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Τροπολογία 2091
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προηγούμενη έγκριση και προηγούμενη 
διαβούλευση

Προηγούμενη διαβούλευση

Or. en

Τροπολογία 2092
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προηγούμενη έγκριση και προηγούμενη 
διαβούλευση

Προηγούμενη διαβούλευση

Or. en

Τροπολογία 2093
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία, ανάλογα με την 
περίπτωση, εξασφαλίζουν έγκριση από 
την αρχή ελέγχου πριν από την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα προκειμένου να διασφαλίζεται 

διαγράφεται
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η συμμόρφωση της σχεδιαζόμενης 
επεξεργασίας προς τον παρόντα 
κανονισμό και, ιδίως, να μετριάζονται οι 
σχετικοί κίνδυνοι για τα πρόσωπα στα 
οποία αναφέρονται τα δεδομένα, όταν 
ένας υπεύθυνος επεξεργασίας ή εκτελών 
την επεξεργασία θεσπίζει συμβατικές 
ρήτρες, όπως προβλέπεται στο άρθρο 42 
παράγραφος 2 στοιχείο δ), ή δεν παρέχει 
κατάλληλες εγγυήσεις σε νομικά 
δεσμευτική πράξη, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 42 παράγραφος 5, για τη 
διαβίβαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή 
οργανισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 2094
Nils Torvalds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία, ανάλογα με την 
περίπτωση, εξασφαλίζουν έγκριση από 
την αρχή ελέγχου πριν από την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα προκειμένου να διασφαλίζεται 
η συμμόρφωση της σχεδιαζόμενης 
επεξεργασίας προς τον παρόντα 
κανονισμό και, ιδίως, να μετριάζονται οι 
σχετικοί κίνδυνοι για τα πρόσωπα στα 
οποία αναφέρονται τα δεδομένα, όταν 

διαγράφεται
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ένας υπεύθυνος επεξεργασίας ή εκτελών 
την επεξεργασία θεσπίζει συμβατικές 
ρήτρες, όπως προβλέπεται στο άρθρο 42 
παράγραφος 2 στοιχείο δ), ή δεν παρέχει 
κατάλληλες εγγυήσεις σε νομικά 
δεσμευτική πράξη, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 42 παράγραφος 5, για τη 
διαβίβαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή 
οργανισμό.

Or. en

Τροπολογία 2095
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία, ανάλογα με την 
περίπτωση, εξασφαλίζουν έγκριση από 
την αρχή ελέγχου πριν από την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα προκειμένου να διασφαλίζεται 
η συμμόρφωση της σχεδιαζόμενης 
επεξεργασίας προς τον παρόντα 
κανονισμό και, ιδίως, να μετριάζονται οι 
σχετικοί κίνδυνοι για τα πρόσωπα στα 
οποία αναφέρονται τα δεδομένα, όταν 
ένας υπεύθυνος επεξεργασίας ή εκτελών 
την επεξεργασία θεσπίζει συμβατικές 
ρήτρες, όπως προβλέπεται στο άρθρο 42 
παράγραφος 2 στοιχείο δ), ή δεν παρέχει 
κατάλληλες εγγυήσεις σε νομικά 
δεσμευτική πράξη, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 42 παράγραφος 5, για τη 
διαβίβαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή 
οργανισμό.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 2096
Timothy Kirkhope
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία, ανάλογα με την 
περίπτωση, εξασφαλίζουν έγκριση από 
την αρχή ελέγχου πριν από την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα προκειμένου να διασφαλίζεται 
η συμμόρφωση της σχεδιαζόμενης 
επεξεργασίας προς τον παρόντα 
κανονισμό και, ιδίως, να μετριάζονται οι 
σχετικοί κίνδυνοι για τα πρόσωπα στα 
οποία αναφέρονται τα δεδομένα, όταν 
ένας υπεύθυνος επεξεργασίας ή εκτελών 
την επεξεργασία θεσπίζει συμβατικές 
ρήτρες, όπως προβλέπεται στο άρθρο 42 
παράγραφος 2 στοιχείο δ), ή δεν παρέχει 
κατάλληλες εγγυήσεις σε νομικά 
δεσμευτική πράξη, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 42 παράγραφος 5, για τη 
διαβίβαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή 
οργανισμό.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2097
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία, ανάλογα με την 
περίπτωση, εξασφαλίζουν έγκριση από 
την αρχή ελέγχου πριν από την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

διαγράφεται
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χαρακτήρα προκειμένου να διασφαλίζεται 
η συμμόρφωση της σχεδιαζόμενης 
επεξεργασίας προς τον παρόντα 
κανονισμό και, ιδίως, να μετριάζονται οι 
σχετικοί κίνδυνοι για τα πρόσωπα στα 
οποία αναφέρονται τα δεδομένα, όταν 
ένας υπεύθυνος επεξεργασίας ή εκτελών 
την επεξεργασία θεσπίζει συμβατικές 
ρήτρες, όπως προβλέπεται στο άρθρο 42 
παράγραφος 2 στοιχείο δ), ή δεν παρέχει 
κατάλληλες εγγυήσεις σε νομικά 
δεσμευτική πράξη, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 42 παράγραφος 5, για τη 
διαβίβαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή 
οργανισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή δεν προσθέτει καμία αξιολόγηση απαίτηση στον κανονισμό.

Τροπολογία 2098
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία, ανάλογα με την 
περίπτωση, εξασφαλίζουν έγκριση από την 
αρχή ελέγχου πριν από την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
προκειμένου να διασφαλίζεται η 
συμμόρφωση της σχεδιαζόμενης 
επεξεργασίας προς τον παρόντα κανονισμό 
και, ιδίως, να μετριάζονται οι σχετικοί 
κίνδυνοι για τα πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα, όταν ένας 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή εκτελών την 
επεξεργασία θεσπίζει συμβατικές ρήτρες, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 42 
παράγραφος 2 στοιχείο δ), ή δεν παρέχει 

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία, ανάλογα με την 
περίπτωση, εξασφαλίζουν έγκριση από την 
αρχή ελέγχου πριν από την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
σύμφωνα με το κεφάλαιο V ή αν 
υπαγορεύεται από οποιαδήποτε άλλη 
διάταξη του παρόντος κανονισμού
προκειμένου να διασφαλίζεται η 
συμμόρφωση της σχεδιαζόμενης 
επεξεργασίας προς τον παρόντα κανονισμό 
και, ιδίως, να μετριάζονται οι σχετικοί 
κίνδυνοι για τα πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα, όταν ένας 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή εκτελών την 
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κατάλληλες εγγυήσεις σε νομικά 
δεσμευτική πράξη, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 42 παράγραφος 5, για τη διαβίβαση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε 
τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό.

επεξεργασία θεσπίζει συμβατικές ρήτρες, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 42 
παράγραφος 2 στοιχείο δ), ή δεν παρέχει 
κατάλληλες εγγυήσεις σε νομικά 
δεσμευτική πράξη, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 42 παράγραφος 5, για τη διαβίβαση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε 
τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποσαφηνίζεται ότι η προηγούμενη έγκριση είναι απαραίτητη μόνο για ορισμένες διαβιβάσεις 
δεδομένων προς τρίτες χώρες ή αν υπαγορεύεται από άλλες διατάξεις. Το αρχικό κείμενο 
αφήνει να εννοηθεί ότι όλες οι διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων χρειάζονται προηγούμενη 
έγκριση.

Τροπολογία 2099
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία, ανάλογα με την 
περίπτωση, εξασφαλίζουν έγκριση από την 
αρχή ελέγχου πριν από την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
προκειμένου να διασφαλίζεται η 
συμμόρφωση της σχεδιαζόμενης 
επεξεργασίας προς τον παρόντα κανονισμό 
και, ιδίως, να μετριάζονται οι σχετικοί 
κίνδυνοι για τα πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα, όταν ένας 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή εκτελών την 
επεξεργασία θεσπίζει συμβατικές ρήτρες, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 42 
παράγραφος 2 στοιχείο δ), ή δεν παρέχει 
κατάλληλες εγγυήσεις σε νομικά 
δεσμευτική πράξη, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 42 παράγραφος 5, για τη διαβίβαση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε 
τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό.

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία, ανάλογα με την 
περίπτωση, εάν δεν έχουν εντάξει στον 
οργανισμό τους υπεύθυνο προστασίας 
δεδομένων ή δεν έχουν λάβει επαρκή και 
εν ισχύ πιστοποίηση, εξασφαλίζουν 
έγκριση από την αρχή ελέγχου πριν από 
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα προκειμένου να διασφαλίζεται 
η συμμόρφωση της σχεδιαζόμενης 
επεξεργασίας προς τον παρόντα κανονισμό 
και, ιδίως, να μετριάζονται οι σχετικοί 
κίνδυνοι για τα πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα, όταν ένας 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή εκτελών την 
επεξεργασία θεσπίζει συμβατικές ρήτρες, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 42 
παράγραφος 2 στοιχείο δ), ή δεν παρέχει 
κατάλληλες εγγυήσεις σε νομικά 
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δεσμευτική πράξη, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 42 παράγραφος 5, για τη διαβίβαση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε 
τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό.

Or. es

Αιτιολόγηση

Το ζήτημα που εξετάζεται στην παράγραφο 1 θα πρέπει να εξεταστεί σε σχέση με τις διεθνείς 
διαβιβάσεις δεδομένων.

Τροπολογία 2100
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία, ανάλογα με την 
περίπτωση, εξασφαλίζουν έγκριση από την 
αρχή ελέγχου πριν από την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
προκειμένου να διασφαλίζεται η 
συμμόρφωση της σχεδιαζόμενης 
επεξεργασίας προς τον παρόντα κανονισμό 
και, ιδίως, να μετριάζονται οι σχετικοί 
κίνδυνοι για τα πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα, όταν ένας 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή εκτελών την 
επεξεργασία θεσπίζει συμβατικές ρήτρες, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 42 
παράγραφος 2 στοιχείο δ), ή δεν παρέχει 
κατάλληλες εγγυήσεις σε νομικά 
δεσμευτική πράξη, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 42 παράγραφος 5, για τη 
διαβίβαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή 
οργανισμό.

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία, ανάλογα με την 
περίπτωση, εξασφαλίζουν έγκριση από την 
αρχή ελέγχου πριν από την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
προκειμένου να διασφαλίζεται η 
συμμόρφωση της σχεδιαζόμενης 
επεξεργασίας προς τον παρόντα κανονισμό 
και, ιδίως, να μετριάζονται οι σχετικοί 
κίνδυνοι για τα πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα, όταν ένας 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή εκτελών την 
επεξεργασία θεσπίζει συμβατικές ρήτρες, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 42 
παράγραφος 2 στοιχείο δ), ή όταν 
διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή 
οργανισμό βάσει των παρεκκλίσεων που 
παρατίθενται στο άρθρο 44.

Or. en
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Τροπολογία 2101
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία, ανάλογα με την 
περίπτωση, εξασφαλίζουν έγκριση από 
την αρχή ελέγχου πριν από την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα προκειμένου να διασφαλίζεται 
η συμμόρφωση της σχεδιαζόμενης 
επεξεργασίας προς τον παρόντα κανονισμό 
και, ιδίως, να μετριάζονται οι σχετικοί 
κίνδυνοι για τα πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα, όταν ένας 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή εκτελών την 
επεξεργασία θεσπίζει συμβατικές ρήτρες, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 42 
παράγραφος 2 στοιχείο δ), ή δεν παρέχει 
κατάλληλες εγγυήσεις σε νομικά 
δεσμευτική πράξη, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 42 παράγραφος 5, για τη διαβίβαση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε 
τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό.

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας εξασφαλίζει 
έγκριση από την αρχή ελέγχου πριν από 
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα προκειμένου να διασφαλίζεται 
η συμμόρφωση της σχεδιαζόμενης 
επεξεργασίας προς τον παρόντα κανονισμό 
και, ιδίως, να μετριάζονται οι σχετικοί 
κίνδυνοι για τα πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα, όταν ένας 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή εκτελών την 
επεξεργασία θεσπίζει συμβατικές ρήτρες, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 42 
παράγραφος 2 στοιχείο δ), ή δεν παρέχει 
κατάλληλες εγγυήσεις σε νομικά 
δεσμευτική πράξη, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 42 παράγραφος 5, για τη διαβίβαση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε 
τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό.

Or. en

Τροπολογία 2102
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία, ανάλογα με την 
περίπτωση, εξασφαλίζουν έγκριση από 
την αρχή ελέγχου πριν από την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα προκειμένου να διασφαλίζεται 
η συμμόρφωση της σχεδιαζόμενης 

1. Εάν έχει διενεργηθεί εκτίμηση 
επιπτώσεων σύμφωνα με το άρθρο 33, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να ζητεί 
τη γνώμη της αρχής ελέγχου σύμφωνα με 
το συγκεκριμένο άρθρο αν, παρά τα 
μέτρα που προβλέπονται στην εκτίμηση 
επιπτώσεων για να διασφαλιστεί η 
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επεξεργασίας προς τον παρόντα 
κανονισμό και, ιδίως, να μετριάζονται οι 
σχετικοί κίνδυνοι για τα πρόσωπα στα 
οποία αναφέρονται τα δεδομένα, όταν 
ένας υπεύθυνος επεξεργασίας ή εκτελών 
την επεξεργασία θεσπίζει συμβατικές 
ρήτρες, όπως προβλέπεται στο άρθρο 42 
παράγραφος 2 στοιχείο δ), ή δεν παρέχει 
κατάλληλες εγγυήσεις σε νομικά 
δεσμευτική πράξη, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 42 παράγραφος 5, για τη 
διαβίβαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή 
οργανισμό.

προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
θεωρεί ότι είναι πολύ πιθανό η 
σχεδιαζόμενη επεξεργασία να πλήξει 
σοβαρά τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις 
ελευθερίες του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε πολλές περιπτώσεις οι κίνδυνοι που ενέχει μια συγκεκριμένη διαδικασία επεξεργασίας είναι 
τόσο μεγάλοι που ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα πρέπει να ζητεί τη γνώμη της αρχής ελέγχου 
πριν αποφασίσει για τη διενέργεια της διαδικασίας ή όχι. Αν έχει πραγματοποιηθεί εκτίμηση 
επιπτώσεων για την προστασία δεδομένων, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη.

Τροπολογία 2103
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
υποβάλουν βάσει νόμου την επεξεργασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
από δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς 
που εκτελούν καθήκον δημόσιου 
συμφέροντος, όπως π.χ. η συνεισφορά 
στην εφαρμογή της κοινωνικής 
ασφάλισης ή στην εκτέλεση υπηρεσιών 
δημόσιας υγείας, σε προηγούμενη 
έγκριση, προκειμένου να αποφεύγονται οι 
διαδικασίες επεξεργασίας που θίγουν 
σοβαρά τα θεμελιώδη δικαιώματα των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα.
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Or. en

Τροπολογία 2104
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Κατά την αξιολόγηση αυτή, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη παράγοντες όπως μεταξύ 
άλλων: τη φύση, την έκταση και τους 
σκοπούς της σχεδιαζόμενης 
επεξεργασίας· τα μέτρα που προβλέπονται 
για την αντιμετώπιση αυτών των 
κινδύνων· την κατάσταση της 
τεχνολογίας και το κόστος της 
εφαρμογής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συγκεκριμένη τροπολογία πρέπει να βοηθάει τους υπευθύνους επεξεργασίας για να κρίνουν 
εάν απαιτείται προηγούμενη διαβούλευση.

Τροπολογία 2105
Timothy Kirkhope
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία, ενεργώντας για 
λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας, 
ζητούν τη γνώμη της αρχής ελέγχου πριν 
από την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα προκειμένου να 
διασφαλίζεται η συμμόρφωση της 
σχεδιαζόμενης επεξεργασίας προς τον 

διαγράφεται
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παρόντα κανονισμό και, ιδίως, να 
μετριάζονται οι σχετικοί κίνδυνοι για τα 
πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα, όταν:
α) η εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά με την 
προστασία των δεδομένων, η οποία 
προβλέπεται στο άρθρο 33, υποδεικνύει 
ότι οι πράξεις επεξεργασίας ενδέχεται, 
λόγω της φύσης, της έκτασης ή του 
σκοπού τους, να ενέχουν υψηλό βαθμό 
συγκεκριμένων κινδύνων· ή
β) η αρχή ελέγχου θεωρεί απαραίτητη τη 
διενέργεια προηγούμενης διαβούλευσης 
για πράξεις επεξεργασίας οι οποίες 
ενδέχεται να ενέχουν συγκεκριμένους 
κινδύνους για τα δικαιώματα και τις 
ελευθερίες λόγω της φύσης, της έκτασης 
ή/και των σκοπών τους και 
προσδιορίζονται σύμφωνα με την 
παράγραφο 4.

Or. en

Τροπολογία 2106
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία, ενεργώντας για 
λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας, 
ζητούν τη γνώμη της αρχής ελέγχου πριν 
από την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα προκειμένου να 
διασφαλίζεται η συμμόρφωση της 
σχεδιαζόμενης επεξεργασίας προς τον 
παρόντα κανονισμό και, ιδίως, να 
μετριάζονται οι σχετικοί κίνδυνοι για τα 
πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα, όταν:

διαγράφεται

α) η εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά με την 
προστασία των δεδομένων, η οποία 
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προβλέπεται στο άρθρο 33, υποδεικνύει 
ότι οι πράξεις επεξεργασίας ενδέχεται, 
λόγω της φύσης, της έκτασης ή του 
σκοπού τους, να ενέχουν υψηλό βαθμό 
συγκεκριμένων κινδύνων· ή
β) η αρχή ελέγχου θεωρεί απαραίτητη τη 
διενέργεια προηγούμενης διαβούλευσης 
για πράξεις επεξεργασίας οι οποίες 
ενδέχεται να ενέχουν συγκεκριμένους 
κινδύνους για τα δικαιώματα και τις 
ελευθερίες λόγω της φύσης, της έκτασης 
ή/και των σκοπών τους και 
προσδιορίζονται σύμφωνα με την 
παράγραφο 4.

Or. en

Τροπολογία 2107
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία, ενεργώντας για 
λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας, 
ζητούν τη γνώμη της αρχής ελέγχου πριν 
από την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα προκειμένου να 
διασφαλίζεται η συμμόρφωση της 
σχεδιαζόμενης επεξεργασίας προς τον 
παρόντα κανονισμό και, ιδίως, να 
μετριάζονται οι σχετικοί κίνδυνοι για τα 
πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα, όταν:

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ζητεί τη 
γνώμη της αρχής ελέγχου πριν από την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα προκειμένου να διασφαλίζεται 
η συμμόρφωση της σχεδιαζόμενης 
επεξεργασίας προς τον παρόντα 
κανονισμό, όταν:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ευθύνη για τη διαβούλευση με την αρχή ελέγχου πρέπει να είναι σαφώς επιμερισμένη.



AM\929512EL.doc 15/143 PE506.168v02-00

EL

Τροπολογία 2108
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία, ενεργώντας για 
λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας, 
ζητούν τη γνώμη της αρχής ελέγχου πριν 
από την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα προκειμένου να 
διασφαλίζεται η συμμόρφωση της 
σχεδιαζόμενης επεξεργασίας προς τον 
παρόντα κανονισμό και, ιδίως, να 
μετριάζονται οι σχετικοί κίνδυνοι για τα 
πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα, όταν:

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία, ενεργώντας για 
λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας, 
μπορούν να ζητήσουν τη γνώμη της αρχής 
ελέγχου πριν από την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
προκειμένου να διασφαλίζεται η 
συμμόρφωση της σχεδιαζόμενης 
επεξεργασίας προς τον παρόντα κανονισμό 
και, ιδίως, να μετριάζονται οι σχετικοί 
κίνδυνοι για τα πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα, όταν:

Or. en

Τροπολογία 2109
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία, ενεργώντας για 
λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας, 
ζητούν τη γνώμη της αρχής ελέγχου πριν 
από την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα προκειμένου να 
διασφαλίζεται η συμμόρφωση της 
σχεδιαζόμενης επεξεργασίας προς τον 
παρόντα κανονισμό και, ιδίως, να 
μετριάζονται οι σχετικοί κίνδυνοι για τα 
πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα, όταν:

2. 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 και εν ισχύ 
πιστοποίηση, ζητούν τη γνώμη της αρχής 
ελέγχου πριν από την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
προκειμένου να διασφαλίζεται η 
συμμόρφωση της σχεδιαζόμενης 
επεξεργασίας προς τον παρόντα κανονισμό 
και, ιδίως, να μετριάζονται οι σχετικοί 
κίνδυνοι για τα πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα, όταν:
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Τροπολογία 2110
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά με την 
προστασία των δεδομένων, η οποία 
προβλέπεται στο άρθρο 33, υποδεικνύει 
ότι οι πράξεις επεξεργασίας ενδέχεται, 
λόγω της φύσης, της έκτασης ή του 
σκοπού τους, να ενέχουν υψηλό βαθμό 
συγκεκριμένων κινδύνων· ή

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 2111
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η αρχή ελέγχου θεωρεί απαραίτητη τη 
διενέργεια προηγούμενης διαβούλευσης 
για πράξεις επεξεργασίας οι οποίες 
ενδέχεται να ενέχουν συγκεκριμένους 
κινδύνους για τα δικαιώματα και τις 
ελευθερίες λόγω της φύσης, της έκτασης 
ή/και των σκοπών τους και 
προσδιορίζονται σύμφωνα με την 

β) η αρχή ελέγχου θεωρεί απαραίτητη τη 
διενέργεια προηγούμενης διαβούλευσης 
για πράξεις επεξεργασίας οι οποίες 
ενδέχεται να ενέχουν συγκεκριμένους 
κινδύνους για τα δικαιώματα και τις 
ελευθερίες λόγω της φύσης, της έκτασης 
ή/και των σκοπών τους και 
προσδιορίζονται σύμφωνα με την 



AM\929512EL.doc 17/143 PE506.168v02-00

EL

παράγραφο 4. παράγραφο 4· ή

Or. en

Τροπολογία 2112
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) ο υπεύθυνος επεξεργασίας εκδίδει 
συμβατικές ρήτρες όπως προβλέπεται 
στο άρθρο 42 παράγραφος 2 στοιχείο δ ή 
δεν παρέχει τις κατάλληλες εγγυήσεις σε 
μια νομικά δεσμευτική πράξη όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 42 παράγραφος 5 
για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή 
οργανισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μεταφέρθηκε από το άρθρο 34 παράγραφος 1.

Τροπολογία 2113
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) ο υπεύθυνος επεξεργασίας εκδίδει 
συμβατικές ρήτρες όπως προβλέπεται 
στο άρθρο 42 παράγραφος 2 στοιχείο δ ή 
δεν παρέχει τις κατάλληλες εγγυήσεις σε 
μια νομικά δεσμευτική πράξη όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 42 παράγραφος 5 
για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή 
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οργανισμό.

