια μετά από την 
διενέργεια εκτίμησης επιπτώσεων 
δυνάμει του άρθρου 33 παράγραφος 1, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία, ενεργώντας για λογαριασμό 
του υπευθύνου επεξεργασίας, διενεργούν 
αναθεώρηση της συμμόρφωσης. Η εν 
λόγω αναθεώρηση της συμμόρφωσης θα 
αποδεικνύει ότι η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα εκτελείται 
σύμφωνα με την εκτίμηση των 
επιπτώσεων σχετικά με την προστασία 
δεδομένων. Επίσης, θα αποδεικνύει την 
ικανότητα του υπευθύνου επεξεργασίας 
να συμμορφώνεται προς τις αυτόνομες 
επιλογές των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα σύμφωνα με το 
άρθρο 23α.
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2. Η αναθεώρηση της συμμόρφωσης θα 
διενεργείται τακτικά τουλάχιστον μία 
φορά ανά δύο έτη, ή αμέσως μόλις 
επέλθει μεταβολή στους ειδικούς 
κινδύνους που εμφανίζονται κατά τις 
πράξεις επεξεργασίας.
3. Όταν τα πορίσματα της αναθεώρησης 
της συμμόρφωσης εντοπίζουν πλημμελή 
συμμόρφωση, η αναθεώρηση της 
συμμόρφωσης θα περιέχει συστάσεις 
σχετικά με τον τρόπο επίτευξης πλήρους 
συμμόρφωσης.
4. Η αναθεώρηση της συμμόρφωσης και 
οι συστάσεις που περιέχει, 
τεκμηριώνονται. Ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας και ο εκτελών την 
επεξεργασία καθώς και ο εκπρόσωπος 
του υπευθύνου επεξεργασίας, εάν 
υπάρχει, θέτουν την αναθεώρηση της 
συμμόρφωσης στη διάθεση της αρχής 
ελέγχου, κατόπιν αιτήματός της.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας θα πρέπει να εστιάζουν στην προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα κατά το σύνολο του κύκλου ζωής των δεδομένων, από τη συλλογή έως 
τη διαγραφή, επενδύοντας εξαρχής σε ένα αειφόρο πλαίσιο διαχείρισης δεδομένων και 
συμπληρώνοντάς το με έναν μηχανισμό συνολικής συμμόρφωσης. Βλέπε επίσης αιτιολογικές 
σκέψεις 71α, 71β, 71γ και 74α.