Or. en

Τροπολογία 2114
Timothy Kirkhope
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν φρονεί ότι η σχεδιαζόμενη 
επεξεργασία δεν είναι σύμφωνη προς τον 
παρόντα κανονισμό, και ιδίως εάν οι 
κίνδυνοι δεν προσδιορίζονται ούτε 
μετριάζονται επαρκώς, η αρχή ελέγχου 
απαγορεύει τη σχεδιαζόμενη επεξεργασία 
και διατυπώνει κατάλληλες προτάσεις για 
την επανόρθωση της μη συμμόρφωσης.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2115
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν φρονεί ότι η σχεδιαζόμενη 
επεξεργασία δεν είναι σύμφωνη προς τον 
παρόντα κανονισμό, και ιδίως εάν οι 
κίνδυνοι δεν προσδιορίζονται ούτε 
μετριάζονται επαρκώς, η αρχή ελέγχου
απαγορεύει τη σχεδιαζόμενη επεξεργασία 
και διατυπώνει κατάλληλες προτάσεις για 
την επανόρθωση της μη συμμόρφωσης.

3. Εάν η αρμόδια αρχή ελέγχου καθορίσει 
σύμφωνα με την αρμοδιότητά της ότι η 
σχεδιαζόμενη επεξεργασία δεν είναι 
σύμφωνη προς τον παρόντα κανονισμό, 
και ιδίως εάν οι κίνδυνοι δεν 
προσδιορίζονται ούτε μετριάζονται 
επαρκώς, απαγορεύει τη σχεδιαζόμενη 
επεξεργασία και διατυπώνει κατάλληλες 
προτάσεις για την επανόρθωση της μη 
συμμόρφωσης. Μια τέτοια απόφαση 
επιδέχεται αναίρεσης σε αρμόδιο 
δικαστήριο και ενδέχεται να μην είναι 
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εφαρμοστέα για όσο καιρό ασκείται η 
αναίρεση εκτός εάν τα αποτελέσματα της 
επεξεργασίας προκαλούν άμεση σοβαρή 
βλάβη στα πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα.

Or. en

Τροπολογία 2116
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν φρονεί ότι η σχεδιαζόμενη 
επεξεργασία δεν είναι σύμφωνη προς τον 
παρόντα κανονισμό, και ιδίως εάν οι 
κίνδυνοι δεν προσδιορίζονται ούτε 
μετριάζονται επαρκώς, η αρχή ελέγχου 
απαγορεύει τη σχεδιαζόμενη επεξεργασία 
και διατυπώνει κατάλληλες προτάσεις για 
την επανόρθωση της μη συμμόρφωσης.

3. Εάν φρονεί ότι η σχεδιαζόμενη 
επεξεργασία δεν είναι σύμφωνη προς τον 
παρόντα κανονισμό, και ιδίως εάν οι 
κίνδυνοι δεν προσδιορίζονται ούτε 
μετριάζονται επαρκώς, η αρμόδια αρχή 
ελέγχου απαγορεύει τη σχεδιαζόμενη 
επεξεργασία και διατυπώνει κατάλληλες 
προτάσεις για την επανόρθωση της μη 
συμμόρφωσης.

Or. en

Τροπολογία 2117
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν φρονεί ότι η σχεδιαζόμενη 
επεξεργασία δεν είναι σύμφωνη προς τον 
παρόντα κανονισμό, και ιδίως εάν οι 
κίνδυνοι δεν προσδιορίζονται ούτε 
μετριάζονται επαρκώς, η αρχή ελέγχου
απαγορεύει τη σχεδιαζόμενη επεξεργασία 
και διατυπώνει κατάλληλες προτάσεις για 
την επανόρθωση της μη συμμόρφωσης.

3. Εάν η αρμόδια αρχή ελέγχου καθορίσει 
σύμφωνα με τις αρμοδιότητές της ότι η 
σχεδιαζόμενη επεξεργασία δεν είναι 
σύμφωνη προς τον παρόντα κανονισμό, 
και ιδίως εάν οι κίνδυνοι δεν 
προσδιορίζονται ούτε μετριάζονται 
επαρκώς, απαγορεύει τη σχεδιαζόμενη 
επεξεργασία και διατυπώνει κατάλληλες 
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προτάσεις για την επανόρθωση της μη 
συμμόρφωσης. Μια τέτοια απόφαση 
επιδέχεται αναίρεσης σε αρμόδιο 
δικαστήριο και ενδέχεται να μην είναι 
εφαρμοστέα για όσο καιρό ασκείται η 
αναίρεση εκτός εάν τα αποτελέσματα της 
επεξεργασίας προκαλούν άμεση σοβαρή 
βλάβη στα πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα.

Or. en

Τροπολογία 2118
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν φρονεί ότι η σχεδιαζόμενη 
επεξεργασία δεν είναι σύμφωνη προς τον 
παρόντα κανονισμό, και ιδίως εάν οι 
κίνδυνοι δεν προσδιορίζονται ούτε 
μετριάζονται επαρκώς, η αρχή ελέγχου 
απαγορεύει τη σχεδιαζόμενη επεξεργασία
και διατυπώνει κατάλληλες προτάσεις για 
την επανόρθωση της μη συμμόρφωσης.

3. Εάν φρονεί ότι η σχεδιαζόμενη 
επεξεργασία που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 δεν είναι σύμφωνη προς τον 
παρόντα κανονισμό, η αρχή ελέγχου εντός 
το αργότερο 6 εβδομάδων μετά το αίτημα 
διαβούλευσης απευθύνει τις κατάλληλες 
συστάσεις στον υπεύθυνο επεξεργασίας. 
Η συγκεκριμένη προθεσμία μπορεί να 
παραταθεί κατά έναν ακόμα μήνα, λόγω 
της πολυπλοκότητας που χαρακτηρίζει τη 
σχεδιαζόμενη επεξεργασία. Εάν 
εφαρμοστεί η παραταθείσα περίοδος, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία ενημερώνεται εντός ενός 
μήνα από την παραλαβή του αιτήματος 
για τους λόγους της καθυστέρησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία αυτή είναι πιο αποτελεσματική.
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Τροπολογία 2119
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η αρχή ελέγχου καταρτίζει και 
δημοσιοποιεί κατάλογο των πράξεων 
επεξεργασίας οι οποίες υπόκεινται σε 
προηγούμενη διαβούλευση δυνάμει της 
παραγράφου 2 στοιχείο β). Η αρχή 
ελέγχου κοινοποιεί τους εν λόγω 
καταλόγους στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2120
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η αρχή ελέγχου καταρτίζει και 
δημοσιοποιεί κατάλογο των πράξεων 
επεξεργασίας οι οποίες υπόκεινται σε 
προηγούμενη διαβούλευση δυνάμει της 
παραγράφου 2 στοιχείο β). Η αρχή 
ελέγχου κοινοποιεί τους εν λόγω 
καταλόγους στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2121
Timothy Kirkhope
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η αρχή ελέγχου καταρτίζει και 
δημοσιοποιεί κατάλογο των πράξεων 
επεξεργασίας οι οποίες υπόκεινται σε 
προηγούμενη διαβούλευση δυνάμει της 
παραγράφου 2 στοιχείο β). Η αρχή 
ελέγχου κοινοποιεί τους εν λόγω 
καταλόγους στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων.

4. Η αρχή ελέγχου καταρτίζει και 
δημοσιοποιεί κατάλογο των πράξεων 
επεξεργασίας οι οποίες μπορεί να
χαρακτηρίζονται από υψηλά επίπεδα 
ειδικών κινδύνων, στις περιπτώσεις 
αυτές, η επεξεργασία απαγορεύεται και οι 
υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων 
διατυπώνουν κατάλληλες προτάσεις για 
την επανόρθωση της εν λόγω μη 
συμμόρφωσης εάν η αρχή ελέγχου φρονεί 
ότι η σχεδιαζόμενη επεξεργασία δεν είναι 
σύμφωνη προς τον παρόντα κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 2122
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η αρχή ελέγχου καταρτίζει και 
δημοσιοποιεί κατάλογο των πράξεων 
επεξεργασίας οι οποίες υπόκεινται σε 
προηγούμενη διαβούλευση δυνάμει της 
παραγράφου 2 στοιχείο β). Η αρχή ελέγχου 
κοινοποιεί τους εν λόγω καταλόγους στο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων.

4. Η αρχή ελέγχου καταρτίζει και 
δημοσιοποιεί κατάλογο των πράξεων 
επεξεργασίας για τις οποίες συνιστάται 
προηγούμενη διαβούλευση δυνάμει της 
παραγράφου 2 στοιχείο β). Η αρχή ελέγχου 
κοινοποιεί τους εν λόγω καταλόγους στο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προηγούμενη διαβούλευση είναι ένας τρόπος συμμόρφωσης του υπευθύνου επεξεργασίας με 
τον προτεινόμενο κανονισμό αλλά δεν είναι ο μοναδικός. Η προηγούμενη διαβούλευση δεν 
πρέπει να είναι υποχρεωτική και η απόφαση για τα μέτρα που θα ληφθούν προκειμένου να 
διασφαλίζεται η συμμόρφωση πρέπει πρωτίστως να εναπόκειται στον υπεύθυνο επεξεργασίας.
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Τροπολογία 2123
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εάν ο κατάλογος που προβλέπεται στην 
παράγραφο 4 περιλαμβάνει 
δραστηριότητες επεξεργασίας οι οποίες 
σχετίζονται με την προσφορά αγαθών ή 
υπηρεσιών σε πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα σε περισσότερα 
κράτη μέλη ή με την παρακολούθηση της 
συμπεριφοράς τους ή οι οποίες ενδέχεται 
να επηρεάζουν σημαντικά την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στην Ένωση, τότε η αρχή 
ελέγχου εφαρμόζει τον μηχανισμό 
συνεκτικότητας που αναφέρεται στο 
άρθρο 57 πριν από την έκδοση του 
καταλόγου.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2124
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εάν ο κατάλογος που προβλέπεται στην 
παράγραφο 4 περιλαμβάνει 
δραστηριότητες επεξεργασίας οι οποίες 
σχετίζονται με την προσφορά αγαθών ή 
υπηρεσιών σε πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα σε περισσότερα 
κράτη μέλη ή με την παρακολούθηση της 
συμπεριφοράς τους ή οι οποίες ενδέχεται 
να επηρεάζουν σημαντικά την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στην Ένωση, τότε η αρχή 
ελέγχου εφαρμόζει τον μηχανισμό 

διαγράφεται
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συνεκτικότητας που αναφέρεται στο 
άρθρο 57 πριν από την έκδοση του 
καταλόγου.

Or. en

Τροπολογία 2125
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εάν ο κατάλογος που προβλέπεται στην 
παράγραφο 4 περιλαμβάνει 
δραστηριότητες επεξεργασίας οι οποίες 
σχετίζονται με την προσφορά αγαθών ή 
υπηρεσιών σε πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα σε περισσότερα 
κράτη μέλη ή με την παρακολούθηση της 
συμπεριφοράς τους ή οι οποίες ενδέχεται 
να επηρεάζουν σημαντικά την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στην Ένωση, τότε η αρχή 
ελέγχου εφαρμόζει τον μηχανισμό 
συνεκτικότητας που αναφέρεται στο 
άρθρο 57 πριν από την έκδοση του 
καταλόγου.

5. Εάν ο κατάλογος που προβλέπεται στην 
παράγραφο 4 περιλαμβάνει 
δραστηριότητες επεξεργασίας οι οποίες 
σχετίζονται με την προσφορά αγαθών ή 
υπηρεσιών σε πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα σε περισσότερα 
κράτη μέλη ή με την παρακολούθηση της 
συμπεριφοράς τους ή οι οποίες ενδέχεται 
να επηρεάζουν σημαντικά την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στην Ένωση, το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων 
παρέχει καθοδήγηση προκειμένου να 
διασφαλίζεται συνεκτική εφαρμογή, 
λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε 
συνθήκες των κρατών μελών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αρχή ελέγχου είναι καλύτερα σε θέση να αξιολογήσει μεμονωμένες δραστηριότητες 
επεξεργασίας. Το ΕΣΠΔ μπορεί να συμβάλει στην παροχή καθοδήγησης σχετικά με την ισομερή 
εφαρμογή του προτεινόμενου κανονισμού αλλά έχει ζωτική σημασία να λαμβάνονται υπόψη οι 
εκάστοτε συνθήκες που επικρατούν στα κράτη μέλη.

Τροπολογία 2126
Timothy Kirkhope
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία παρέχουν στην αρχή 
ελέγχου την εκτίμηση επιπτώσεων 
σχετικά με την προστασία των δεδομένων 
η οποία προβλέπεται στο άρθρο 33 και, 
κατόπιν αιτήματος, οποιαδήποτε άλλη 
πληροφορία η οποία επιτρέπει στην αρχή 
ελέγχου να αξιολογήσει τη συμμόρφωση 
της επεξεργασίας και, ιδίως, τους 
κινδύνους για την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του 
προσώπου στο οποίο αυτά αναφέρονται 
και τις σχετικές εγγυήσεις.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2127
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία παρέχουν στην αρχή 
ελέγχου την εκτίμηση επιπτώσεων 
σχετικά με την προστασία των δεδομένων 
η οποία προβλέπεται στο άρθρο 33 και, 
κατόπιν αιτήματος, οποιαδήποτε άλλη 
πληροφορία η οποία επιτρέπει στην αρχή 
ελέγχου να αξιολογήσει τη συμμόρφωση 
της επεξεργασίας και, ιδίως, τους 
κινδύνους για την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του 
προσώπου στο οποίο αυτά αναφέρονται 
και τις σχετικές εγγυήσεις.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 2128
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία παρέχουν στην αρχή 
ελέγχου την εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά 
με την προστασία των δεδομένων η οποία 
προβλέπεται στο άρθρο 33 και, κατόπιν 
αιτήματος, οποιαδήποτε άλλη πληροφορία 
η οποία επιτρέπει στην αρχή ελέγχου να 
αξιολογήσει τη συμμόρφωση της 
επεξεργασίας και, ιδίως, τους κινδύνους 
για την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα του προσώπου στο 
οποίο αυτά αναφέρονται και τις σχετικές 
εγγυήσεις.

6. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει στην 
αρχή ελέγχου, κατόπιν αιτήματος, την 
εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά με την 
προστασία των δεδομένων δυνάμει του 
άρθρου 33 και οποιαδήποτε άλλη 
πληροφορία η οποία επιτρέπει στην αρχή 
ελέγχου να αξιολογήσει τη συμμόρφωση 
της επεξεργασίας και, ιδίως, τους 
κινδύνους για την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του 
προσώπου στο οποίο αυτά αναφέρονται 
και τις σχετικές εγγυήσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 2129
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία παρέχουν στην αρχή 
ελέγχου την εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά 
με την προστασία των δεδομένων η οποία 
προβλέπεται στο άρθρο 33 και, κατόπιν 

6. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει στην 
αρχή ελέγχου, κατόπιν αιτήματος, την 
εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά με την 
προστασία των δεδομένων δυνάμει του 
άρθρου 33 και οποιαδήποτε άλλη 
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αιτήματος, οποιαδήποτε άλλη πληροφορία 
η οποία επιτρέπει στην αρχή ελέγχου να 
αξιολογήσει τη συμμόρφωση της 
επεξεργασίας και, ιδίως, τους κινδύνους 
για την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα του προσώπου στο 
οποίο αυτά αναφέρονται και τις σχετικές 
εγγυήσεις.

πληροφορία η οποία επιτρέπει στην αρχή 
ελέγχου να αξιολογήσει τη συμμόρφωση 
της επεξεργασίας και, ιδίως, τους 
κινδύνους για την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του 
προσώπου στο οποίο αυτά αναφέρονται 
και τις σχετικές εγγυήσεις.

Or. en

Τροπολογία 2130
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Τα κράτη μέλη ζητούν τη γνώμη της 
αρχής ελέγχου κατά την επεξεργασία 
νομοθετικού μέτρου το οποίο πρόκειται 
να θεσπισθεί από το εθνικό κοινοβούλιο ή 
μέτρου βασισμένου σε ένα τέτοιο 
νομοθετικό μέτρο, το οποίο ορίζει τη 
φύση της διαδικασίας, προκειμένου να 
διασφαλίζεται συμμόρφωση της 
σχεδιαζόμενης επεξεργασίας προς τον 
κανονισμό και, ιδίως, να μετριάζονται οι 
σχετικοί κίνδυνοι για τα πρόσωπα στα 
οποία αναφέρονται τα δεδομένα.

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Είναι θετικό το γεγονός ότι κατά τις νομοθετικές διεργασίες πραγματοποιούνται διαβουλεύσεις 
υπέρ της καταλληλότητας και της ποιότητας των προβαλλόμενων κανόνων, ωστόσο, δεν 
πιστεύουμε ότι ένας κανονισμός της Ένωσης είναι το ιδανικό μέσο για να προβλέψουμε 
κανόνες αυτού του είδους, οι οποίοι επηρεάζουν τη νομοθετική διαδικασία στα κράτη μέλη.

Τροπολογία 2131
Timothy Kirkhope
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Τα κράτη μέλη ζητούν τη γνώμη της 
αρχής ελέγχου κατά την επεξεργασία 
νομοθετικού μέτρου το οποίο πρόκειται να 
θεσπισθεί από το εθνικό κοινοβούλιο ή 
μέτρου βασισμένου σε ένα τέτοιο 
νομοθετικό μέτρο, το οποίο ορίζει τη φύση 
της διαδικασίας, προκειμένου να 
διασφαλίζεται συμμόρφωση της 
σχεδιαζόμενης επεξεργασίας προς τον 
κανονισμό και, ιδίως, να μετριάζονται οι 
σχετικοί κίνδυνοι για τα πρόσωπα στα 
οποία αναφέρονται τα δεδομένα.

7. Τα κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν τη 
γνώμη της αρχής ελέγχου κατά την 
επεξεργασία νομοθετικού μέτρου το οποίο 
πρόκειται να θεσπισθεί από το εθνικό 
κοινοβούλιο ή μέτρου βασισμένου σε ένα 
τέτοιο νομοθετικό μέτρο, το οποίο ορίζει 
τη φύση της διαδικασίας, προκειμένου να 
διασφαλίζεται συμμόρφωση της 
σχεδιαζόμενης επεξεργασίας προς τον 
κανονισμό και, ιδίως, να μετριάζονται οι 
σχετικοί κίνδυνοι για τα πρόσωπα στα 
οποία αναφέρονται τα δεδομένα.

Or. en

Τροπολογία 2132
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Τα κράτη μέλη ζητούν τη γνώμη της 
αρχής ελέγχου κατά την επεξεργασία 
νομοθετικού μέτρου το οποίο πρόκειται να 
θεσπισθεί από το εθνικό κοινοβούλιο ή 
μέτρου βασισμένου σε ένα τέτοιο 
νομοθετικό μέτρο, το οποίο ορίζει τη φύση 
της διαδικασίας, προκειμένου να 
διασφαλίζεται συμμόρφωση της 
σχεδιαζόμενης επεξεργασίας προς τον 
κανονισμό και, ιδίως, να μετριάζονται οι 
σχετικοί κίνδυνοι για τα πρόσωπα στα 
οποία αναφέρονται τα δεδομένα.

7. Τα κράτη μέλη ζητούν τη γνώμη της 
αρχής ελέγχου κατά την επεξεργασία 
νομοθετικού μέτρου το οποίο πρόκειται να 
θεσπισθεί από το εθνικό κοινοβούλιο ή 
μέτρου βασισμένου σε ένα τέτοιο 
νομοθετικό μέτρο, το οποίο ορίζει τη φύση 
της διαδικασίας, προκειμένου να 
καταδεικνύεται συμμόρφωση της 
σχεδιαζόμενης επεξεργασίας προς τον 
κανονισμό και, ιδίως, να μετριάζονται οι 
σχετικοί κίνδυνοι για τα πρόσωπα στα 
οποία αναφέρονται τα δεδομένα.

Or. en
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Τροπολογία 2133
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
απαιτήσεων σχετικά με τον καθορισμό 
του υψηλού βαθμού συγκεκριμένου 
κινδύνου που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο α).

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2134
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
απαιτήσεων σχετικά με τον καθορισμό 
του υψηλού βαθμού συγκεκριμένου 
κινδύνου που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο α).

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2135
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 8
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
απαιτήσεων σχετικά με τον καθορισμό 
του υψηλού βαθμού συγκεκριμένου 
κινδύνου που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο α).

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2136
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
απαιτήσεων σχετικά με τον καθορισμό 
του υψηλού βαθμού συγκεκριμένου 
κινδύνου που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο α).

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2137
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
απαιτήσεων σχετικά με τον καθορισμό 
του υψηλού βαθμού συγκεκριμένου 
κινδύνου που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο α).

Or. en

Τροπολογία 2138
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει 
τυποποιημένα έντυπα και διαδικασίες για 
τις προηγούμενες εγκρίσεις και
διαβουλεύσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2, καθώς και 
τυποποιημένα έντυπα και διαδικασίες για 
την ενημέρωση των αρχών ελέγχου 
δυνάμει της παραγράφου 6. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

9. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 με σκοπό τη θέσπιση 
τυποποιημένων εντύπων και διαδικασιών
για τις προηγούμενες διαβουλεύσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2, καθώς 
και τυποποιημένων εντύπων και 
διαδικασιών για την ενημέρωση των 
αρχών ελέγχου δυνάμει της παραγράφου 6.

Or. en

Τροπολογία 2139
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει 
τυποποιημένα έντυπα και διαδικασίες για 
τις προηγούμενες εγκρίσεις και 
διαβουλεύσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2, καθώς και 
τυποποιημένα έντυπα και διαδικασίες για 

9. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει 
τυποποιημένα έντυπα για τις προηγούμενες 
εγκρίσεις και διαβουλεύσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, 
καθώς και τυποποιημένα έντυπα για την 
ενημέρωση των αρχών ελέγχου δυνάμει 
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την ενημέρωση των αρχών ελέγχου 
δυνάμει της παραγράφου 6. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

της παραγράφου 6. 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 2140
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει 
τυποποιημένα έντυπα και διαδικασίες για 
τις προηγούμενες εγκρίσεις και
διαβουλεύσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2, καθώς και 
τυποποιημένα έντυπα και διαδικασίες για 
την ενημέρωση των αρχών ελέγχου 
δυνάμει της παραγράφου 6. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

9. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει 
τυποποιημένα έντυπα και διαδικασίες για 
τις προηγούμενες διαβουλεύσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2, καθώς 
και τυποποιημένα έντυπα και διαδικασίες 
για την ενημέρωση των αρχών ελέγχου 
δυνάμει της παραγράφου 6. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 2141
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει 
τυποποιημένα έντυπα και διαδικασίες για 
τις προηγούμενες εγκρίσεις και 
διαβουλεύσεις που αναφέρονται στις 

9. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει μη 
υποχρεωτικά τυποποιημένα έντυπα και 
διαδικασίες για τις προηγούμενες 
εγκρίσεις. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
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παραγράφους 1 και 2, καθώς και 
τυποποιημένα έντυπα και διαδικασίες για 
την ενημέρωση των αρχών ελέγχου 
δυνάμει της παραγράφου 6. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 87 
παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 2142
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Ορισμός του υπευθύνου προστασίας 
δεδομένων

Ορισμός του οργανισμού προστασίας 
δεδομένων ή του υπευθύνου προστασίας 
δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 2143
Jan Mulder

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο 
εκτελών την επεξεργασία ορίζουν 
υπεύθυνο προστασίας δεδομένων σε κάθε 
περίπτωση στην οποία:

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο 
εκτελών την επεξεργασία ορίζουν 
οργανισμό προστασίας δεδομένων ή
προσβλέπουν σε επαρκείς εξωτερικές 
συμβουλές σε κάθε περίπτωση στην οποία:

α) η επεξεργασία διενεργείται από δημόσια 
αρχή ή φορέα· ή

α) η επεξεργασία διενεργείται από δημόσια 
αρχή ή φορέα· ή

β) η επεξεργασία διενεργείται από 
επιχείρηση η οποία απασχολεί τουλάχιστον 
250 άτομα· ή 

β) η επεξεργασία διενεργείται από 
επιχείρηση η οποία απασχολεί τουλάχιστον 
250 άτομα· ή 

γ) οι βασικές δραστηριότητες του γ) οι βασικές δραστηριότητες του 



PE506.168v02-00 34/143 AM\929512EL.doc

EL

υπευθύνου επεξεργασίας ή του 
εκτελούντος την επεξεργασία αφορούν 
πράξεις επεξεργασίας οι οποίες, λόγω της 
φύσης, της έκτασης ή/και των σκοπών 
τους, απαιτούν τακτική και συστηματική 
παρακολούθηση προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα.

υπευθύνου επεξεργασίας ή του 
εκτελούντος την επεξεργασία αφορούν 
πράξεις επεξεργασίας οι οποίες, λόγω της 
φύσης, της έκτασης ή/και των σκοπών 
τους, απαιτούν τακτική και συστηματική 
παρακολούθηση προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα.

Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων 
μπορεί να απασχολείται ήδη στην 
επιχείρηση και να αφιερώνει μέρος του 
ωραρίου του στα καθήκοντα αυτά 
λογοδοτώντας στο διοικητικό συμβούλιο 
μιας επιχείρησης, ενός οργανισμού ή μιας 
δημόσιας αρχής η οποία φέρει την τελική 
ευθύνη και είναι υπόλογη.

Or. en

Τροπολογία 2144
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο 
εκτελών την επεξεργασία ορίζουν 
υπεύθυνο προστασίας δεδομένων σε κάθε 
περίπτωση στην οποία:

1. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τον 
ορισμό ενός υπευθύνου προστασίας 
δεδομένων από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας δεδομένων και τον 
εκτελούντα την επεξεργασία δεδομένων
και μπορούν να απαιτήσουν τον εν λόγω 
ορισμό σε κάποιες περιπτώσεις που 
προβλέπονται στην εθνική τους 
νομοθεσία.

α) η επεξεργασία διενεργείται από 
δημόσια αρχή ή φορέα· ή
β) η επεξεργασία διενεργείται από 
επιχείρηση η οποία απασχολεί 
τουλάχιστον 250 άτομα· ή
γ) οι βασικές δραστηριότητες του 
υπευθύνου επεξεργασίας ή του 
εκτελούντος την επεξεργασία αφορούν 
πράξεις επεξεργασίας οι οποίες, λόγω της 
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φύσης, της έκτασης ή/και των σκοπών 
τους, απαιτούν τακτική και συστηματική 
παρακολούθηση προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα.

Or. en

Τροπολογία 2145
Salvador Sedó i Alabart

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο 
εκτελών την επεξεργασία ορίζουν 
υπεύθυνο προστασίας δεδομένων σε κάθε 
περίπτωση στην οποία:

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο 
εκτελών την επεξεργασία ορίζουν 
υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μόνο 
εάν:

Or. en

Τροπολογία 2146
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο 
εκτελών την επεξεργασία ορίζουν 
υπεύθυνο προστασίας δεδομένων σε κάθε 
περίπτωση στην οποία:

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο 
εκτελών την επεξεργασία ορίζουν 
οργανισμό προστασίας δεδομένων ή
υπεύθυνο προστασίας δεδομένων σε κάθε 
περίπτωση στην οποία:

Or. en

Τροπολογία 2147
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο 
εκτελών την επεξεργασία ορίζουν
υπεύθυνο προστασίας δεδομένων σε κάθε 
περίπτωση στην οποία:

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο 
εκτελών την επεξεργασία δύνανται να 
ορίσουν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων 
σε κάθε περίπτωση στην οποία:

Or. es

Αιτιολόγηση

Την καλύτερη οδό για την προώθηση της υλοποίησης αυτής της θέσης δεν αποτελεί ο 
υποχρεωτικός της χαρακτήρας, αλλά η ευαισθητοποίηση και η δημιουργία κινήτρων. Για αυτόν 
το λόγο, η θέση του υπευθύνου προστασίας δεδομένων δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωτική 
αλλά εθελοντική.

Τροπολογία 2148
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο 
εκτελών την επεξεργασία ορίζουν 
υπεύθυνο προστασίας δεδομένων σε κάθε 
περίπτωση στην οποία:

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο 
εκτελών την επεξεργασία ορίζουν 
οργανισμό προστασίας δεδομένων ή
υπεύθυνο προστασίας δεδομένων σε κάθε 
περίπτωση στην οποία:

Or. en

Τροπολογία 2149
Wim van de Camp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο 1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ορίζει
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εκτελών την επεξεργασία ορίζουν
υπεύθυνο προστασίας δεδομένων σε κάθε 
περίπτωση στην οποία:

υπεύθυνο προστασίας δεδομένων σε κάθε 
περίπτωση στην οποία:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη τροπολογία του άρθρου 33 παράγραφος 1 υπονοεί επίσης ότι η υποχρέωση 
ορισμού ενός υπευθύνου προστασίας δεδομένων δεν μπορεί να ισχύει για τον εκτελούντα την 
επεξεργασία. Ως εκ τούτου, ο εκτελών την επεξεργασία απαλείφθηκε. Ωστόσο, ο εκτελών την 
επεξεργασία έχει τη δυνατότητα να ορίσει υπεύθυνο προστασίας δεδομένων.

Τροπολογία 2150
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο
εκτελών την επεξεργασία ορίζουν
υπεύθυνο προστασίας δεδομένων σε κάθε 
περίπτωση στην οποία:

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και εκτελών 
την επεξεργασία εξετάζουν εάν θα 
ορίσουν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων 
σε κάθε περίπτωση στην οποία:

Or. en

Αιτιολόγηση

Μια αρχή προστασίας δεδομένων δεν είναι απαραίτητη σε όλες τις περιπτώσεις.

Τροπολογία 2151
Nils Torvalds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο 
εκτελών την επεξεργασία ορίζουν 
υπεύθυνο προστασίας δεδομένων σε κάθε 
περίπτωση στην οποία:

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο 
εκτελών την επεξεργασία, αν δεν 
ασκούνται ήδη τα καθήκοντα αυτά, 
ορίζουν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων 
όπως επισημαίνεται στο άρθρο 4 σε κάθε 
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περίπτωση στην οποία:

Or. en

Τροπολογία 2152
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο 
εκτελών την επεξεργασία ορίζουν 
υπεύθυνο προστασίας δεδομένων σε κάθε 
περίπτωση στην οποία:

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο 
εκτελών την επεξεργασία ορίζουν, με τη 
συγκατάθεση τουλάχιστον των 
εκπροσώπων των εργαζομένων, υπεύθυνο 
προστασίας δεδομένων σε κάθε περίπτωση 
στην οποία:

Or. de

Τροπολογία 2153
Sophia in 't Veld

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο 
εκτελών την επεξεργασία ορίζουν 
υπεύθυνο προστασίας δεδομένων σε κάθε 
περίπτωση στην οποία:

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο 
εκτελών την επεξεργασία ορίζουν ή 
συνάπτουν εξωτερική σύμβαση με
υπεύθυνο προστασίας δεδομένων σε κάθε 
περίπτωση στην οποία:

Or. en

Τροπολογία 2154
Anna Hedh, Marita Ulvskog
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο 
εκτελών την επεξεργασία ορίζουν 
υπεύθυνο προστασίας δεδομένων σε κάθε 
περίπτωση στην οποία:

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο 
εκτελών την επεξεργασία από κοινού με 
τους εκπροσώπους των εργαζομένων
ορίζουν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων 
σε κάθε περίπτωση στην οποία:

Or. en

Τροπολογία 2155
Timothy Kirkhope
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο 
εκτελών την επεξεργασία ορίζουν 
υπεύθυνο προστασίας δεδομένων σε κάθε 
περίπτωση στην οποία:

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο 
εκτελών την επεξεργασία ορίζουν 
υπεύθυνο προστασίας δεδομένων που είναι 
αρμόδιος για τον έλεγχο και τη 
συμμόρφωση με την προστασία 
δεδομένων σε κάθε περίπτωση στην οποία:

Or. en

Τροπολογία 2156
Janusz Wojciechowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο 
εκτελών την επεξεργασία ορίζουν 
υπεύθυνο προστασίας δεδομένων σε κάθε 
περίπτωση στην οποία:

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο 
εκτελών την επεξεργασία οφείλουν να 
ορίζουν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων 
σε κάθε περίπτωση στην οποία:
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Or. pl

Τροπολογία 2157
Timothy Kirkhope
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η επεξεργασία διενεργείται από 
δημόσια αρχή ή φορέα· ή

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2158
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η επεξεργασία διενεργείται από 
δημόσια αρχή ή φορέα· ή

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 2159
Jan Mulder

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) εάν οι κίνδυνοι που αναφέρονται στο 
άρθρο 33 παράγραφος 2 δεν είναι 
αμελητέοι ακόμα και αν η βασική 
δραστηριότητα της εταιρείας δεν είναι η 
επεξεργασία δεδομένων·



AM\929512EL.doc 41/143 PE506.168v02-00

EL

Or. en

Τροπολογία 2160
Sophia in 't Veld

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η επεξεργασία διενεργείται από 
επιχείρηση η οποία απασχολεί 
τουλάχιστον 250 άτομα· ή

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2161
Jan Mulder

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η επεξεργασία διενεργείται από 
επιχείρηση η οποία απασχολεί 
τουλάχιστον 250 άτομα· ή

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο αριθμός του προσωπικού δεν είναι κριτήριο που καθορίζει την ανάγκη επεξεργασίας
δεδομένων.

Τροπολογία 2162
Stanimir Ilchev

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η επεξεργασία διενεργείται από 
επιχείρηση η οποία απασχολεί 
τουλάχιστον 250 άτομα· ή

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 2163
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η επεξεργασία διενεργείται από 
επιχείρηση η οποία απασχολεί 
τουλάχιστον 250 άτομα· ή

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 2164
Janusz Wojciechowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η επεξεργασία διενεργείται από 
επιχείρηση η οποία απασχολεί 
τουλάχιστον 250 άτομα· ή

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 2165
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η επεξεργασία διενεργείται από 
επιχείρηση η οποία απασχολεί 
τουλάχιστον 250 άτομα· ή

β) υφίστανται τουλάχιστον δύο από τους 
παράγοντες κινδύνου που αναφέρονται 
στο άρθρο 5β παράγραφοι 1 έως 10.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 2166
Wim van de Camp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η επεξεργασία διενεργείται από 
επιχείρηση η οποία απασχολεί τουλάχιστον 
250 άτομα· ή

β) η επεξεργασία διενεργείται από 
επιχείρηση και το αποτέλεσμα κάθε 
εκτίμησης επιπτώσεων σχετικά με την 
ιδιωτική ζωή, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 33, σχετικά με την επεξεργασία 
που συνδέεται με τις βασικές της 
δραστηριότητες, και ιδίως τις βασικές 
δραστηριότητες οι οποίες δυνάμει της 
φύσης, της έκτασης ή των σκοπών τους 
απαιτούν τακτική και συστηματική 
παρακολούθηση των προσώπων στα 
οποία αναφέρονται τα δεδομένα, 
καταδεικνύει υψηλά επίπεδα κινδύνου για 
τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα, και κυρίως για το δικαίωμά 
τους στην ιδιωτική ζωή, ανεξάρτητα από 
τα μέτρα που λαμβάνονται από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα 
την επεξεργασία για τον μετριασμό των εν 
λόγω κινδύνων. Σε όλες τις άλλες 
περιπτώσεις, ο ορισμός ενός υπευθύνου 
προστασίας δεδομένων είναι 
προαιρετικός·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Το κριτήριο του οργανωτικού μεγέθους (>250 υπάλληλοι) δεν είναι χρήσιμο για τη 
διαφοροποίηση μεταξύ οργανώσεων σε σχέση με το πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου. 
Αντίθετα, μια προσέγγιση που βασίζεται στην εκτίμηση κινδύνων στο πλαίσιο του άρθρου 35 θα 
ήταν πιο πρόσφορη για την επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού. Ως εκ τούτου, ο 
ορισμός ενός υπευθύνου προστασίας δεδομένων πρέπει να είναι υποχρεωτικός μόνο αν η 
διαδικασία επεξεργασίας δεδομένων που αφορά τις βασικές του δραστηριότητες ενέχει μεγάλο 
κίνδυνο. Μόνο σε μία κατάσταση που εμφανίζει πολύ υψηλό κίνδυνο, δικαιολογείται ο 
υποχρεωτικός ορισμός ενός υπευθύνου προστασίας δεδομένων. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο 
ορισμός ενός υπευθύνου προστασίας δεδομένων θα πρέπει να είναι προαιρετικός.

Τροπολογία 2167
Françoise Castex, Sylvie Guillaume

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η επεξεργασία διενεργείται από 
επιχείρηση η οποία απασχολεί τουλάχιστον 
250 άτομα· ή

β) η επεξεργασία διενεργείται από 
επιχείρηση η οποία απασχολεί τουλάχιστον 
50 άτομα, ή μια επιχείρηση επεξεργάζεται 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ως 
βασική της δραστηριότητα ή η 
επεξεργασία διενεργείται για ειδικές 
κατηγορίες δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα όπως αναφέρεται στο άρθρο 9 
παράγραφος 1·

Or. en

Τροπολογία 2168
Timothy Kirkhope
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η επεξεργασία διενεργείται από 
επιχείρηση η οποία απασχολεί τουλάχιστον 

β) η επεξεργασία διενεργείται από 
επιχείρηση η οποία απασχολεί τουλάχιστον 
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250 άτομα· ή 500 άτομα· ή

Or. en

Τροπολογία 2169
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η επεξεργασία διενεργείται από 
επιχείρηση η οποία απασχολεί τουλάχιστον 
250 άτομα· ή

β) η επεξεργασία διενεργείται από νομικά 
πρόσωπα και αφορά ετησίως 
περισσότερα από 500 πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα ή από 
επιχείρηση η οποία απασχολεί τουλάχιστον 
250 άτομα, ή επεξεργασία διενεργείται για 
ειδικές κατηγορίες δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1· ή

Or. en

Τροπολογία 2170
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η επεξεργασία διενεργείται από 
επιχείρηση η οποία απασχολεί 
τουλάχιστον 250 άτομα· ή

β) η επεξεργασία διενεργείται από νομικό 
πρόσωπο και αφορά ετησίως 
περισσότερα από 500 πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα· ή

Or. en

Τροπολογία 2171
Carmen Romero López
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η επεξεργασία διενεργείται από 
επιχείρηση η οποία απασχολεί τουλάχιστον 
250 άτομα· ή

β) η επεξεργασία διενεργείται από 
επιχείρηση η οποία απασχολεί τουλάχιστον 
250 άτομα, ή εμπίπτει σε μία από τις 
ειδικές κατηγορίες δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στο άρθρο 9 
παράγραφος 1 ή δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, η επεξεργασία των οποίων θα 
μπορούσε να ενέχει κίνδυνο οικονομικό, 
εργασιακό ή για την υπόληψη του 
ενδιαφερομένου· ή

Or. es

Αιτιολόγηση

Προστίθεται ως κριτήριο κατά την εκπλήρωση της υποχρέωσης που προβλέπεται στο παρόν 
άρθρο η έννοια του κινδύνου κατά την επεξεργασία των δεδομένων, ανεξάρτητα από τη 
διάσταση της επιχείρησης. Θεωρείται ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που ανήκουν σε μια από ειδικές κατηγορίες ή που δύνανται να επηρεάσουν την 
κληρονομιά του ενδιαφερομένου, τις εργασιακές του σχέσεις ή την υπόληψή του ενδέχεται να 
ενέχουν σημαντικό κίνδυνο για αυτόν.

Τροπολογία 2172
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η επεξεργασία διενεργείται από 
επιχείρηση η οποία απασχολεί τουλάχιστον 
250 άτομα· ή

β) η επεξεργασία διενεργείται από 
επιχείρηση η οποία απασχολεί τουλάχιστον 
50 άτομα· ή

Or. de

Τροπολογία 2173
Marie-Christine Vergiat
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η επεξεργασία διενεργείται από 
επιχείρηση η οποία απασχολεί 
τουλάχιστον 250 άτομα· ή

β) η επεξεργασία διενεργείται από νομικό 
πρόσωπο και αφορά ετησίως 
περισσότερα από 250 άτομα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα· ή

Or. fr

Τροπολογία 2174
Ewald Stadler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η επεξεργασία διενεργείται από 
επιχείρηση η οποία απασχολεί τουλάχιστον 
250 άτομα· ή

β) η επεξεργασία διενεργείται από 
επιχείρηση η οποία απασχολεί τουλάχιστον 
50 άτομα· ή

Or. de

Τροπολογία 2175
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) η συλλογή δεδομένων και η 
επεξεργασία αφορούν τουλάχιστον 250 
πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα ανά έτος·

Or. de
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Τροπολογία 2176
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) οι βασικές δραστηριότητες του 
υπευθύνου επεξεργασίας ή του 
εκτελούντος την επεξεργασία αφορούν 
πράξεις επεξεργασίας οι οποίες, λόγω της 
φύσης, της έκτασης ή/και των σκοπών 
τους, απαιτούν τακτική και συστηματική 
παρακολούθηση προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο απαλείφεται σύμφωνα με την τροπολογία του στοιχείου β σε σχέση με τις αρχές 
πλαισίου και εκτίμησης κινδύνων δυνάμει των άρθρων 5α (νέο) και 5β (νέο).

Τροπολογία 2177
Wim van de Camp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) οι βασικές δραστηριότητες του 
υπευθύνου επεξεργασίας ή του 
εκτελούντος την επεξεργασία αφορούν 
πράξεις επεξεργασίας οι οποίες, λόγω της 
φύσης, της έκτασης ή/και των σκοπών 
τους, απαιτούν τακτική και συστηματική 
παρακολούθηση προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κριτήριο του οργανωτικού μεγέθους (>250 υπάλληλοι) δεν είναι χρήσιμο για τη 
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διαφοροποίηση μεταξύ οργανώσεων σε σχέση με το πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου. 
Αντίθετα, μια προσέγγιση που βασίζεται στην εκτίμηση κινδύνων στο πλαίσιο του άρθρου 35 θα 
ήταν πιο πρόσφορη για την επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού. Ως εκ τούτου, ο 
ορισμός ενός υπευθύνου προστασίας δεδομένων πρέπει να είναι υποχρεωτικός μόνο αν η 
διαδικασία επεξεργασίας δεδομένων που αφορά τις βασικές του δραστηριότητες ενέχει μεγάλο 
κίνδυνο. Μόνο σε μία κατάσταση που εμφανίζει πολύ υψηλό κίνδυνο, δικαιολογείται ο 
υποχρεωτικός ορισμός ενός υπευθύνου προστασίας δεδομένων. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο 
ορισμός ενός υπευθύνου προστασίας δεδομένων θα πρέπει να είναι προαιρετικός.

Τροπολογία 2178
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) οι βασικές δραστηριότητες του 
υπευθύνου επεξεργασίας ή του 
εκτελούντος την επεξεργασία αφορούν 
πράξεις επεξεργασίας οι οποίες, λόγω της 
φύσης, της έκτασης ή/και των σκοπών 
τους, απαιτούν τακτική και συστηματική 
παρακολούθηση προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα.

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 2179
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) οι βασικές δραστηριότητες του 
υπευθύνου επεξεργασίας ή του 
εκτελούντος την επεξεργασία αφορούν 
πράξεις επεξεργασίας οι οποίες, λόγω της 
φύσης, της έκτασης ή/και των σκοπών 
τους, απαιτούν τακτική και συστηματική 
παρακολούθηση προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα.

γ) οι βασικές δραστηριότητες του 
υπευθύνου επεξεργασίας ή του 
εκτελούντος την επεξεργασία αφορούν 
πράξεις επεξεργασίας οι οποίες, λόγω της 
φύσης, της έκτασης ή/και των σκοπών 
τους, απαιτούν τακτική και συστηματική 
παρακολούθηση προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα. Οι βασικές 
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δραστηριότητες πρέπει να ορίζονται ως 
δραστηριότητες στις οποίες το 50% του 
ετήσιου κύκλου εργασιών που προκύπτει 
από την πώληση δεδομένων ή των 
εσόδων αποκομίζεται από τη χρήση των 
εν λόγω δεδομένων. Σε σχέση με την 
προστασία των δεδομένων, οι 
δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων 
που δεν αντιπροσωπεύουν περισσότερο 
από το 50% του κύκλου εργασιών της 
εταιρείας πρέπει να θεωρούνται 
παρεπόμενες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προέρχεται από τη γνωμοδότηση της ITRE.

Τροπολογία 2180
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) οι βασικές δραστηριότητες του 
υπευθύνου επεξεργασίας ή του 
εκτελούντος την επεξεργασία αφορούν 
πράξεις επεξεργασίας οι οποίες, λόγω της 
φύσης, της έκτασης ή/και των σκοπών 
τους, απαιτούν τακτική και συστηματική 
παρακολούθηση προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα.

γ) οι βασικές δραστηριότητες του 
υπευθύνου επεξεργασίας ή του 
εκτελούντος την επεξεργασία αφορούν 
πράξεις επεξεργασίας οι οποίες, λόγω της 
φύσης, της έκτασης ή/και των σκοπών 
τους, απαιτούν τακτική και συστηματική 
παρακολούθηση προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα. Οι βασικές 
δραστηριότητες πρέπει να ορίζονται ως 
δραστηριότητες στις οποίες το 50% του 
ετήσιου κύκλου εργασιών που προκύπτει 
από την πώληση δεδομένων ή των 
εσόδων αποκομίζεται από τα εν λόγω 
δεδομένα. Σε σχέση με την προστασία 
των δεδομένων, οι δραστηριότητες 
επεξεργασίας δεδομένων που δεν 
αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 
50% του κύκλου εργασιών της εταιρείας 
πρέπει να θεωρούνται παρεπόμενες.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός υπευθύνων προστασίας δεδομένων πρέπει να θεωρείται αναγκαίος μόνο όταν οι 
βασικές λειτουργίες μιας εταιρείας αφορούν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.

Τροπολογία 2181
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) οι βασικές δραστηριότητες του 
υπευθύνου επεξεργασίας ή του 
εκτελούντος την επεξεργασία αφορούν 
πράξεις επεξεργασίας οι οποίες, λόγω της 
φύσης, της έκτασης ή/και των σκοπών 
τους, απαιτούν τακτική και συστηματική 
παρακολούθηση προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα.

γ) οι βασικές δραστηριότητες του 
υπευθύνου επεξεργασίας ή του 
εκτελούντος την επεξεργασία αφορούν 
πράξεις επεξεργασίας οι οποίες, λόγω της 
φύσης, της έκτασης ή/και των σκοπών 
τους, του όγκου τους, απαιτούν τακτική 
και συστηματική παρακολούθηση 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα.

Or. fr

Τροπολογία 2182
Ewald Stadler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) οι βασικές δραστηριότητες του 
υπευθύνου επεξεργασίας ή του 
εκτελούντος την επεξεργασία αφορούν 
πράξεις επεξεργασίας οι οποίες, λόγω της 
φύσης, της έκτασης ή/και των σκοπών 
τους, απαιτούν τακτική και συστηματική 
παρακολούθηση προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα.

γ) οι βασικές δραστηριότητες του 
υπευθύνου επεξεργασίας ή του 
εκτελούντος την επεξεργασία αφορούν 
πράξεις επεξεργασίας για σκοπούς 
διαβίβασης, ανωνυμοποιημένης 
διαβίβασης και για υπηρεσίες έρευνας 
αγοράς και δημοσκοπήσεων.
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Or. de

Τροπολογία 2183
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Όταν εξετάζει εάν πρέπει να οριστεί 
υπεύθυνος προστασίας δεδομένων, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία πρέπει να λαμβάνει υπόψη 
παράγοντες όπως π.χ. τη φύση, την 
έκταση και τους σκοπούς της 
επεξεργασίας, τους κινδύνους που 
ενδέχεται να εγκυμονεί για τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και τις ελευθερίες των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα, τα άλλα μέτρα που προτείνει 
προκειμένου να συμμορφωθεί με τον 
συγκεκριμένο κανονισμό και την 
αποδοτικότητα ως προς το κόστος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία είναι αυτός που έχει πρωτίστως το 
καθήκον να εξετάζει τον ορισμό ενός υπευθύνου προστασίας δεδομένων.

Τροπολογία 2184
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
προβλέπουν στο εθνικό δίκαιο την 
υποχρέωση των υπευθύνων επεξεργασίας 
ή εκτελούντων την επεξεργασία να 
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ορίζουν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων 
για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού. Σε αυτήν την περίπτωση, τα 
κράτη μέλη πρέπει τουλάχιστον να 
εξετάζουν τους παράγοντες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1α. Κάθε 
τέτοιο μέτρο κοινοποιείται στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη, σύμφωνα με την εγχώρια νομοθεσία τους και τις κανονιστικές τους πρακτικές 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αποφασίζουν εάν θα απαιτείται ο ορισμός υπευθύνου 
προστασίας δεδομένων σε όλες τις περιπτώσεις ή μόνο σε εκείνες που ενέχουν ειδικούς 
κινδύνους.

Τροπολογία 2185
Stanimir Ilchev

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στην περίπτωση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο β), ένας όμιλος 
επιχειρήσεων μπορεί να διορίσει έναν 
μοναδικό υπεύθυνο προστασίας 
δεδομένων.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 2186
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στην περίπτωση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο β), ένας όμιλος 

2. Ένας όμιλος επιχειρήσεων μπορεί να 
διορίσει έναν μοναδικό υπεύθυνο 
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επιχειρήσεων μπορεί να διορίσει έναν 
μοναδικό υπεύθυνο προστασίας 
δεδομένων.

προστασίας δεδομένων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει λόγος που μπορεί να δικαιολογήσει τον περιορισμό αυτής της δυνατότητας.

Τροπολογία 2187
Nils Torvalds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στην περίπτωση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο β), ένας όμιλος 
επιχειρήσεων μπορεί να διορίσει έναν 
μοναδικό υπεύθυνο προστασίας 
δεδομένων.

2. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται
στην παράγραφο 1, ένας όμιλος 
επιχειρήσεων μπορεί να διορίσει έναν 
κοινό υπεύθυνο προστασίας δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 2188
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στην περίπτωση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο β), ένας όμιλος 
επιχειρήσεων μπορεί να διορίσει έναν 
μοναδικό υπεύθυνο προστασίας 
δεδομένων.

2. Στην περίπτωση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο β), ένας όμιλος 
επιχειρήσεων μπορεί να διορίσει έναν 
μοναδικό οργανισμό προστασίας 
δεδομένων ή υπεύθυνο προστασίας 
δεδομένων.

Or. en
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Τροπολογία 2189
Jan Mulder

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στην περίπτωση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο β), ένας όμιλος 
επιχειρήσεων μπορεί να διορίσει έναν 
μοναδικό υπεύθυνο προστασίας 
δεδομένων.

2. Ένας όμιλος επιχειρήσεων μπορεί να 
διορίσει έναν μοναδικό υπεύθυνο 
προστασίας δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 2190
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στην περίπτωση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο β), ένας όμιλος 
επιχειρήσεων μπορεί να διορίσει έναν 
μοναδικό υπεύθυνο προστασίας 
δεδομένων.

2. Ένας όμιλος επιχειρήσεων μπορεί να 
διορίσει έναν μοναδικό υπεύθυνο 
προστασίας δεδομένων.

Or. es

Τροπολογία 2191
Wim van de Camp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στην περίπτωση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο β), ένας όμιλος 
επιχειρήσεων μπορεί να διορίσει έναν 
μοναδικό υπεύθυνο προστασίας 

2. Ένας όμιλος επιχειρήσεων μπορεί να 
διορίσει έναν μοναδικό υπεύθυνο 
προστασίας δεδομένων.
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δεδομένων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που απορρέει από την τροπολογία του άρθρου 35 παράγραφος 1.

Τροπολογία 2192
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στην περίπτωση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο β), ένας όμιλος 
επιχειρήσεων μπορεί να διορίσει έναν 
μοναδικό υπεύθυνο προστασίας 
δεδομένων.

2. Ένας όμιλος επιχειρήσεων μπορεί να 
διορίσει έναν μοναδικό υπεύθυνο 
προστασίας δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 2193
Véronique Mathieu Houillon, Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στην περίπτωση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο β), ένας όμιλος 
επιχειρήσεων μπορεί να διορίσει έναν 
μοναδικό υπεύθυνο προστασίας 
δεδομένων.

2. Στην περίπτωση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο β), ένας όμιλος 
επιχειρήσεων μπορεί να διορίσει έναν 
μοναδικό υπεύθυνο προστασίας 
δεδομένων. Ένας όμιλος επιχειρήσεων 
μπορεί επίσης να διορίσει έναν μοναδικό 
υπεύθυνο προστασίας δεδομένων για μία 
ή περισσότερες πράξεις επεξεργασίας που 
διενεργούνται από διάφορες οντότητες 
του ομίλου.

Or. fr
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Τροπολογία 2194
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στην περίπτωση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο β), ένας όμιλος 
επιχειρήσεων μπορεί να διορίσει έναν 
μοναδικό υπεύθυνο προστασίας 
δεδομένων.

2. Ένας όμιλος επιχειρήσεων μπορεί να 
διορίσει έναν μοναδικό οργανισμό
προστασίας δεδομένων ή υπεύθυνο 
προστασίας δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 2195
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στην περίπτωση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο β), ένας όμιλος 
επιχειρήσεων μπορεί να διορίσει έναν 
μοναδικό υπεύθυνο προστασίας 
δεδομένων.

2. Στην περίπτωση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο β), ένας όμιλος 
επιχειρήσεων μπορεί να διορίσει έναν
κύριο υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, 
εφόσον διασφαλίζεται ότι είναι εύκολα 
προσβάσιμος από οποιαδήποτε 
τοποθεσία, ωστόσο θα υπάρχει 
τουλάχιστον ένας υπεύθυνο προστασίας 
δεδομένων ανά κράτος μέλος.

Or. de

Τροπολογία 2196
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 2 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Στην περίπτωση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο β, τα άρθρα 33 και 
34 δεν ισχύουν.

Or. en

Τροπολογία 2197
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο 
εκτελών την επεξεργασία είναι δημόσια 
αρχή ή δημόσιος φορέας, ο υπεύθυνος 
προστασίας δεδομένων μπορεί να ορίζεται 
για περισσότερες από τις οντότητές της 
(του), λαμβάνοντας υπόψη την οργανωτική 
δομή της δημόσιας αρχής ή του δημόσιου 
φορέα.

3. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο 
εκτελών την επεξεργασία είναι δημόσια 
αρχή ή δημόσιος φορέας, ο οργανισμός 
προστασίας δεδομένων ή ο υπεύθυνος 
προστασίας δεδομένων μπορεί να ορίζεται 
για περισσότερες από τις οντότητές της 
(του), λαμβάνοντας υπόψη την οργανωτική 
δομή της δημόσιας αρχής ή του δημόσιου 
φορέα.

Or. en

Τροπολογία 2198
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο 
εκτελών την επεξεργασία είναι δημόσια 
αρχή ή δημόσιος φορέας, ο υπεύθυνος 
προστασίας δεδομένων μπορεί να ορίζεται 
για περισσότερες από τις οντότητές της 
(του), λαμβάνοντας υπόψη την οργανωτική 
δομή της δημόσιας αρχής ή του δημόσιου 

3. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο 
εκτελών την επεξεργασία είναι δημόσια 
αρχή ή δημόσιος φορέας, ο οργανισμός 
προστασίας δεδομένων ή ο υπεύθυνος 
προστασίας δεδομένων μπορεί να ορίζεται 
για περισσότερες από τις οντότητές της 
(του), λαμβάνοντας υπόψη την οργανωτική 
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φορέα. δομή της δημόσιας αρχής ή του δημόσιου 
φορέα.

Or. en

Τροπολογία 2199
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο 
εκτελών την επεξεργασία είναι δημόσια 
αρχή ή δημόσιος φορέας, ο υπεύθυνος 
προστασίας δεδομένων μπορεί να ορίζεται 
για περισσότερες από τις οντότητές της 
(του), λαμβάνοντας υπόψη την οργανωτική 
δομή της δημόσιας αρχής ή του δημόσιου 
φορέα.

3. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο 
εκτελών την επεξεργασία είναι δημόσια 
αρχή ή δημόσιος φορέας, ο υπεύθυνος 
προστασίας δεδομένων μπορεί να ορίζεται 
για περισσότερες από τις οντότητές της 
(του), λαμβάνοντας υπόψη την οργανωτική 
δομή της δημόσιας αρχής ή του δημόσιου 
φορέα. Πολλές δημόσιες αρχές ή φορείς 
μπορούν επίσης, λαμβάνοντας υπόψη την 
οργανωτική δομή των δημόσιων αρχών ή 
φορέων, να διορίσουν από κοινού έναν 
υπεύθυνο προστασίας δεδομένων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα πολλών δημόσιων αρχών ή φορέων να διορίζουν από κοινού έναν υπεύθυνο 
προστασίας δεδομένων έχει μεγάλη αξία για τις μικρομεσαίες δημόσιες αρχές και τους 
μικρομεσαίους δημόσιους φορείς. Στην πράξη, οι δημόσιες αρχές συνεργάζονται συχνά και στον 
τομέα της επεξεργασίας δεδομένων.

Τροπολογία 2200
Nils Torvalds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο 3. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο 
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εκτελών την επεξεργασία είναι δημόσια 
αρχή ή δημόσιος φορέας, ο υπεύθυνος 
προστασίας δεδομένων μπορεί να ορίζεται 
για περισσότερες από τις οντότητές της 
(του), λαμβάνοντας υπόψη την οργανωτική 
δομή της δημόσιας αρχής ή του δημόσιου 
φορέα.

εκτελών την επεξεργασία είναι δημόσια 
αρχή ή δημόσιος φορέας, ο υπεύθυνος ή οι 
υπεύθυνοι προστασίας δεδομένων 
μπορούν να ορίζονται για περισσότερες 
από τις οντότητές της (του), λαμβάνοντας 
υπόψη την οργανωτική δομή της δημόσιας 
αρχής ή του δημόσιου φορέα.

Or. en

Τροπολογία 2201
Alexandra Thein

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο 
εκτελών την επεξεργασία είναι δημόσια 
αρχή ή δημόσιος φορέας, ο υπεύθυνος 
προστασίας δεδομένων μπορεί να ορίζεται 
για περισσότερες από τις οντότητές της 
(του), λαμβάνοντας υπόψη την οργανωτική 
δομή της δημόσιας αρχής ή του δημόσιου 
φορέα.

3. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο 
εκτελών την επεξεργασία είναι δημόσια 
αρχή ή δημόσιος φορέας, ο υπεύθυνος 
προστασίας δεδομένων μπορεί να ορίζεται 
για περισσότερες από τις οντότητές της 
(του), λαμβάνοντας υπόψη την οργανωτική 
δομή της δημόσιας αρχής ή του δημόσιου 
φορέα. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
θεσπίσουν ειδικούς κανόνες που θα 
προβλέπουν τον ορισμό ενός υπευθύνου 
προστασίας δεδομένων για ομάδες 
κατόχων δημόσιων αξιωμάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι υπηρεσίες των κατόχων δημόσιων αξιωμάτων δεν έχουν συνήθως το τυπικό μέγεθος και την 
τυπική δομή μιας δημόσιας αρχής. Σε πολλές περιπτώσεις, η δημόσια αρχή μπορεί να 
αποτελείται από ένα μόνο αρμόδιο πρόσωπο: τον ίδιο τον κάτοχο του δημόσιου αξιώματος. Ως 
εκ τούτου, τα κράτη μέλη πρέπει τουλάχιστον να έχουν τη δυνατότητα να προβλέπουν τον 
ορισμό ενός κοινού υπευθύνου προστασίας δεδομένων για μια ομάδα κατόχων δημόσιων 
αξιωμάτων (π.χ. στο επίπεδο του επαγγελματικού φορέα ελέγχου).

Τροπολογία 2202
Sarah Ludford
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο 
εκτελών την επεξεργασία είναι δημόσια 
αρχή ή δημόσιος φορέας, ο υπεύθυνος 
προστασίας δεδομένων μπορεί να ορίζεται 
για περισσότερες από τις οντότητές της
(του), λαμβάνοντας υπόψη την οργανωτική 
δομή της δημόσιας αρχής ή του δημόσιου 
φορέα.

3. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο 
εκτελών την επεξεργασία είναι δημόσια 
αρχή ή δημόσιος φορέας, ένας μόνο 
υπεύθυνος προστασίας δεδομένων μπορεί 
να ορίζεται για πολλές τέτοιες αρχές ή 
πολλούς τέτοιους φορείς λαμβάνοντας 
υπόψη την οργανωτική τους δομή και το 
μέγεθός τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση αυτή είναι πιο σαφής.

Τροπολογία 2203
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
αποτελεί μέλος επαγγελματικής 
οργάνωσης ή οργάνωσης που συνενώνει 
τους υπευθύνους επεξεργασίας του ίδιου 
τομέα δραστηριοτήτων, μπορεί να 
διορίσει υπεύθυνο προστασίας 
δεδομένων, ο οποίος έχει οριστεί για τον 
σκοπό αυτόν από την εν λόγω οργάνωση·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η δημιουργία ενώσεων έχει το σαφές πλεονέκτημα της καλής γνώσης των ιδιαιτεροτήτων ενός 
επαγγέλματος, οι οποίες εφαρμόζονται για την προστασία των δεδομένων καθώς και της 
αυξημένης ευαισθητοποίησης των εμπλεκόμενων υπευθύνων επεξεργασίας. Η προτεινόμενη 
τροπολογία δίνει τη δυνατότητα στις επαγγελματικές οργανώσεις να διαθέτουν υπευθύνους 
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προστασίας δεδομένων που ανήκουν σε ενώσεις αφήνοντας την επιλογή στους ενδιαφερόμενους 
επαγγελματίες για το εάν θα απευθυνθούν σε αυτές.

Τροπολογία 2204
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Σε άλλες περιπτώσεις εκτός από τις 
αναφερόμενες στην παράγραφο 1, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία ή ενώσεις και άλλοι φορείς 
που εκπροσωπούν κατηγορίες υπευθύνων 
επεξεργασίας ή εκτελούντων την 
επεξεργασία μπορούν να ορίζουν 
υπεύθυνο προστασίας δεδομένων.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2205
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Σε άλλες περιπτώσεις εκτός από τις 
αναφερόμενες στην παράγραφο 1, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία ή ενώσεις και άλλοι φορείς 
που εκπροσωπούν κατηγορίες υπευθύνων 
επεξεργασίας ή εκτελούντων την 
επεξεργασία μπορούν να ορίζουν υπεύθυνο 
προστασίας δεδομένων.

4. Σε άλλες περιπτώσεις εκτός από τις 
αναφερόμενες στην παράγραφο 1, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία ή ενώσεις και άλλοι φορείς 
που εκπροσωπούν κατηγορίες υπευθύνων 
επεξεργασίας ή εκτελούντων την 
επεξεργασία μπορούν να ορίζουν 
οργανισμό προστασίας δεδομένων ή 
υπεύθυνο προστασίας δεδομένων.

Or. en
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Τροπολογία 2206
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Σε άλλες περιπτώσεις εκτός από τις 
αναφερόμενες στην παράγραφο 1, ο
υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία ή ενώσεις και άλλοι φορείς 
που εκπροσωπούν κατηγορίες υπευθύνων 
επεξεργασίας ή εκτελούντων την 
επεξεργασία μπορούν να ορίζουν υπεύθυνο 
προστασίας δεδομένων.

4. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία ή ενώσεις και άλλοι 
φορείς που εκπροσωπούν κατηγορίες 
υπευθύνων επεξεργασίας ή εκτελούντων 
την επεξεργασία μπορούν να ορίζουν 
υπεύθυνο προστασίας δεδομένων.

Or. es

Τροπολογία 2207
Nils Torvalds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Σε άλλες περιπτώσεις εκτός από τις 
αναφερόμενες στην παράγραφο 1, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία ή ενώσεις και άλλοι φορείς 
που εκπροσωπούν κατηγορίες υπευθύνων 
επεξεργασίας ή εκτελούντων την 
επεξεργασία μπορούν να ορίζουν υπεύθυνο 
προστασίας δεδομένων.

4. Σε άλλες περιπτώσεις εκτός από τις 
αναφερόμενες στην παράγραφο 1, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία ή ενώσεις και άλλοι φορείς 
που εκπροσωπούν κατηγορίες υπευθύνων 
επεξεργασίας ή εκτελούντων την 
επεξεργασία μπορούν να ορίζουν υπεύθυνο 
ή υπευθύνους προστασίας δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 2208
Véronique Mathieu Houillon, Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 4 α (νέα)



PE506.168v02-00 64/143 AM\929512EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
αποτελεί μέλος επαγγελματικής 
οργάνωσης ή οργάνωσης που συνενώνει 
τους υπευθύνους επεξεργασίας του ίδιου 
τομέα δραστηριοτήτων, μπορεί να 
διορίσει υπεύθυνο προστασίας 
δεδομένων, ο οποίος έχει οριστεί για τον 
σκοπό αυτόν από την εν λόγω οργάνωση·

Or. fr

Τροπολογία 2209
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία ορίζουν τον υπεύθυνο 
προστασίας δεδομένων βάσει 
επαγγελματικών προσόντων και ιδίως 
πείρας στο δίκαιο και στις πρακτικές 
προστασίας των δεδομένων και 
ικανότητας εκπλήρωσης των 
καθηκόντων που αναφέρονται στο άρθρο 
37. Το αναγκαίο επίπεδο πείρας 
καθορίζεται ειδικότερα ανάλογα με την 
επεξεργασία δεδομένων που διενεργείται 
και από την προστασία την οποία 
απαιτούν τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που επεξεργάζονται ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2210
Axel Voss
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία ορίζουν τον υπεύθυνο 
προστασίας δεδομένων βάσει 
επαγγελματικών προσόντων και ιδίως 
πείρας στο δίκαιο και στις πρακτικές 
προστασίας των δεδομένων και ικανότητας 
εκπλήρωσης των καθηκόντων που 
αναφέρονται στο άρθρο 37. Το αναγκαίο 
επίπεδο πείρας καθορίζεται ειδικότερα 
ανάλογα με την επεξεργασία δεδομένων 
που διενεργείται και από την προστασία 
την οποία απαιτούν τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που 
επεξεργάζονται ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
ή ο εκτελών την επεξεργασία.

5. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία ορίζουν τον οργανισμό 
προστασίας δεδομένων ή τον υπεύθυνο 
προστασίας δεδομένων βάσει 
επαγγελματικών προσόντων και ιδίως 
πείρας στο δίκαιο και στις πρακτικές 
προστασίας των δεδομένων και ικανότητας 
εκπλήρωσης των καθηκόντων που 
αναφέρονται στο άρθρο 37. Το αναγκαίο 
επίπεδο πείρας καθορίζεται ειδικότερα 
ανάλογα με την επεξεργασία δεδομένων 
που διενεργείται και από την προστασία 
την οποία απαιτούν τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που 
επεξεργάζονται ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
ή ο εκτελών την επεξεργασία.

Or. en

Τροπολογία 2211
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία ορίζουν τον υπεύθυνο 
προστασίας δεδομένων βάσει 
επαγγελματικών προσόντων και ιδίως 
πείρας στο δίκαιο και στις πρακτικές 
προστασίας των δεδομένων και ικανότητας 
εκπλήρωσης των καθηκόντων που 
αναφέρονται στο άρθρο 37. Το αναγκαίο 
επίπεδο πείρας καθορίζεται ειδικότερα 
ανάλογα με την επεξεργασία δεδομένων 
που διενεργείται και από την προστασία 
την οποία απαιτούν τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που 
επεξεργάζονται ο υπεύθυνος επεξεργασίας 

5. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία ορίζουν τον υπεύθυνο 
προστασίας δεδομένων βάσει 
επαγγελματικών προσόντων και ιδίως 
πείρας στο δίκαιο και στις πρακτικές 
προστασίας των δεδομένων και ικανότητας 
εκπλήρωσης των καθηκόντων που 
αναφέρονται στο άρθρο 37, βάσει 
κριτηρίων αυστηρού επαγγελματισμού.
Το αναγκαίο επίπεδο πείρας καθορίζεται 
ειδικότερα ανάλογα με την επεξεργασία 
δεδομένων που διενεργείται και από την 
προστασία την οποία απαιτούν τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
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ή ο εκτελών την επεξεργασία. επεξεργάζονται ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
ή ο εκτελών την επεξεργασία.

Or. es

Τροπολογία 2212
Nils Torvalds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία ορίζουν τον υπεύθυνο 
προστασίας δεδομένων βάσει 
επαγγελματικών προσόντων και ιδίως 
πείρας στο δίκαιο και στις πρακτικές 
προστασίας των δεδομένων και ικανότητας 
εκπλήρωσης των καθηκόντων που 
αναφέρονται στο άρθρο 37. Το αναγκαίο 
επίπεδο πείρας καθορίζεται ειδικότερα 
ανάλογα με την επεξεργασία δεδομένων 
που διενεργείται και από την προστασία 
την οποία απαιτούν τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που 
επεξεργάζονται ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
ή ο εκτελών την επεξεργασία.

5. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία ορίζουν τον υπεύθυνο 
προστασίας δεδομένων ή τους υπευθύνους 
προστασίας δεδομένων βάσει 
επαγγελματικών προσόντων και ιδίως 
πείρας στο δίκαιο και στις πρακτικές 
προστασίας των δεδομένων και ικανότητας 
εκπλήρωσης των καθηκόντων που 
αναφέρονται στο άρθρο 37. Το αναγκαίο 
επίπεδο πείρας καθορίζεται ειδικότερα 
ανάλογα με την επεξεργασία δεδομένων 
που διενεργείται και από την προστασία 
την οποία απαιτούν τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που 
επεξεργάζονται ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
ή ο εκτελών την επεξεργασία.

Or. en

Τροπολογία 2213
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία ορίζουν τον υπεύθυνο
προστασίας δεδομένων βάσει 
επαγγελματικών προσόντων και ιδίως 

5. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία ορίζουν, με τη 
συγκατάθεση των εκπροσώπων των 
εργαζομένων, τον υπεύθυνο προστασίας 
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πείρας στο δίκαιο και στις πρακτικές 
προστασίας των δεδομένων και ικανότητας 
εκπλήρωσης των καθηκόντων που 
αναφέρονται στο άρθρο 37. Το αναγκαίο 
επίπεδο πείρας καθορίζεται ειδικότερα 
ανάλογα με την επεξεργασία δεδομένων 
που διενεργείται και από την προστασία 
την οποία απαιτούν τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που 
επεξεργάζονται ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
ή ο εκτελών την επεξεργασία.

δεδομένων βάσει επαγγελματικών 
προσόντων και ιδίως πείρας στο δίκαιο και 
στις πρακτικές προστασίας των δεδομένων 
και ικανότητας εκπλήρωσης των 
καθηκόντων που αναφέρονται στο άρθρο 
37. Το αναγκαίο επίπεδο πείρας 
καθορίζεται ειδικότερα ανάλογα με την 
επεξεργασία δεδομένων που διενεργείται 
και από την προστασία την οποία απαιτούν 
τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
επεξεργάζονται ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
ή ο εκτελών την επεξεργασία. Ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία διασφαλίζουν ότι ο 
υπεύθυνος προστασίας δεδομένων έχει τη 
δυνατότητα επιμόρφωσης με δική τους 
δαπάνη.

Or. de

Τροπολογία 2214
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία ορίζουν τον υπεύθυνο 
προστασίας δεδομένων βάσει 
επαγγελματικών προσόντων και ιδίως 
πείρας στο δίκαιο και στις πρακτικές 
προστασίας των δεδομένων και ικανότητας 
εκπλήρωσης των καθηκόντων που 
αναφέρονται στο άρθρο 37. Το αναγκαίο 
επίπεδο πείρας καθορίζεται ειδικότερα 
ανάλογα με την επεξεργασία δεδομένων 
που διενεργείται και από την προστασία 
την οποία απαιτούν τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που 
επεξεργάζονται ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
ή ο εκτελών την επεξεργασία.

5. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία ορίζουν τον υπεύθυνο 
προστασίας δεδομένων, μετά από 
διαβούλευση με τους εκπροσώπους των 
υπαλλήλων, βάσει επαγγελματικών 
προσόντων και ιδίως πείρας στο δίκαιο και 
στις πρακτικές προστασίας των δεδομένων 
και ικανότητας εκπλήρωσης των 
καθηκόντων που αναφέρονται στο άρθρο 
37. Το αναγκαίο επίπεδο πείρας 
καθορίζεται ειδικότερα ανάλογα με την 
επεξεργασία δεδομένων που διενεργείται 
και από την προστασία την οποία απαιτούν 
τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
επεξεργάζονται ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
ή ο εκτελών την επεξεργασία.
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Or. en

Τροπολογία 2215
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία διασφαλίζουν ότι κάθε 
άλλο επαγγελματικό καθήκον του 
υπευθύνου προστασίας δεδομένων είναι 
συμβατό προς τα καθήκοντα και τις 
αρμοδιότητες του προσώπου ως 
υπευθύνου προστασίας δεδομένων και 
δεν συνεπάγονται σύγκρουση 
συμφερόντων.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι υπερβολικά περιοριστικό.

Τροπολογία 2216
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία διασφαλίζουν ότι κάθε 
άλλο επαγγελματικό καθήκον του 
υπευθύνου προστασίας δεδομένων είναι 
συμβατό προς τα καθήκοντα και τις 
αρμοδιότητες του προσώπου ως υπευθύνου 
προστασίας δεδομένων και δεν 
συνεπάγονται σύγκρουση συμφερόντων.

6. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία διασφαλίζουν ότι κάθε 
άλλο επαγγελματικό καθήκον του 
οργανισμού προστασίας δεδομένων ή του 
υπευθύνου προστασίας δεδομένων είναι 
συμβατό προς τα καθήκοντα και τις 
αρμοδιότητες του προσώπου ως υπευθύνου 
προστασίας δεδομένων και δεν 
συνεπάγονται σύγκρουση συμφερόντων.
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Or. en

Τροπολογία 2217
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία διασφαλίζουν ότι κάθε 
άλλο επαγγελματικό καθήκον του 
υπευθύνου προστασίας δεδομένων είναι 
συμβατό προς τα καθήκοντα και τις 
αρμοδιότητες του προσώπου ως υπευθύνου 
προστασίας δεδομένων και δεν 
συνεπάγονται σύγκρουση συμφερόντων.

6. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία διασφαλίζουν ότι κάθε 
άλλο επαγγελματικό καθήκον του 
οργανισμού προστασίας δεδομένων ή του 
υπευθύνου προστασίας δεδομένων είναι 
συμβατό προς τα καθήκοντα και τις 
αρμοδιότητες του προσώπου ως υπευθύνου 
προστασίας δεδομένων και δεν 
συνεπάγονται σύγκρουση συμφερόντων.

Or. en

Τροπολογία 2218
Nils Torvalds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία διασφαλίζουν ότι κάθε 
άλλο επαγγελματικό καθήκον του 
υπευθύνου προστασίας δεδομένων είναι 
συμβατό προς τα καθήκοντα και τις 
αρμοδιότητες του προσώπου ως υπευθύνου 
προστασίας δεδομένων και δεν 
συνεπάγονται σύγκρουση συμφερόντων.

6. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία διασφαλίζουν ότι κάθε 
άλλο επαγγελματικό καθήκον του 
υπευθύνου προστασίας δεδομένων ή των 
υπευθύνων προστασίας δεδομένων είναι 
συμβατό προς τα καθήκοντα και τις 
αρμοδιότητες του προσώπου ή των 
προσώπων ως υπευθύνου προστασίας 
δεδομένων και δεν συνεπάγονται 
σύγκρουση συμφερόντων.

Or. en
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Τροπολογία 2219
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Ο υπεύθυνος/η υπεύθυνη προστασίας 
δεδομένων μπορεί να είναι είτε 
υπάλληλος του υπευθύνου επεξεργασίας ή 
του εκτελούντα την επεξεργασία είτε 
κατά τον ίδιο τρόπο εξωτερικός πάροχος 
υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 2220
Nils Torvalds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία ορίζουν υπεύθυνο 
προστασίας των δεδομένων για διάστημα 
τουλάχιστον δύο ετών. Ο υπεύθυνος 
προστασίας δεδομένων μπορεί να 
διορισθεί εκ νέου για περαιτέρω θητείες. 
Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο 
υπεύθυνος προστασίας δεδομένων μπορεί 
να απομακρυνθεί από τη θέση του μόνον 
εάν δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις 
που απαιτούνται για την άσκηση των 
καθηκόντων του.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2221
Axel Voss
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία ορίζουν υπεύθυνο 
προστασίας των δεδομένων για διάστημα 
τουλάχιστον δύο ετών. Ο υπεύθυνος 
προστασίας δεδομένων μπορεί να 
διορισθεί εκ νέου για περαιτέρω θητείες. 
Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο 
υπεύθυνος προστασίας δεδομένων μπορεί 
να απομακρυνθεί από τη θέση του μόνον 
εάν δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις 
που απαιτούνται για την άσκηση των 
καθηκόντων του.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα ρυθμιστεί στο άρθρο 36.

Τροπολογία 2222
Timothy Kirkhope
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία ορίζουν υπεύθυνο 
προστασίας των δεδομένων για διάστημα 
τουλάχιστον δύο ετών. Ο υπεύθυνος 
προστασίας δεδομένων μπορεί να 
διορισθεί εκ νέου για περαιτέρω θητείες. 
Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο 
υπεύθυνος προστασίας δεδομένων μπορεί 
να απομακρυνθεί από τη θέση του μόνον 
εάν δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις 
που απαιτούνται για την άσκηση των 
καθηκόντων του.

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 2223
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία ορίζουν υπεύθυνο 
προστασίας των δεδομένων για διάστημα 
τουλάχιστον δύο ετών. Ο υπεύθυνος 
προστασίας δεδομένων μπορεί να 
διορισθεί εκ νέου για περαιτέρω θητείες. 
Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο 
υπεύθυνος προστασίας δεδομένων μπορεί 
να απομακρυνθεί από τη θέση του μόνον 
εάν δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις 
που απαιτούνται για την άσκηση των 
καθηκόντων του.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2224
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία ορίζουν υπεύθυνο 
προστασίας των δεδομένων για διάστημα 
τουλάχιστον δύο ετών. Ο υπεύθυνος 
προστασίας δεδομένων μπορεί να 
διορισθεί εκ νέου για περαιτέρω θητείες. 
Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο 
υπεύθυνος προστασίας δεδομένων μπορεί 
να απομακρυνθεί από τη θέση του μόνον 
εάν δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις 
που απαιτούνται για την άσκηση των 

διαγράφεται
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καθηκόντων του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι υπερβολικά περιοριστικό.

Τροπολογία 2225
Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία ορίζουν υπεύθυνο 
προστασίας των δεδομένων για διάστημα 
τουλάχιστον δύο ετών. Ο υπεύθυνος 
προστασίας δεδομένων μπορεί να 
διορισθεί εκ νέου για περαιτέρω θητείες. 
Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο 
υπεύθυνος προστασίας δεδομένων μπορεί 
να απομακρυνθεί από τη θέση του μόνον 
εάν δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις που 
απαιτούνται για την άσκηση των 
καθηκόντων του.

7. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία ορίζουν υπεύθυνο 
προστασίας των δεδομένων για διάστημα 
τουλάχιστον δύο ετών. Ο υπεύθυνος 
προστασίας δεδομένων μπορεί να 
διορισθεί εκ νέου για περαιτέρω θητείες. 
Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο 
υπεύθυνος προστασίας δεδομένων μπορεί 
να απομακρυνθεί από τη θέση του μόνον 
εάν δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις που 
απαιτούνται για την άσκηση των 
καθηκόντων του. Ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ενημερώνει την αρμόδια 
αρχή ελέγχου για τους λόγους της 
απομάκρυνσής του.

Or. en

Τροπολογία 2226
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία ορίζουν υπεύθυνο 

7. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία ορίζουν υπεύθυνο 
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προστασίας των δεδομένων για διάστημα 
τουλάχιστον δύο ετών. Ο υπεύθυνος 
προστασίας δεδομένων μπορεί να 
διορισθεί εκ νέου για περαιτέρω θητείες. 
Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο 
υπεύθυνος προστασίας δεδομένων μπορεί 
να απομακρυνθεί από τη θέση του μόνον 
εάν δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις 
που απαιτούνται για την άσκηση των 
καθηκόντων του.

προστασίας των δεδομένων για διάστημα 
τουλάχιστον δύο ετών. Ο υπεύθυνος 
προστασίας δεδομένων μπορεί να 
διορισθεί εκ νέου για περαιτέρω θητείες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διοίκηση πρέπει πάντοτε να έχει τη δυνατότητα να παρέχει οδηγίες στο προσωπικό, 
συμπεριλαμβανομένου του υπευθύνου προστασίας δεδομένων, ενώ ο υπεύθυνος προστασίας 
δεδομένων δεν πρέπει να ενεργεί ανεξάρτητα από τη διοίκηση. Η διοίκηση φέρει την ευθύνη για 
ΟΛΕΣ τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται σε έναν οργανισμό, συμπεριλαμβανομένης 
της προστασίας δεδομένων.

Τροπολογία 2227
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία ορίζουν υπεύθυνο 
προστασίας των δεδομένων για διάστημα 
τουλάχιστον δύο ετών. Ο υπεύθυνος 
προστασίας δεδομένων μπορεί να 
διορισθεί εκ νέου για περαιτέρω θητείες.
Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο 
υπεύθυνος προστασίας δεδομένων μπορεί 
να απομακρυνθεί από τη θέση του μόνον 
εάν δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις που 
απαιτούνται για την άσκηση των 
καθηκόντων του.

7. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο 
υπεύθυνος προστασίας δεδομένων μπορεί 
να απομακρυνθεί από τη θέση του μόνον 
εάν δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις που 
απαιτούνται για την άσκηση των 
καθηκόντων του, ή λόγω σοβαρών 
παραβάσεων σχετικών με αυτές.

Or. es
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Τροπολογία 2228
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία ορίζουν υπεύθυνο 
προστασίας των δεδομένων για διάστημα 
τουλάχιστον δύο ετών. Ο υπεύθυνος 
προστασίας δεδομένων μπορεί να 
διορισθεί εκ νέου για περαιτέρω θητείες. 
Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο 
υπεύθυνος προστασίας δεδομένων μπορεί 
να απομακρυνθεί από τη θέση του μόνον 
εάν δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις που 
απαιτούνται για την άσκηση των 
καθηκόντων του.

7. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία ορίζουν υπεύθυνο 
προστασίας των δεδομένων για διάστημα 
τουλάχιστον τεσσάρων ετών. Ο υπεύθυνος 
προστασίας δεδομένων μπορεί να 
διορισθεί εκ νέου για περαιτέρω θητείες. 
Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο 
υπεύθυνος προστασίας δεδομένων μπορεί 
να απομακρυνθεί από τη θέση του μόνον 
εάν δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις που 
απαιτούνται για την άσκηση των 
καθηκόντων του.

Or. en

Τροπολογία 2229
Véronique Mathieu Houillon, Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία ορίζουν υπεύθυνο 
προστασίας των δεδομένων για διάστημα 
τουλάχιστον δύο ετών. Ο υπεύθυνος 
προστασίας δεδομένων μπορεί να 
διορισθεί εκ νέου για περαιτέρω θητείες. 
Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο 
υπεύθυνος προστασίας δεδομένων μπορεί 
να απομακρυνθεί από τη θέση του μόνον 
εάν δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις που 
απαιτούνται για την άσκηση των 
καθηκόντων του.

7. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία ορίζουν υπεύθυνο 
προστασίας των δεδομένων για διάστημα 
τουλάχιστον δύο ετών και με ένα επαρκές 
επίπεδο ιεραρχικών σχέσεων. Ο 
υπεύθυνος προστασίας δεδομένων μπορεί 
να διορισθεί εκ νέου για περαιτέρω 
θητείες. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, 
ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων 
μπορεί να απομακρυνθεί από τη θέση του 
μόνον εάν δεν πληροί πλέον τις 
προϋποθέσεις που απαιτούνται για την 
άσκηση των καθηκόντων του.

Or. fr
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Τροπολογία 2230
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία ορίζουν υπεύθυνο 
προστασίας των δεδομένων για διάστημα 
τουλάχιστον δύο ετών. Ο υπεύθυνος 
προστασίας δεδομένων μπορεί να 
διορισθεί εκ νέου για περαιτέρω θητείες.
Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο 
υπεύθυνος προστασίας δεδομένων μπορεί 
να απομακρυνθεί από τη θέση του μόνον 
εάν δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις 
που απαιτούνται για την άσκηση των 
καθηκόντων του.

7. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία ορίζουν υπεύθυνο 
προστασίας των δεδομένων για διάστημα 
τουλάχιστον δύο ετών. Ο υπεύθυνος 
προστασίας δεδομένων μπορεί να 
διορισθεί εκ νέου.

Or. en

Τροπολογία 2231
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία ορίζουν υπεύθυνο 
προστασίας των δεδομένων για διάστημα 
τουλάχιστον δύο ετών. Ο υπεύθυνος 
προστασίας δεδομένων μπορεί να 
διορισθεί εκ νέου για περαιτέρω θητείες. 
Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο 
υπεύθυνος προστασίας δεδομένων μπορεί 
να απομακρυνθεί από τη θέση του μόνον 
εάν δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις που 
απαιτούνται για την άσκηση των 
καθηκόντων του.

7. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία ορίζουν, με τη 
συγκατάθεση των εκπροσώπων των 
εργαζομένων, υπεύθυνο προστασίας των 
δεδομένων για διάστημα τουλάχιστον δύο 
ετών. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων 
μπορεί να διορισθεί εκ νέου για περαιτέρω 
θητείες. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, 
ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων 
μπορεί να απομακρυνθεί από τη θέση του 
μόνον εάν δεν πληροί πλέον τις 
προϋποθέσεις που απαιτούνται για την 
άσκηση των καθηκόντων του. Κατά 
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παρέκκλιση των ανωτέρω, ο υπεύθυνος 
προστασίας δεδομένων απολαμβάνει 
ειδικής προστασίας όσον αφορά τις 
απολύσεις και τις διακρίσεις, η οποία 
αναλογεί στην προστασία των 
εκπροσώπων των εργαζομένων σύμφωνα 
με τους εθνικούς κανόνες, ενώ ο ίδιος δεν 
επιτρέπεται να υπεισέρχεται σε 
μειονεκτική θέση κατά την άσκηση των 
καθηκόντων του.

Or. de

Τροπολογία 2232
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία ορίζουν υπεύθυνο 
προστασίας των δεδομένων για διάστημα 
τουλάχιστον δύο ετών. Ο υπεύθυνος 
προστασίας δεδομένων μπορεί να 
διορισθεί εκ νέου για περαιτέρω θητείες. 
Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο 
υπεύθυνος προστασίας δεδομένων μπορεί 
να απομακρυνθεί από τη θέση του μόνον 
εάν δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις 
που απαιτούνται για την άσκηση των 
καθηκόντων του.

7. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία μαζί με τους 
εκπροσώπους των εργαζομένων ορίζουν 
υπεύθυνο προστασίας των δεδομένων για 
διάστημα τουλάχιστον δύο ετών. Ο 
υπεύθυνος προστασίας δεδομένων μπορεί 
να διορισθεί εκ νέου για περαιτέρω 
θητείες. Κατά τη διάρκεια της θητείας 
τους, οι υπεύθυνοι προστασίας δεδομένων, 
στο πλαίσιο της εκτέλεσης των 
καθηκόντων τους, θα πρέπει να χαίρουν 
ειδικής προστασίας από απόλυση και 
διακριτική μεταχείριση, ανάλογη με την 
προστασία της οποίας χαίρουν οι
εκπρόσωποι συνδικαλιστικών 
οργανώσεων ή οι εκπρόσωποι 
εργαζομένων δυνάμει του εθνικού δικαίου 
και των εθνικών πρακτικών.

Or. en

Τροπολογία 2233
Marie-Christine Vergiat
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αρμόδια αρχή ελέγχου έχει το δικαίωμα 
να ζητήσει αιτιολόγηση της πρόωρης 
λήξης της θητείας ενός υπευθύνου 
προστασίας δεδομένων.

Or. fr

Τροπολογία 2234
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων 
μπορεί να είναι υπάλληλος του υπευθύνου 
επεξεργασίας ή του εκτελούντος την 
επεξεργασία ή να ασκεί τα καθήκοντά 
του βάσει σύμβασης παροχής υπηρεσιών.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα ρυθμιστεί στο άρθρο 36.

Τροπολογία 2235
Timothy Kirkhope
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων 
μπορεί να είναι υπάλληλος του υπευθύνου 

διαγράφεται
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επεξεργασίας ή του εκτελούντος την 
επεξεργασία ή να ασκεί τα καθήκοντά 
του βάσει σύμβασης παροχής υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 2236
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων 
μπορεί να είναι υπάλληλος του υπευθύνου 
επεξεργασίας ή του εκτελούντος την 
επεξεργασία ή να ασκεί τα καθήκοντά 
του βάσει σύμβασης παροχής υπηρεσιών.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2237
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων 
μπορεί να είναι υπάλληλος του υπευθύνου 
επεξεργασίας ή του εκτελούντος την 
επεξεργασία ή να ασκεί τα καθήκοντά του 
βάσει σύμβασης παροχής υπηρεσιών.

8. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων 
μπορεί να είναι υπάλληλος του υπευθύνου 
επεξεργασίας ή του εκτελούντος την 
επεξεργασία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η θέση του υπευθύνου προστασίας δεδομένων δεν είναι απλά και μόνο μια τεχνική θέση. 
Απαιτεί συνεχή έλεγχο της εσωτερικής οργάνωσης του παρόχου υπηρεσιών επηρεάζοντας ως εκ 
τούτου όλους τους υπαλλήλους σε κάποιον βαθμό. Ένας εξωτερικός πάροχος υπηρεσιών που 
δεν είναι συνέχεια παρών δεν μπορεί να εκπληρώνει αυτήν την απαίτηση.
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Τροπολογία 2238
Jan Mulder

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία κοινοποιούν το όνομα 
και τα στοιχεία επικοινωνίας του 
υπευθύνου προστασίας δεδομένων στην 
αρχή ελέγχου και στο κοινό.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2239
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία κοινοποιούν το όνομα 
και τα στοιχεία επικοινωνίας του 
υπευθύνου προστασίας δεδομένων στην 
αρχή ελέγχου και στο κοινό.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2240
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία κοινοποιούν το όνομα και 

9. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία κοινοποιούν το όνομα και 
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τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου 
προστασίας δεδομένων στην αρχή ελέγχου 
και στο κοινό.

τα στοιχεία επικοινωνίας του οργανισμού 
προστασίας δεδομένων ή του υπευθύνου 
προστασίας δεδομένων στην αρχή ελέγχου 
και στο κοινό.

Or. en

Τροπολογία 2241
Nils Torvalds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία κοινοποιούν το όνομα και 
τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου 
προστασίας δεδομένων στην αρχή ελέγχου 
και στο κοινό.

9. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία θέτει στη διάθεση της 
αρχής ελέγχου και του κοινού το όνομα 
και τα στοιχεία επικοινωνίας του 
υπευθύνου προστασίας δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 2242
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούνται να επικοινωνούν με 
τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων για 
κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία 
των δεδομένων που τα αφορούν και να 
ζητούν να ασκήσουν τα δικαιώματα που 
απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό.

10. Τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούνται να επικοινωνούν με 
τον οργανισμό προστασίας δεδομένων ή
τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων για 
κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία 
των δεδομένων που τα αφορούν και να 
ζητούν να ασκήσουν τα δικαιώματα που 
απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό.

Or. en
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Τροπολογία 2243
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούνται να επικοινωνούν με 
τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων για 
κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία 
των δεδομένων που τα αφορούν και να 
ζητούν να ασκήσουν τα δικαιώματα που 
απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό.

10. Τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούνται να επικοινωνούν με 
τον οργανισμό προστασίας δεδομένων ή
τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων για 
κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία 
των δεδομένων που τα αφορούν και να 
ζητούν να ασκήσουν τα δικαιώματα που 
απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 2244
Nils Torvalds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούνται να επικοινωνούν με 
τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων για 
κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία 
των δεδομένων που τα αφορούν και να 
ζητούν να ασκήσουν τα δικαιώματα που 
απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό.

10. Τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούνται να επικοινωνούν με 
τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων ή 
τους υπευθύνους προστασίας δεδομένων 
για κάθε ζήτημα σχετικό με την 
επεξεργασία των δεδομένων που τα 
αφορούν και να ζητούν να ασκήσουν τα 
δικαιώματα που απορρέουν από τον 
παρόντα κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 2245
Timothy Kirkhope
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούνται να επικοινωνούν με 
τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων για 
κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία 
των δεδομένων που τα αφορούν και να 
ζητούν να ασκήσουν τα δικαιώματα που 
απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό.

10. Τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούνται να επικοινωνούν με 
τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων για 
κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία 
των δεδομένων που τα αφορούν και να 
ζητούν να ασκήσουν τα δικαιώματα που 
απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό,
και να λάβουν οι ίδιοι τα πρώτα μέτρα για 
να διορθώσουν την κατάσταση. 

Or. en

Τροπολογία 2246
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 86 για τον 
περαιτέρω προσδιορισμό των κριτηρίων 
και των απαιτήσεων σχετικά με τις 
βασικές δραστηριότητες του υπευθύνου 
επεξεργασίας ή του εκτελούντος την 
επεξεργασία που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο γ), καθώς και των 
κριτηρίων σχετικά με τα επαγγελματικά 
προσόντα του υπευθύνου προστασίας 
δεδομένων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 5.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει ανάγκη για κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις στο πλαίσιο αυτό.
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Τροπολογία 2247
Nils Torvalds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 86 για τον 
περαιτέρω προσδιορισμό των κριτηρίων 
και των απαιτήσεων σχετικά με τις 
βασικές δραστηριότητες του υπευθύνου 
επεξεργασίας ή του εκτελούντος την 
επεξεργασία που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο γ), καθώς και των 
κριτηρίων σχετικά με τα επαγγελματικά 
προσόντα του υπευθύνου προστασίας 
δεδομένων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 5.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2248
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 86 για τον 
περαιτέρω προσδιορισμό των κριτηρίων 
και των απαιτήσεων σχετικά με τις 
βασικές δραστηριότητες του υπευθύνου 
επεξεργασίας ή του εκτελούντος την 
επεξεργασία που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο γ), καθώς και των 
κριτηρίων σχετικά με τα επαγγελματικά 
προσόντα του υπευθύνου προστασίας 
δεδομένων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 5.

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 2249
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 86 για τον 
περαιτέρω προσδιορισμό των κριτηρίων 
και των απαιτήσεων σχετικά με τις 
βασικές δραστηριότητες του υπευθύνου 
επεξεργασίας ή του εκτελούντος την 
επεξεργασία που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο γ), καθώς και των 
κριτηρίων σχετικά με τα επαγγελματικά 
προσόντα του υπευθύνου προστασίας 
δεδομένων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 5.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2250
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 86 για τον 
περαιτέρω προσδιορισμό των κριτηρίων 
και των απαιτήσεων σχετικά με τις 
βασικές δραστηριότητες του υπευθύνου 
επεξεργασίας ή του εκτελούντος την 
επεξεργασία που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο γ), καθώς και των 
κριτηρίων σχετικά με τα επαγγελματικά 

διαγράφεται
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προσόντα του υπευθύνου προστασίας 
δεδομένων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 5.

Or. es

Τροπολογία 2251
Timothy Kirkhope
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 86 για τον 
περαιτέρω προσδιορισμό των κριτηρίων 
και των απαιτήσεων σχετικά με τις 
βασικές δραστηριότητες του υπευθύνου 
επεξεργασίας ή του εκτελούντος την 
επεξεργασία που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο γ), καθώς και των 
κριτηρίων σχετικά με τα επαγγελματικά 
προσόντα του υπευθύνου προστασίας 
δεδομένων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 5.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2252
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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βασικές δραστηριότητες του υπευθύνου 
επεξεργασίας ή του εκτελούντος την 
επεξεργασία που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο γ), καθώς και των 
κριτηρίων σχετικά με τα επαγγελματικά 
προσόντα του υπευθύνου προστασίας 
δεδομένων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 5.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν κρίθηκε σκόπιμη.

Τροπολογία 2253
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Θέση του υπευθύνου προστασίας 
δεδομένων

Θέση της οργάνωσης προστασίας 
δεδομένων ή του υπευθύνου προστασίας 
δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 2254
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία διασφαλίζουν ότι ο 
υπεύθυνος προστασίας δεδομένων 
συμμετέχει δεόντως και εγκαίρως σε όλα 
τα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με την 
προστασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία διασφαλίζουν ότι ο 
οργανισμός προστασίας δεδομένων ή ο 
υπεύθυνος προστασίας δεδομένων 
συμμετέχει δεόντως και εγκαίρως σε όλα 
τα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με την 
προστασία δεδομένων προσωπικού 
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χαρακτήρα.

Or. en

Τροπολογία 2255
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία διασφαλίζουν ότι ο 
υπεύθυνος προστασίας δεδομένων 
συμμετέχει δεόντως και εγκαίρως σε όλα 
τα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με την 
προστασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία διασφαλίζουν ότι ο 
οργανισμός προστασίας δεδομένων ή ο
υπεύθυνος προστασίας δεδομένων 
συμμετέχει δεόντως και εγκαίρως σε όλα 
τα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με την 
προστασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.

Or. en

Τροπολογία 2256
Nils Torvalds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία διασφαλίζουν ότι ο 
υπεύθυνος προστασίας δεδομένων 
συμμετέχει δεόντως και εγκαίρως σε όλα 
τα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με την 
προστασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία διασφαλίζουν ότι ο 
υπεύθυνος ή οι υπεύθυνοι προστασίας
δεδομένων συμμετέχουν δεόντως και 
εγκαίρως στα ζητήματα τα οποία 
σχετίζονται με την προστασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα.

Or. en
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Τροπολογία 2257
Sophia in 't Veld

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων 
λογοδοτεί απευθείας στο διοικητικό 
συμβούλιο της εταιρείας, το οποίο φέρει 
την τελική ευθύνη και είναι υπόλογο για 
τη συμμόρφωση με τις διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 2258
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία διασφαλίζουν ότι ο 
υπεύθυνος προστασίας δεδομένων ασκεί 
τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά του 
ανεξάρτητα και δεν λαμβάνει εντολές 
όσον αφορά την άσκηση των καθηκόντων 
του. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων 
λογοδοτεί απευθείας στη διοίκηση του 
υπευθύνου επεξεργασίας ή του 
εκτελούντος την επεξεργασία.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2259
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία διασφαλίζουν ότι ο 
υπεύθυνος προστασίας δεδομένων ασκεί 
τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά του 
ανεξάρτητα και δεν λαμβάνει εντολές όσον 
αφορά την άσκηση των καθηκόντων του. 
Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων 
λογοδοτεί απευθείας στη διοίκηση του 
υπευθύνου επεξεργασίας ή του 
εκτελούντος την επεξεργασία.

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία διασφαλίζουν ότι ο 
υπεύθυνος προστασίας δεδομένων ασκεί 
τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά του 
ανεξάρτητα και δεν λαμβάνει εντολές όσον 
αφορά την άσκηση των καθηκόντων του. 
Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων 
λογοδοτεί απευθείας στην εκτελεστική
διοίκηση του υπευθύνου επεξεργασίας ή 
του εκτελούντος την επεξεργασία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου του μεγάλου όγκου και της σημασίας της προστασίας δεδομένων ο υπεύθυνος 
προστασίας δεδομένων λογοδοτεί απευθείας στην εκτελεστική διοίκηση.

Τροπολογία 2260
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία διασφαλίζουν ότι ο
υπεύθυνος προστασίας δεδομένων ασκεί 
τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά του 
ανεξάρτητα και δεν λαμβάνει εντολές 
όσον αφορά την άσκηση των καθηκόντων 
του. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων 
λογοδοτεί απευθείας στη διοίκηση του 
υπευθύνου επεξεργασίας ή του 
εκτελούντος την επεξεργασία.

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία διασφαλίζουν ότι ο 
οργανισμός προστασίας δεδομένων ή ο 
υπεύθυνος προστασίας δεδομένων ασκούν 
τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά τους 
ανεξάρτητα.

Or. en

Τροπολογία 2261
Jan Mulder
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία διασφαλίζουν ότι ο 
υπεύθυνος προστασίας δεδομένων ασκεί 
τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά του 
ανεξάρτητα και δεν λαμβάνει εντολές όσον 
αφορά την άσκηση των καθηκόντων του. 
Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων 
λογοδοτεί απευθείας στη διοίκηση του 
υπευθύνου επεξεργασίας ή του 
εκτελούντος την επεξεργασία.

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία διασφαλίζουν ότι ο 
υπεύθυνος προστασίας δεδομένων ασκεί 
τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά του 
ανεξάρτητα και δεν λαμβάνει εντολές όσον 
αφορά την άσκηση των καθηκόντων του. 
Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων 
λογοδοτεί απευθείας στη διοίκηση του 
υπευθύνου επεξεργασίας ή του 
εκτελούντος την επεξεργασία η οποία 
είναι υπεύθυνη για την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 2262
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία διασφαλίζουν ότι ο 
υπεύθυνος προστασίας δεδομένων ασκεί 
τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά του 
ανεξάρτητα και δεν λαμβάνει εντολές όσον 
αφορά την άσκηση των καθηκόντων του.
Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων
λογοδοτεί απευθείας στη διοίκηση του 
υπευθύνου επεξεργασίας ή του 
εκτελούντος την επεξεργασία.

2. Ο οργανισμός προστασίας δεδομένων ή 
ο (η) υπεύθυνος προστασίας δεδομένων 
ασκεί τα καθήκοντά του (της) ανεξάρτητα 
και λογοδοτεί απευθείας στην εκτελεστική
διοίκηση του υπευθύνου επεξεργασίας ή 
του εκτελούντος την επεξεργασία.

Or. en



PE506.168v02-00 92/143 AM\929512EL.doc

EL

Τροπολογία 2263
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία διασφαλίζουν ότι ο 
υπεύθυνος προστασίας δεδομένων ασκεί 
τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά του 
ανεξάρτητα και δεν λαμβάνει εντολές 
όσον αφορά την άσκηση των καθηκόντων 
του. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων 
λογοδοτεί απευθείας στη διοίκηση του 
υπευθύνου επεξεργασίας ή του 
εκτελούντος την επεξεργασία.

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία διασφαλίζουν ότι ο 
υπεύθυνος προστασίας δεδομένων ασκεί 
τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά του 
προσαρμοζόμενος στα προβλεπόμενα 
στον παρόντα κανονισμό και χωρίς να 
δύναται να λαμβάνει εντολές που 
επηρεάζουν τα ιδιαίτερα καθήκοντα που 
προκύπτουν από τη θέση του. Ο 
υπεύθυνος προστασίας δεδομένων 
λογοδοτεί απευθείας στη διοίκηση του 
υπευθύνου επεξεργασίας ή του 
εκτελούντος την επεξεργασία.

Or. es

Τροπολογία 2264
Nils Torvalds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία διασφαλίζουν ότι ο 
υπεύθυνος προστασίας δεδομένων ασκεί
τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά του 
ανεξάρτητα και δεν λαμβάνει εντολές 
όσον αφορά την άσκηση των καθηκόντων 
του. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων 
λογοδοτεί απευθείας στη διοίκηση του 
υπευθύνου επεξεργασίας ή του 
εκτελούντος την επεξεργασία.

2. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων ή 
οι υπεύθυνοι προστασίας δεδομένων 
ασκούν τις αρμοδιότητές και τα 
καθήκοντά τους ανεξάρτητα.

Or. en
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Τροπολογία 2265
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία διασφαλίζουν ότι ο 
υπεύθυνος προστασίας δεδομένων ασκεί 
τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά του 
ανεξάρτητα και δεν λαμβάνει εντολές όσον 
αφορά την άσκηση των καθηκόντων του. 
Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων 
λογοδοτεί απευθείας στη διοίκηση του 
υπευθύνου επεξεργασίας ή του 
εκτελούντος την επεξεργασία.

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία διασφαλίζουν ότι ο 
υπεύθυνος προστασίας δεδομένων ασκεί 
τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά του 
ανεξάρτητα και δεν λαμβάνει εντολές όσον 
αφορά την άσκηση των καθηκόντων του. 
Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων 
λογοδοτεί απευθείας στην εκτελεστική
διοίκηση του υπευθύνου επεξεργασίας ή 
του εκτελούντος την επεξεργασία.

Or. en

Τροπολογία 2266
Timothy Kirkhope
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία διασφαλίζουν ότι ο 
υπεύθυνος προστασίας δεδομένων ασκεί 
τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά του 
ανεξάρτητα και δεν λαμβάνει εντολές 
όσον αφορά την άσκηση των καθηκόντων 
του. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων 
λογοδοτεί απευθείας στη διοίκηση του 
υπευθύνου επεξεργασίας ή του 
εκτελούντος την επεξεργασία.

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία διασφαλίζουν ότι ο 
υπεύθυνος προστασίας δεδομένων ασκεί 
τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά του 
ανεξάρτητα. Ο υπεύθυνος προστασίας 
δεδομένων λογοδοτεί απευθείας στη 
διοίκηση του υπευθύνου επεξεργασίας ή 
του εκτελούντος την επεξεργασία.

Or. en
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Τροπολογία 2267
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών
την επεξεργασία διασφαλίζουν ότι ο 
υπεύθυνος προστασίας δεδομένων ασκεί 
τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά του 
ανεξάρτητα και δεν λαμβάνει εντολές όσον 
αφορά την άσκηση των καθηκόντων του. 
Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων 
λογοδοτεί απευθείας στη διοίκηση του 
υπευθύνου επεξεργασίας ή του 
εκτελούντος την επεξεργασία.

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία διασφαλίζουν ότι ο 
υπεύθυνος προστασίας δεδομένων ασκεί 
τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά του 
ανεξάρτητα και δεν λαμβάνει εντολές όσον 
αφορά την άσκηση των καθηκόντων του. 
Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων 
λογοδοτεί απευθείας στη διοίκηση του 
υπευθύνου επεξεργασίας ή του 
εκτελούντος την επεξεργασία, καθώς και 
στους εκπροσώπους των εργαζομένων.

Or. de

Τροπολογία 2268
Ewald Stadler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία διασφαλίζουν ότι ο 
υπεύθυνος προστασίας δεδομένων ασκεί 
τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά του 
ανεξάρτητα και δεν λαμβάνει εντολές όσον 
αφορά την άσκηση των καθηκόντων του. 
Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων 
λογοδοτεί απευθείας στη διοίκηση του 
υπευθύνου επεξεργασίας ή του 
εκτελούντος την επεξεργασία.

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία διασφαλίζουν ότι ο 
υπεύθυνος προστασίας δεδομένων ασκεί 
τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά του 
ανεξάρτητα και δεν λαμβάνει εντολές όσον 
αφορά την άσκηση των καθηκόντων του. 
Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων 
λογοδοτεί απευθείας στη διοίκηση του 
υπευθύνου επεξεργασίας ή του 
εκτελούντος την επεξεργασία.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. de
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Τροπολογία 2269
Hélène Flautre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία διασφαλίζουν ότι ο 
υπεύθυνος προστασίας δεδομένων ασκεί 
τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά του 
ανεξάρτητα και δεν λαμβάνει εντολές όσον 
αφορά την άσκηση των καθηκόντων του. 
Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων 
λογοδοτεί απευθείας στη διοίκηση του 
υπευθύνου επεξεργασίας ή του 
εκτελούντος την επεξεργασία.

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία διασφαλίζουν ότι ο 
υπεύθυνος προστασίας δεδομένων ασκεί 
τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά του 
ανεξάρτητα και δεν λαμβάνει εντολές όσον 
αφορά την άσκηση των καθηκόντων του. 
Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων 
διαθέτει σε κάθε κράτος μέλος 
διαδικαστικές εγγυήσεις που 
διασφαλίζουν την ανεξαρτησία του και 
επιβάλλουν κυρώσεις για τις ενέργειες 
που παρεμποδίζουν την πλήρη άσκηση 
των καθηκόντων του. Ο υπεύθυνος 
προστασίας δεδομένων λογοδοτεί 
απευθείας στη διοίκηση του υπευθύνου 
επεξεργασίας ή του εκτελούντος την 
επεξεργασία.

Or. fr

Τροπολογία 2270
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία διασφαλίζουν ότι ο 
υπεύθυνος προστασίας δεδομένων ασκεί 
τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά του 
ανεξάρτητα και δεν λαμβάνει εντολές όσον 
αφορά την άσκηση των καθηκόντων του. 
Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων 
λογοδοτεί απευθείας στη διοίκηση του 
υπευθύνου επεξεργασίας ή του 
εκτελούντος την επεξεργασία.

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία διασφαλίζουν ότι ο 
υπεύθυνος προστασίας δεδομένων ασκεί 
τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά του 
ανεξάρτητα και δεν λαμβάνει εντολές όσον 
αφορά την άσκηση των καθηκόντων του.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Υπερβολικά περιοριστικό.

Τροπολογία 2271
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία στηρίζουν τον υπεύθυνο 
προστασίας δεδομένων στην άσκηση των 
καθηκόντων του και παρέχουν 
υπαλλήλους, εγκαταστάσεις, εξοπλισμό 
και κάθε άλλο πόρο απαραίτητο για την 
άσκηση των αρμοδιοτήτων και των 
καθηκόντων που αναφέρονται στο άρθρο 
37.

3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία στηρίζουν τον υπεύθυνο 
προστασίας δεδομένων στην άσκηση των 
καθηκόντων του και παρέχουν 
υπαλλήλους, εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, 
συνεχή εκπαίδευση και κάθε άλλο πόρο 
απαραίτητο για την άσκηση των 
αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων που 
αναφέρονται στο άρθρο 37.

Or. en

Τροπολογία 2272
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία στηρίζουν τον υπεύθυνο 
προστασίας δεδομένων στην άσκηση των 
καθηκόντων του και παρέχουν 
υπαλλήλους, εγκαταστάσεις, εξοπλισμό 
και κάθε άλλο πόρο απαραίτητο για την 
άσκηση των αρμοδιοτήτων και των 
καθηκόντων που αναφέρονται στο άρθρο 
37.

3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία στηρίζουν τον οργανισμό 
προστασίας δεδομένων ή τον υπεύθυνο 
προστασίας δεδομένων στην άσκηση των 
καθηκόντων του και παρέχουν 
υπαλλήλους, εγκαταστάσεις, εξοπλισμό 
και κάθε άλλο πόρο απαραίτητο για την 
άσκηση των αρμοδιοτήτων και των 
καθηκόντων που αναφέρονται στο άρθρο 
37.
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Τροπολογία 2273
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία στηρίζουν τον υπεύθυνο 
προστασίας δεδομένων στην άσκηση των 
καθηκόντων του και παρέχουν 
υπαλλήλους, εγκαταστάσεις, εξοπλισμό 
και κάθε άλλο πόρο απαραίτητο για την 
άσκηση των αρμοδιοτήτων και των 
καθηκόντων που αναφέρονται στο άρθρο 
37.

3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία στηρίζουν τον οργανισμό 
προστασίας δεδομένων ή τον υπεύθυνο 
προστασίας δεδομένων στην άσκηση των 
καθηκόντων του και παρέχουν 
υπαλλήλους, εγκαταστάσεις, εξοπλισμό 
και κάθε άλλο πόρο απαραίτητο για την 
άσκηση των αρμοδιοτήτων και των 
καθηκόντων που αναφέρονται στο άρθρο 
37.

Or. en

Τροπολογία 2274
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία στηρίζουν τον υπεύθυνο 
προστασίας δεδομένων στην άσκηση των 
καθηκόντων του και παρέχουν 
υπαλλήλους, εγκαταστάσεις, εξοπλισμό 
και κάθε άλλο πόρο απαραίτητο για την 
άσκηση των αρμοδιοτήτων και των 
καθηκόντων που αναφέρονται στο άρθρο 
37.

3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία στηρίζουν τον υπεύθυνο 
προστασίας δεδομένων στην άσκηση των 
καθηκόντων του και, όταν είναι αναγκαίο,
παρέχουν υπαλλήλους, εγκαταστάσεις, 
εξοπλισμό και κάθε άλλο πόρο απαραίτητο 
για την άσκηση των αρμοδιοτήτων και των 
καθηκόντων που αναφέρονται στο άρθρο 
37.

Or. es
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Τροπολογία 2275
Nils Torvalds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία στηρίζουν τον υπεύθυνο 
προστασίας δεδομένων στην άσκηση των 
καθηκόντων του και παρέχουν 
υπαλλήλους, εγκαταστάσεις, εξοπλισμό 
και κάθε άλλο πόρο απαραίτητο για την 
άσκηση των αρμοδιοτήτων και των 
καθηκόντων που αναφέρονται στο άρθρο 
37.

3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία στηρίζουν τον υπεύθυνο 
προστασίας δεδομένων στην άσκηση των 
καθηκόντων του παρέχοντας τα 
κατάλληλα μέσα για την άσκηση των 
αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων που 
αναφέρονται στο άρθρο 37.

Or. en

Τροπολογία 2276
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία στηρίζουν τον υπεύθυνο 
προστασίας δεδομένων στην άσκηση των 
καθηκόντων του και παρέχουν 
υπαλλήλους, εγκαταστάσεις, εξοπλισμό 
και κάθε άλλο πόρο απαραίτητο για την 
άσκηση των αρμοδιοτήτων και των 
καθηκόντων που αναφέρονται στο άρθρο 
37.

3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία στηρίζουν τον υπεύθυνο 
προστασίας δεδομένων στην άσκηση των 
καθηκόντων του και παρέχουν 
υπαλλήλους, εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, 
συνεχή επαγγελματική κατάρτιση και 
κάθε άλλο πόρο απαραίτητο για την 
άσκηση των αρμοδιοτήτων και των 
καθηκόντων που αναφέρονται στο άρθρο 
37.

Or. en

Τροπολογία 2277
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία στηρίζουν τον υπεύθυνο 
προστασίας δεδομένων στην άσκηση των 
καθηκόντων του και παρέχουν 
υπαλλήλους, εγκαταστάσεις, εξοπλισμό 
και κάθε άλλο πόρο απαραίτητο για την 
άσκηση των αρμοδιοτήτων και των 
καθηκόντων που αναφέρονται στο άρθρο 
37.

3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία στηρίζουν τον υπεύθυνο 
προστασίας δεδομένων στην άσκηση των 
καθηκόντων του και παρέχουν 
υπαλλήλους, εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, 
εκπαίδευση και κατάρτιση και κάθε άλλο 
πόρο απαραίτητο για την άσκηση των 
αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων που 
αναφέρονται στο άρθρο 37.

Or. de

Τροπολογία 2278
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία στηρίζουν τον υπεύθυνο 
προστασίας δεδομένων στην άσκηση των 
καθηκόντων του και παρέχουν 
υπαλλήλους, εγκαταστάσεις, εξοπλισμό 
και κάθε άλλο πόρο απαραίτητο για την 
άσκηση των αρμοδιοτήτων και των 
καθηκόντων που αναφέρονται στο άρθρο 
37.

3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία στηρίζουν τον υπεύθυνο 
προστασίας δεδομένων στην άσκηση των 
καθηκόντων του και παρέχουν όλους τους 
πόρους, που συμπεριλαμβάνουν
υπαλλήλους, εγκαταστάσεις, εξοπλισμό,
πρόσβαση σε πληροφορίες και κάθε άλλο 
πόρο απαραίτητο για την άσκηση των 
αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων που 
αναφέρονται στο άρθρο 37 και για τη 
διατήρηση των επαγγελματικών του 
γνώσεων.

Το δικαίωμα επαγγελματικής 
επιμόρφωσης του υπευθύνου προστασίας 
δεδομένων διασφαλίζεται, σύμφωνα με 
τις νομοθετικές ή τις συμβατικές 
διατάξεις του κράτους μέλους στο οποίο 
ασκεί τα καθήκοντά του.

Or. fr
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Τροπολογία 2279
Hélène Flautre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία στηρίζουν τον υπεύθυνο 
προστασίας δεδομένων στην άσκηση των 
καθηκόντων του και παρέχουν 
υπαλλήλους, εγκαταστάσεις, εξοπλισμό 
και κάθε άλλο πόρο απαραίτητο για την 
άσκηση των αρμοδιοτήτων και των 
καθηκόντων που αναφέρονται στο άρθρο 
37.

3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία στηρίζουν τον υπεύθυνο 
προστασίας δεδομένων στην άσκηση των 
καθηκόντων του και παρέχουν όλους τους 
πόρους, που συμπεριλαμβάνουν
υπαλλήλους, εγκαταστάσεις, εξοπλισμό,
πρόσβαση σε πληροφορίες και κάθε άλλο 
πόρο απαραίτητο για την άσκηση των 
αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων που 
αναφέρονται στο άρθρο 37 και για τη 
διατήρηση των επαγγελματικών του 
γνώσεων.

Or. fr

Τροπολογία 2280
Csaba Sógor

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Οι υπεύθυνοι προστασίας δεδομένων 
δεσμεύονται από απόρρητο σχετικά με 
την ταυτότητα των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα και σχετικά με 
τις συνθήκες που επιτρέπουν την 
αναγνώριση των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα, εκτός εάν 
απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή 
από το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται 
τα δεδομένα. Εάν κατά τη διάρκεια των 
δραστηριοτήτων τους οι υπεύθυνοι 
προστασίας δεδομένων αντιληφθούν 
δεδομένα για τα οποία ο προϊστάμενος 
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του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων ή 
πρόσωπο που απασχολεί ο τελευταίος έχει 
το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή 
αποδεικτικών στοιχείων, το εν λόγω 
δικαίωμα ισχύει και για τους υπεύθυνους 
προστασίας δεδομένων και τους 
υφισταμένους τους.

Or. hu

Τροπολογία 2281
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο 
εκτελών την επεξεργασία ορίζει έναν 
οργανισμό προστασίας δεδομένων ή 
υπεύθυνο προστασίας δεδομένων για 
αρχικό διάστημα δύο τουλάχιστον ετών 
εφόσον πρόκειται για οργανισμό 
προστασίας δεδομένων και τεσσάρων 
τουλάχιστον ετών εφόσον πρόκειται για 
υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, υπό 
τον όρο ότι αυτός/αυτή δεν είναι 
εξωτερικός πάροχος υπηρεσιών. Το 
μικρότερο διάστημα που μπορεί να 
ισχύσει είναι το διάστημα για τους 
οργανισμούς προστασίας δεδομένων. Οι 
οργανισμοί προστασίας δεδομένων ή οι 
υπεύθυνοι προστασίας δεδομένων 
μπορούν να διορισθούν εκ νέου για 
περαιτέρω θητείες. Κατά τη διάρκεια της 
θητείας του, ο υπεύθυνος προστασίας 
δεδομένων μπορεί να απομακρυνθεί από 
τη θέση του μόνον εάν δεν πληροί πλέον 
τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την 
άσκηση των καθηκόντων του.
Οι διατάξεις αυτές δεν ισχύουν σε 
περίπτωση οικειοθελούς συμμετοχής ενός 
οργανισμού προστασίας δεδομένων ή 
ενός υπευθύνου προστασίας δεδομένων 
όπως ορίζεται στο άρθρο 38α του 
παρόντος κανονισμού.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Προέρχεται από το άρθρο 35. Εφόσον ισχύει το άρθρο 38α, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
δεδομένων ή ο εκτελών την επεξεργασία πρέπει να έχει τη δυνατότητα –δεδομένου του 
οικειοθελούς χαρακτήρα της συμμετοχής ενός οργανισμού προστασίας δεδομένων ή υπευθύνου 
προστασίας δεδομένων– να εφαρμόζει πιο ευέλικτα χρονικά διαστήματα.

Τροπολογία 2282
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Οι υπεύθυνοι προστασίας δεδομένων 
δεσμεύονται από επαγγελματικό 
απόρρητο σχετικά με την ταυτότητα των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα και σχετικά με τις συνθήκες 
που επιτρέπουν την αναγνώριση των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα, εκτός και αν το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα τους 
απαλλάξει από την υποχρέωση αυτή.

Or. en

Τροπολογία 2283
Nathalie Griesbeck

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο 
εκτελών την επεξεργασία εξασφαλίζουν 
στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων το 
δικαίωμα επιμόρφωσης προσαρμοσμένης 
στα καθήκοντά του.
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Or. fr

Τροπολογία 2284
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Ο οργανισμός προστασίας δεδομένων 
ή ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων 
μπορεί να είναι υπάλληλος του υπευθύνου 
επεξεργασίας ή του εκτελούντος την 
επεξεργασία ή να ασκεί τα καθήκοντά 
του βάσει σύμβασης παροχής υπηρεσιών.
Ο ορισμός ως οργανισμού προστασίας 
δεδομένων ή υπευθύνου προστασίας 
δεδομένων δεν προϋποθέτει αναγκαστικά 
την πλήρη απασχόληση του αντίστοιχου 
οργανισμού ή υπαλλήλου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προέρχεται από το άρθρο 35

Τροπολογία 2285
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 37 διαγράφεται
Καθήκοντα του υπευθύνου προστασίας 
δεδομένων
1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία αναθέτουν στον 
υπεύθυνο προστασίας δεδομένων 
τουλάχιστον τα ακόλουθα καθήκοντα:
α) να ενημερώνει και να πληροφορεί τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα 
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την επεξεργασία για τις υποχρεώσεις τους 
που απορρέουν από τον παρόντα 
κανονισμό και να τεκμηριώνει την εν 
λόγω δραστηριότητα και τις απαντήσεις 
που λαμβάνει·
β) να παρακολουθεί τη θέση σε ισχύ και 
την εφαρμογή των πολιτικών του 
υπευθύνου επεξεργασίας ή του 
εκτελούντος την επεξεργασία σε σχέση με 
την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, 
συμπεριλαμβανομένων της ανάθεσης 
αρμοδιοτήτων, της κατάρτισης των 
υπαλλήλων που συμμετέχουν στις πράξεις 
επεξεργασίας και των σχετικών ελέγχων·
γ) να παρακολουθεί τη θέση σε ισχύ και 
την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, 
ιδίως όσον αφορά τις απαιτήσεις που 
σχετίζονται με την προστασία των 
δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό, την 
προστασία των δεδομένων εξ ορισμού, 
την ασφάλεια των δεδομένων και την 
ενημέρωση των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα και τα 
αιτήματά τους κατά την άσκηση των 
δικαιωμάτων τους που απορρέουν από 
τον παρόντα κανονισμό·
δ) να διασφαλίζει ότι τηρείται η 
τεκμηρίωση που προβλέπεται στο άρθρο 
28·
ε) να παρακολουθεί την τεκμηρίωση και 
τις κοινοποιήσεις των παραβιάσεων των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
δυνάμει των άρθρων 31 και 32·
στ) να παρακολουθεί τη διενέργεια της 
εκτίμησης επιπτώσεων σχετικά με την 
προστασία των δεδομένων από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα 
την επεξεργασία και την αίτηση περί 
προηγούμενης έγκρισης ή προηγούμενης 
διαβούλευσης, εφόσον απαιτείται δυνάμει 
των άρθρων 33 και 34·
ζ) να παρακολουθεί την απάντηση της 
αρχής ελέγχου σε αιτήματα και, στο 
πλαίσιο της αρμοδιότητας του υπευθύνου 
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προστασίας δεδομένων, να συνεργάζεται 
με την αρχή ελέγχου κατόπιν αιτήματός 
της ή με πρωτοβουλία του υπευθύνου 
προστασίας δεδομένων·
η) να ενεργεί ως σημείο επικοινωνίας για 
την αρχή ελέγχου σε ζητήματα που 
σχετίζονται με την επεξεργασία και να 
διαβουλεύεται με την αρχή ελέγχου, 
εφόσον απαιτείται, με δική του 
πρωτοβουλία.
2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
απαιτήσεων σχετικά με τα καθήκοντα, 
την πιστοποίηση, το καθεστώς, τις 
αρμοδιότητες και τους πόρους του 
υπευθύνου προστασίας δεδομένων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπερβολικά περιοριστικό.

Τροπολογία 2286
Timothy Kirkhope
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία αναθέτουν στον 
υπεύθυνο προστασίας δεδομένων 
τουλάχιστον τα ακόλουθα καθήκοντα:

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία διασφαλίζει ότι ο 
υπεύθυνος προστασίας δεδομένων έχει 
λάβει σαφή περιγραφή σε ό,τι αφορά τη 
θέση εργασίας του και δεσμεύεται από 
κώδικα δεοντολογίας ο οποίος ορίζει 
ρητά τα καθήκοντα προστασίας 
δεδομένων που καλείται να εκτελέσει, 
ιδίως την υλοποίηση και την εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού και τον ρόλο 
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του ως συνδέσμου με την αρχή ελέγχου.
α) να ενημερώνει και να πληροφορεί τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα 
την επεξεργασία για τις υποχρεώσεις τους 
που απορρέουν από τον παρόντα 
κανονισμό και να τεκμηριώνει την εν 
λόγω δραστηριότητα και τις απαντήσεις 
που λαμβάνει·
β) να παρακολουθεί τη θέση σε ισχύ και 
την εφαρμογή των πολιτικών του 
υπευθύνου επεξεργασίας ή του 
εκτελούντος την επεξεργασία σε σχέση με 
την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, 
συμπεριλαμβανομένων της ανάθεσης 
αρμοδιοτήτων, της κατάρτισης των 
υπαλλήλων που συμμετέχουν στις πράξεις 
επεξεργασίας και των σχετικών ελέγχων·
γ) να παρακολουθεί τη θέση σε ισχύ και 
την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, 
ιδίως όσον αφορά τις απαιτήσεις που 
σχετίζονται με την προστασία των 
δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό, την 
προστασία των δεδομένων εξ ορισμού, 
την ασφάλεια των δεδομένων και την 
ενημέρωση των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα και τα 
αιτήματά τους κατά την άσκηση των 
δικαιωμάτων τους που απορρέουν από 
τον παρόντα κανονισμό·
δ) να διασφαλίζει ότι τηρείται η 
τεκμηρίωση που προβλέπεται στο άρθρο 
28·
ε) να παρακολουθεί την τεκμηρίωση και 
τις κοινοποιήσεις των παραβιάσεων των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
δυνάμει των άρθρων 31 και 32·
στ) να παρακολουθεί τη διενέργεια της 
εκτίμησης επιπτώσεων σχετικά με την 
προστασία των δεδομένων από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα 
την επεξεργασία και την αίτηση περί 
προηγούμενης έγκρισης ή προηγούμενης 
διαβούλευσης, εφόσον απαιτείται δυνάμει 
των άρθρων 33 και 34·
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ζ) να παρακολουθεί την απάντηση της 
αρχής ελέγχου σε αιτήματα και, στο 
πλαίσιο της αρμοδιότητας του υπευθύνου 
προστασίας δεδομένων, να συνεργάζεται 
με την αρχή ελέγχου κατόπιν αιτήματός 
της ή με πρωτοβουλία του υπευθύνου 
προστασίας δεδομένων·
η) να ενεργεί ως σημείο επικοινωνίας για 
την αρχή ελέγχου σε ζητήματα που 
σχετίζονται με την επεξεργασία και να 
διαβουλεύεται με την αρχή ελέγχου, 
εφόσον απαιτείται, με δική του 
πρωτοβουλία.

Or. en

Τροπολογία 2287
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Καθήκοντα του υπευθύνου προστασίας 
δεδομένων

Καθήκοντα του οργανισμού προστασίας 
δεδομένων ή του υπευθύνου προστασίας 
δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 2288
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία αναθέτουν στον υπεύθυνο 
προστασίας δεδομένων τουλάχιστον τα 
ακόλουθα καθήκοντα:

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία αναθέτουν στον 
οργανισμό προστασίας δεδομένων ή τον
υπεύθυνο προστασίας δεδομένων 
τουλάχιστον τα ακόλουθα καθήκοντα:
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Or. en

Τροπολογία 2289
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία αναθέτουν στον υπεύθυνο 
προστασίας δεδομένων τουλάχιστον τα 
ακόλουθα καθήκοντα:

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία αναθέτουν στον 
οργανισμό προστασίας δεδομένων ή τον
υπεύθυνο προστασίας δεδομένων 
τουλάχιστον τα ακόλουθα καθήκοντα:

Or. en

Τροπολογία 2290
Nils Torvalds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία αναθέτουν στον υπεύθυνο 
προστασίας δεδομένων τουλάχιστον τα 
ακόλουθα καθήκοντα:

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία αναθέτουν στον υπεύθυνο 
προστασίας δεδομένων ή στους 
υπευθύνους προστασίας δεδομένων 
τουλάχιστον τα ακόλουθα καθήκοντα:

Or. en

Τροπολογία 2291
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία αναθέτουν στον
υπεύθυνο προστασίας δεδομένων 
τουλάχιστον τα ακόλουθα καθήκοντα:

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία καθορίζουν τα 
καθήκοντα που θα εκτελούν ο οργανισμός 
προστασίας δεδομένων ή ο υπεύθυνος
προστασίας δεδομένων προκειμένου να 
διασφαλίζεται συμμόρφωση με τον 
παρόντα κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 2292
Nils Torvalds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να ενημερώνει και να πληροφορεί τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα 
την επεξεργασία για τις υποχρεώσεις τους 
που απορρέουν από τον παρόντα 
κανονισμό και να τεκμηριώνει την εν 
λόγω δραστηριότητα και τις απαντήσεις 
που λαμβάνει·

α) να ενημερώνει και να πληροφορεί τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα 
την επεξεργασία για τις υποχρεώσεις τους 
που απορρέουν από τον παρόντα 
κανονισμό·

Or. en

Τροπολογία 2293
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να ενημερώνει και να πληροφορεί τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα 
την επεξεργασία για τις υποχρεώσεις τους 
που απορρέουν από τον παρόντα 
κανονισμό και να τεκμηριώνει την εν λόγω 

α) να ευαισθητοποιεί, να ενημερώνει και 
να πληροφορεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας 
ή τον εκτελούντα την επεξεργασία για τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τον 
παρόντα κανονισμό και να τεκμηριώνει 
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δραστηριότητα και τις απαντήσεις που 
λαμβάνει·

την εν λόγω δραστηριότητα και τις 
απαντήσεις που λαμβάνει·

Or. en

Τροπολογία 2294
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να ενημερώνει και να πληροφορεί τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα 
την επεξεργασία για τις υποχρεώσεις τους 
που απορρέουν από τον παρόντα 
κανονισμό και να τεκμηριώνει την εν 
λόγω δραστηριότητα και τις απαντήσεις 
που λαμβάνει·

α) να ενημερώνει και να πληροφορεί τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα 
την επεξεργασία για τις υποχρεώσεις τους 
που απορρέουν από τον παρόντα 
κανονισμό·

Or. en

Τροπολογία 2295
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να ενημερώνει και να πληροφορεί τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα 
την επεξεργασία για τις υποχρεώσεις τους 
που απορρέουν από τον παρόντα 
κανονισμό και να τεκμηριώνει την εν 
λόγω δραστηριότητα και τις απαντήσεις 
που λαμβάνει·

α) να ενημερώνει και να πληροφορεί τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα 
την επεξεργασία για τις υποχρεώσεις τους 
που απορρέουν από τον παρόντα 
κανονισμό·

Or. es
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Τροπολογία 2296
Nils Torvalds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να παρακολουθεί τη θέση σε ισχύ και 
την εφαρμογή των πολιτικών του 
υπευθύνου επεξεργασίας ή του 
εκτελούντος την επεξεργασία σε σχέση με 
την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, 
συμπεριλαμβανομένων της ανάθεσης 
αρμοδιοτήτων, της κατάρτισης των 
υπαλλήλων που συμμετέχουν στις πράξεις 
επεξεργασίας και των σχετικών ελέγχων·

β) να παρακολουθεί τη θέση σε ισχύ και 
την εφαρμογή των πολιτικών του 
υπευθύνου επεξεργασίας ή του 
εκτελούντος την επεξεργασία σε σχέση με 
την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα όπως ορίζεται 
στο άρθρο 22·

Or. en

Τροπολογία 2297
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να παρακολουθεί τη θέση σε ισχύ και 
την εφαρμογή των πολιτικών του 
υπευθύνου επεξεργασίας ή του 
εκτελούντος την επεξεργασία σε σχέση με 
την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, 
συμπεριλαμβανομένων της ανάθεσης 
αρμοδιοτήτων, της κατάρτισης των 
υπαλλήλων που συμμετέχουν στις πράξεις 
επεξεργασίας και των σχετικών ελέγχων·

β) να αναπτύσσει, να υποστηρίζει και να 
παρακολουθεί την εφαρμογή των μέτρων 
που αναφέρονται στο άρθρο 22·

Or. en

Τροπολογία 2298
Anna Hedh, Marita Ulvskog
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) να ενημερώνει και να διαβουλεύεται 
με τους εκπροσώπους των εργαζομένων 
σε σχέση με τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα των εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία 2299
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) να παρακολουθεί τη θέση σε ισχύ και 
την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, 
ιδίως όσον αφορά τις απαιτήσεις που 
σχετίζονται με την προστασία των 
δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό, την 
προστασία των δεδομένων εξ ορισμού, 
την ασφάλεια των δεδομένων και την 
ενημέρωση των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα και τα 
αιτήματά τους κατά την άσκηση των 
δικαιωμάτων τους που απορρέουν από 
τον παρόντα κανονισμό·

γ) να παρακολουθεί παραβιάσεις του 
κανονισμού·

Or. en

Τροπολογία 2300
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) να παρακολουθεί τη θέση σε ισχύ και 
την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, 
ιδίως όσον αφορά τις απαιτήσεις που 
σχετίζονται με την προστασία των 
δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό, την 
προστασία των δεδομένων εξ ορισμού, 
την ασφάλεια των δεδομένων και την 
ενημέρωση των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα και τα 
αιτήματά τους κατά την άσκηση των 
δικαιωμάτων τους που απορρέουν από
τον παρόντα κανονισμό·

γ) να παρακολουθεί τη συμμόρφωση με 
τον κανονισμό·

Or. en

Τροπολογία 2301
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) να παρακολουθεί τη θέση σε ισχύ και 
την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, 
ιδίως όσον αφορά τις απαιτήσεις που 
σχετίζονται με την προστασία των 
δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό, την 
προστασία των δεδομένων εξ ορισμού, 
την ασφάλεια των δεδομένων και την 
ενημέρωση των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα και τα 
αιτήματά τους κατά την άσκηση των 
δικαιωμάτων τους που απορρέουν από
τον παρόντα κανονισμό·

γ) να παρακολουθεί τη συμμόρφωση με 
τον παρόντα κανονισμό·

Or. en

Τροπολογία 2302
Nils Torvalds
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) να παρακολουθεί τη θέση σε ισχύ και 
την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, 
ιδίως όσον αφορά τις απαιτήσεις που 
σχετίζονται με την προστασία των 
δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό, την 
προστασία των δεδομένων εξ ορισμού, 
την ασφάλεια των δεδομένων και την 
ενημέρωση των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα και τα 
αιτήματά τους κατά την άσκηση των 
δικαιωμάτων τους που απορρέουν από
τον παρόντα κανονισμό·

γ) να παρακολουθεί τη συμμόρφωση με 
τον παρόντα κανονισμό·

Or. en

Τροπολογία 2303
Nils Torvalds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) να διασφαλίζει ότι τηρείται η 
τεκμηρίωση που προβλέπεται στο άρθρο 
28·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2304
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) να διασφαλίζει ότι τηρείται η 
τεκμηρίωση που προβλέπεται στο άρθρο 

διαγράφεται
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28·

Or. en

Τροπολογία 2305
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) να διασφαλίζει ότι τηρείται η 
τεκμηρίωση που προβλέπεται στο άρθρο 
28·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 2306
Nils Torvalds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) να παρακολουθεί την τεκμηρίωση και 
τις κοινοποιήσεις των παραβιάσεων των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
δυνάμει των άρθρων 31 και 32·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2307
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) να παρακολουθεί την τεκμηρίωση και διαγράφεται
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τις κοινοποιήσεις των παραβιάσεων των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
δυνάμει των άρθρων 31 και 32·

Or. en

Τροπολογία 2308
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) να παρακολουθεί την τεκμηρίωση και 
τις κοινοποιήσεις των παραβιάσεων των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
δυνάμει των άρθρων 31 και 32·

ε) να αναπτύσσει διαδικασίες για την 
παρακολούθηση, την τεκμηρίωση, τη 
γνωστοποίηση και την κοινοποίηση των 
παραβιάσεων των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα δυνάμει των άρθρων 31 και 32·

Or. en

Τροπολογία 2309
Nils Torvalds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) να παρακολουθεί τη διενέργεια της 
εκτίμησης επιπτώσεων σχετικά με την 
προστασία των δεδομένων από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα 
την επεξεργασία και την αίτηση περί 
προηγούμενης έγκρισης ή προηγούμενης 
διαβούλευσης, εφόσον απαιτείται δυνάμει 
των άρθρων 33 και 34·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 2310
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) να παρακολουθεί τη διενέργεια της 
εκτίμησης επιπτώσεων σχετικά με την 
προστασία των δεδομένων από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα 
την επεξεργασία και την αίτηση περί 
προηγούμενης έγκρισης ή προηγούμενης 
διαβούλευσης, εφόσον απαιτείται δυνάμει 
των άρθρων 33 και 34·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2311
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) να παρακολουθεί τη διενέργεια της 
εκτίμησης επιπτώσεων σχετικά με την 
προστασία των δεδομένων από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα
την επεξεργασία και την αίτηση περί 
προηγούμενης έγκρισης ή προηγούμενης 
διαβούλευσης, εφόσον απαιτείται δυνάμει 
των άρθρων 33 και 34·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 2312
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) να παρακολουθεί τη διενέργεια της 
εκτίμησης επιπτώσεων σχετικά με την 
προστασία των δεδομένων από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα 
την επεξεργασία και την αίτηση περί 
προηγούμενης έγκρισης ή προηγούμενης 
διαβούλευσης, εφόσον απαιτείται δυνάμει 
των άρθρων 33 και 34·

στ) να παρακολουθεί τη διενέργεια της 
εκτίμησης επιπτώσεων σχετικά με την 
προστασία των δεδομένων από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα 
την επεξεργασία και την αίτηση περί 
προηγούμενης διαβούλευσης, εφόσον 
απαιτείται δυνάμει των άρθρων 33 και 34·

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνέπεια της τροπολογίας του άρθρου 34.

Τροπολογία 2313
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) να παρακολουθεί τη διενέργεια της 
εκτίμησης επιπτώσεων σχετικά με την 
προστασία των δεδομένων από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα 
την επεξεργασία και την αίτηση περί 
προηγούμενης έγκρισης ή προηγούμενης 
διαβούλευσης, εφόσον απαιτείται δυνάμει 
των άρθρων 33 και 34·

στ) να αναπτύσσει διαδικασίες 
προκειμένου να παρακολουθεί τη 
διενέργεια της εκτίμησης επιπτώσεων 
σχετικά με την προστασία των δεδομένων 
από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον 
εκτελούντα την επεξεργασία και την 
αίτηση περί προηγούμενης έγκρισης ή 
προηγούμενης διαβούλευσης, εφόσον 
απαιτείται δυνάμει των άρθρων 33 και 34·

Or. en

Τροπολογία 2314
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) να παρακολουθεί τη διενέργεια της 
εκτίμησης επιπτώσεων σχετικά με την 
προστασία των δεδομένων από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα 
την επεξεργασία και την αίτηση περί 
προηγούμενης έγκρισης ή προηγούμενης 
διαβούλευσης, εφόσον απαιτείται δυνάμει 
των άρθρων 33 και 34·

στ) να παρακολουθεί τη διενέργεια της 
εκτίμησης επιπτώσεων σχετικά με την 
προστασία των δεδομένων από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα 
την επεξεργασία και την αίτηση περί 
προηγούμενης διαβούλευσης, εφόσον 
απαιτείται δυνάμει των άρθρων 33 και 34·

Or. en

Τροπολογία 2315
Nils Torvalds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) να παρακολουθεί την απάντηση της 
αρχής ελέγχου σε αιτήματα και, στο 
πλαίσιο της αρμοδιότητας του υπευθύνου 
προστασίας δεδομένων, να συνεργάζεται 
με την αρχή ελέγχου κατόπιν αιτήματός 
της ή με πρωτοβουλία του υπευθύνου 
προστασίας δεδομένων·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2316
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) να παρακολουθεί την απάντηση της 
αρχής ελέγχου σε αιτήματα και, στο 
πλαίσιο της αρμοδιότητας του υπευθύνου 
προστασίας δεδομένων, να συνεργάζεται 

διαγράφεται
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με την αρχή ελέγχου κατόπιν αιτήματός 
της ή με πρωτοβουλία του υπευθύνου 
προστασίας δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 2317
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) να παρακολουθεί την απάντηση της 
αρχής ελέγχου σε αιτήματα και, στο 
πλαίσιο της αρμοδιότητας του υπευθύνου 
προστασίας δεδομένων, να συνεργάζεται 
με την αρχή ελέγχου κατόπιν αιτήματός 
της ή με πρωτοβουλία του υπευθύνου 
προστασίας δεδομένων·

ζ) να παρακολουθεί την απάντηση της 
αρχής ελέγχου σε αιτήματα και, στο 
πλαίσιο της αρμοδιότητας του οργανισμού 
προστασίας δεδομένων ή του υπευθύνου 
προστασίας δεδομένων, να συνεργάζεται 
με την αρχή ελέγχου κατόπιν αιτήματός 
της ή με πρωτοβουλία του οργανισμού 
προστασίας δεδομένων ή του υπευθύνου 
προστασίας δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 2318
Nils Torvalds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) να ενεργεί ως σημείο επικοινωνίας για 
την αρχή ελέγχου σε ζητήματα που 
σχετίζονται με την επεξεργασία και να 
διαβουλεύεται με την αρχή ελέγχου, 
εφόσον απαιτείται, με δική του 
πρωτοβουλία.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 2319
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) να ενεργεί ως σημείο επικοινωνίας για 
την αρχή ελέγχου σε ζητήματα που 
σχετίζονται με την επεξεργασία και να 
διαβουλεύεται με την αρχή ελέγχου, 
εφόσον απαιτείται, με δική του 
πρωτοβουλία.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2320
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η α) να ενημερώνει τους εκπροσώπους 
των εργαζομένων σχετικά με την 
επεξεργασία των δεδομένων των 
εργαζομένων.

Or. en

Τροπολογία 2321
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η α) να παρέχει ενημέρωση και να 
διαβουλεύεται με τους εκπροσώπους των 
εργαζομένων σχετικά με δεδομένα που 
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αφορούν εργαζομένους.

Or. de

Τροπολογία 2322
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
απαιτήσεων σχετικά με τα καθήκοντα, 
την πιστοποίηση, το καθεστώς, τις 
αρμοδιότητες και τους πόρους του 
υπευθύνου προστασίας δεδομένων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2323
Nils Torvalds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
απαιτήσεων σχετικά με τα καθήκοντα, 
την πιστοποίηση, το καθεστώς, τις 
αρμοδιότητες και τους πόρους του 
υπευθύνου προστασίας δεδομένων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 2324
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
απαιτήσεων σχετικά με τα καθήκοντα, 
την πιστοποίηση, το καθεστώς, τις 
αρμοδιότητες και τους πόρους του 
υπευθύνου προστασίας δεδομένων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2325
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
απαιτήσεων σχετικά με τα καθήκοντα, 
την πιστοποίηση, το καθεστώς, τις 
αρμοδιότητες και τους πόρους του 
υπευθύνου προστασίας δεδομένων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2326
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
απαιτήσεων σχετικά με τα καθήκοντα, 
την πιστοποίηση, το καθεστώς, τις 
αρμοδιότητες και τους πόρους του 
υπευθύνου προστασίας δεδομένων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2327
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
απαιτήσεων σχετικά με τα καθήκοντα, 
την πιστοποίηση, το καθεστώς, τις 
αρμοδιότητες και τους πόρους του 
υπευθύνου προστασίας δεδομένων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2328
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
απαιτήσεων σχετικά με τα καθήκοντα, την 
πιστοποίηση, το καθεστώς, τις
αρμοδιότητες και τους πόρους του 
υπευθύνου προστασίας δεδομένων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1.

2. 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 πιστοποίηση 
και το καθεστώς του υπευθύνου 
προστασίας δεδομένων.

Or. es

Τροπολογία 2329
Sophia in 't Veld

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 37α

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο εκτελών 
την επεξεργασία ορίζουν ένα μέλος του 
διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας 
που φέρει την τελική ευθύνη για τη 
συμμόρφωση με τις διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 2330
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο 4 – τμήμα 5 – τίτλος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 ΚΩΔΙΚΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΥΤΟΡΡΥΘΜΙΣΗ, ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟΙ 
ΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ, ΚΩΔΙΚΕΣ 
ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Or. en

Τροπολογία 2331
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη, οι αρχές ελέγχου και η 
Επιτροπή παροτρύνουν την εκπόνηση 
κωδίκων δεοντολογίας που αποσκοπούν 
να συμβάλουν στην ορθή εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού, λαμβάνοντας 
υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά των 
διάφορων τομέων επεξεργασίας 
δεδομένων, ιδίως όσον αφορά:

διαγράφεται

α) τη θεμιτή και διαφανή επεξεργασία 
των δεδομένων·
β) τη συλλογή δεδομένων·
γ) την ενημέρωση του κοινού και των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα·
δ) τα αιτήματα των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα κατά την 
άσκηση των δικαιωμάτων τους·
ε) την ενημέρωση και την προστασία των 
παιδιών·
στ) τη διαβίβαση δεδομένων σε τρίτες 
χώρες ή διεθνείς οργανισμούς·
ζ) τους μηχανισμούς παρακολούθησης 
και διασφάλισης της συμμόρφωσης προς 
τον κώδικα από τους υπευθύνους 
επεξεργασίας που τον εφαρμόζουν·
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η) εξωδικαστικές διαδικασίες και άλλες 
διαδικασίες επίλυσης διαφορών για την 
επίλυση διαφορών μεταξύ υπευθύνων 
επεξεργασίας και προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα όσον αφορά 
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, με την επιφύλαξη των 
δικαιωμάτων των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα δυνάμει των 
άρθρων 73 και 75.
2. Ενώσεις και άλλοι φορείς που 
εκπροσωπούν κατηγορίες υπευθύνων 
επεξεργασίας ή εκτελούντων την 
επεξεργασία σε ένα κράτος μέλος, οι 
οποίοι προτίθενται να εκπονήσουν 
κώδικες δεοντολογίας ή να 
τροποποιήσουν ή να επεκτείνουν 
υφιστάμενους κώδικες δεοντολογίας, 
μπορούν να τους υποβάλουν για 
γνωμοδότηση στην αρχή ελέγχου του 
συγκεκριμένου κράτους μέλους. Η αρχή 
ελέγχου μπορεί να γνωμοδοτήσει σχετικά 
με το κατά πόσον το σχέδιο κώδικα 
δεοντολογίας είναι σύμφωνο προς τον 
παρόντα κανονισμό. Η αρχή ελέγχου 
ζητεί τη γνώμη των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα ή των 
εκπροσώπων τους για τα εν λόγω σχέδια.
3. Ενώσεις και άλλοι φορείς που 
εκπροσωπούν κατηγορίες υπευθύνων 
επεξεργασίας σε περισσότερα κράτη μέλη 
μπορούν να υποβάλουν σχέδια κωδίκων 
δεοντολογίας και τροποποιήσεις ή 
επεκτάσεις υφιστάμενων κωδίκων 
δεοντολογίας στην Επιτροπή.
4. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις με τις οποίες 
αποφασίζει ότι οι κώδικες δεοντολογίας 
και οι τροποποιήσεις ή οι επεκτάσεις 
υφιστάμενων κωδίκων δεοντολογίας της 
Ένωσης που της υποβλήθηκαν δυνάμει 
της παραγράφου 3 έχουν γενική ισχύ 
εντός της Ένωσης. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 87 παράγραφος 2.
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5. Η Επιτροπή διασφαλίζει κατάλληλη 
δημοσιότητα για τους κώδικες για τους 
οποίους αποφάσισε ότι έχουν γενική ισχύ 
σύμφωνα με την παράγραφο 4.

Or. en

Τροπολογία 2332
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη, οι αρχές ελέγχου και η 
Επιτροπή παροτρύνουν την εκπόνηση 
κωδίκων δεοντολογίας που αποσκοπούν να 
συμβάλουν στην ορθή εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού, λαμβάνοντας 
υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά των 
διάφορων τομέων επεξεργασίας 
δεδομένων, ιδίως όσον αφορά:

1. Τα κράτη μέλη, οι αρχές ελέγχου και η 
Επιτροπή παροτρύνουν τη συμμετοχική
εκπόνηση κωδίκων δεοντολογίας που 
αποσκοπούν να συμβάλουν στην ορθή 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, 
λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά 
χαρακτηριστικά των διάφορων τομέων 
επεξεργασίας δεδομένων, ιδίως όσον 
αφορά:

Or. es

Τροπολογία 2333
Timothy Kirkhope
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη, οι αρχές ελέγχου και η 
Επιτροπή παροτρύνουν την εκπόνηση 
κωδίκων δεοντολογίας που αποσκοπούν
να συμβάλουν στην ορθή εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού, λαμβάνοντας 
υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά των 
διάφορων τομέων επεξεργασίας 
δεδομένων, ιδίως όσον αφορά:

1. Τα κράτη μέλη, οι αρχές ελέγχου και η 
Επιτροπή παροτρύνουν την εκπόνηση 
κωδίκων δεοντολογίας ή την έγκριση ενός 
κώδικα δεοντολογίας που εκπονείται από 
κάποια αρχή ελέγχου προκειμένου να 
συμβάλουν στην ορθή εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού, λαμβάνοντας 
υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά των 
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διάφορων τομέων επεξεργασίας 
δεδομένων, ιδίως όσον αφορά:

Or. en

Τροπολογία 2334
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ενώσεις και άλλοι φορείς που 
εκπροσωπούν κατηγορίες υπευθύνων 
επεξεργασίας ή εκτελούντων την 
επεξεργασία σε ένα κράτος μέλος, οι 
οποίοι προτίθενται να εκπονήσουν κώδικες 
δεοντολογίας ή να τροποποιήσουν ή να 
επεκτείνουν υφιστάμενους κώδικες 
δεοντολογίας, μπορούν να τους υποβάλουν 
για γνωμοδότηση στην αρχή ελέγχου του 
συγκεκριμένου κράτους μέλους. Η αρχή 
ελέγχου μπορεί να γνωμοδοτήσει σχετικά 
με το κατά πόσον το σχέδιο κώδικα 
δεοντολογίας είναι σύμφωνο προς τον 
παρόντα κανονισμό. Η αρχή ελέγχου ζητεί 
τη γνώμη των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα ή των 
εκπροσώπων τους για τα εν λόγω σχέδια.

2. Ενώσεις και άλλοι φορείς που 
εκπροσωπούν κατηγορίες υπευθύνων 
επεξεργασίας ή εκτελούντων την 
επεξεργασία σε ένα κράτος μέλος, οι 
οποίοι προτίθενται να εκπονήσουν κώδικες 
δεοντολογίας ή να τροποποιήσουν ή να 
επεκτείνουν υφιστάμενους κώδικες 
δεοντολογίας, μπορούν να τους υποβάλουν 
για γνωμοδότηση στην αρχή ελέγχου του 
συγκεκριμένου κράτους μέλους. Η αρχή 
ελέγχου γνωμοδοτεί αμελλητί σχετικά με 
το κατά πόσον το σχέδιο κώδικα 
δεοντολογίας είναι σύμφωνο προς τον 
παρόντα κανονισμό. Η αρχή ελέγχου ζητεί 
τη γνώμη των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα ή των 
εκπροσώπων τους για τα εν λόγω σχέδια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαραίτητη τροποποίηση προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου και να προωθηθεί η 
χρήση κωδικών δεοντολογίας.

Τροπολογία 2335
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ενώσεις και άλλοι φορείς που 
εκπροσωπούν κατηγορίες υπευθύνων 
επεξεργασίας ή εκτελούντων την 
επεξεργασία σε ένα κράτος μέλος, οι 
οποίοι προτίθενται να εκπονήσουν κώδικες 
δεοντολογίας ή να τροποποιήσουν ή να 
επεκτείνουν υφιστάμενους κώδικες 
δεοντολογίας, μπορούν να τους υποβάλουν 
για γνωμοδότηση στην αρχή ελέγχου του 
συγκεκριμένου κράτους μέλους. Η αρχή 
ελέγχου μπορεί να γνωμοδοτήσει σχετικά 
με το κατά πόσον το σχέδιο κώδικα 
δεοντολογίας είναι σύμφωνο προς τον 
παρόντα κανονισμό. Η αρχή ελέγχου ζητεί 
τη γνώμη των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα ή των 
εκπροσώπων τους για τα εν λόγω σχέδια.

2. Ενώσεις και άλλοι φορείς που 
εκπροσωπούν κατηγορίες υπευθύνων 
επεξεργασίας ή εκτελούντων την 
επεξεργασία σε ένα κράτος μέλος, οι 
οποίοι προτίθενται να εκπονήσουν κώδικες 
δεοντολογίας ή να τροποποιήσουν ή να 
επεκτείνουν υφιστάμενους κώδικες 
δεοντολογίας, μπορούν να τους υποβάλουν 
για γνωμοδότηση στην αρχή ελέγχου του 
συγκεκριμένου κράτους μέλους. Η αρχή 
ελέγχου γνωμοδοτεί αμελλητί σχετικά με 
το κατά πόσον το σχέδιο κώδικα 
δεοντολογίας είναι σύμφωνο προς τον 
παρόντα κανονισμό. Η αρχή ελέγχου ζητεί 
τη γνώμη των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα ή των 
εκπροσώπων τους για τα εν λόγω σχέδια.

Or. en

Τροπολογία 2336
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ενώσεις και άλλοι φορείς που 
εκπροσωπούν κατηγορίες υπευθύνων 
επεξεργασίας ή εκτελούντων την 
επεξεργασία σε ένα κράτος μέλος, οι 
οποίοι προτίθενται να εκπονήσουν κώδικες 
δεοντολογίας ή να τροποποιήσουν ή να 
επεκτείνουν υφιστάμενους κώδικες 
δεοντολογίας, μπορούν να τους υποβάλουν 
για γνωμοδότηση στην αρχή ελέγχου του 
συγκεκριμένου κράτους μέλους. Η αρχή 
ελέγχου μπορεί να γνωμοδοτήσει σχετικά 
με το κατά πόσον το σχέδιο κώδικα 
δεοντολογίας είναι σύμφωνο προς τον 
παρόντα κανονισμό. Η αρχή ελέγχου ζητεί 
τη γνώμη των προσώπων στα οποία 

2. Ενώσεις και άλλοι φορείς που 
εκπροσωπούν κατηγορίες υπευθύνων 
επεξεργασίας ή εκτελούντων την 
επεξεργασία σε ένα κράτος μέλος, οι 
οποίοι προτίθενται να εκπονήσουν κώδικες 
δεοντολογίας ή να τροποποιήσουν ή να 
επεκτείνουν υφιστάμενους κώδικες 
δεοντολογίας, μπορούν να τους υποβάλουν 
για γνωμοδότηση στην αρχή ελέγχου του 
συγκεκριμένου κράτους μέλους. Η αρχή 
ελέγχου μπορεί να γνωμοδοτήσει σχετικά 
με το κατά πόσον η επεξεργασία στο 
πλαίσιο του κώδικα είναι σύμφωνη προς 
τον παρόντα κανονισμό.
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αναφέρονται τα δεδομένα ή των 
εκπροσώπων τους για τα εν λόγω σχέδια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός ρυθμίζει τη διαδικασία, όχι τον κώδικα.

Τροπολογία 2337
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ενώσεις και άλλοι φορείς που 
εκπροσωπούν κατηγορίες υπευθύνων 
επεξεργασίας σε περισσότερα κράτη μέλη 
μπορούν να υποβάλουν σχέδια κωδίκων 
δεοντολογίας και τροποποιήσεις ή 
επεκτάσεις υφιστάμενων κωδίκων 
δεοντολογίας στην Επιτροπή.

3. Ενώσεις και άλλοι φορείς που 
εκπροσωπούν κατηγορίες υπευθύνων 
επεξεργασίας ή εκτελούντων την 
επεξεργασία σε περισσότερα κράτη μέλη 
μπορούν να υποβάλουν σχέδια κωδίκων 
δεοντολογίας και τροποποιήσεις ή 
επεκτάσεις υφιστάμενων κωδίκων 
δεοντολογίας στην Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 2338
Timothy Kirkhope
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ενώσεις και άλλοι φορείς που 
εκπροσωπούν κατηγορίες υπευθύνων 
επεξεργασίας σε περισσότερα κράτη μέλη 
μπορούν να υποβάλουν σχέδια κωδίκων 
δεοντολογίας και τροποποιήσεις ή 
επεκτάσεις υφιστάμενων κωδίκων 
δεοντολογίας στην Επιτροπή.

3. Ενώσεις και άλλοι φορείς που 
εκπροσωπούν κατηγορίες υπευθύνων 
επεξεργασίας σε περισσότερα κράτη μέλη 
μπορούν να υποβάλουν σχέδια κωδίκων 
δεοντολογίας και τροποποιήσεις ή 
επεκτάσεις υφιστάμενων κωδίκων 
δεοντολογίας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
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Προστασίας Δεδομένων. 

Or. en

Τροπολογία 2339
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ενώσεις και άλλοι φορείς που 
εκπροσωπούν κατηγορίες υπευθύνων 
επεξεργασίας σε περισσότερα κράτη μέλη 
μπορούν να υποβάλουν σχέδια κωδίκων 
δεοντολογίας και τροποποιήσεις ή 
επεκτάσεις υφιστάμενων κωδίκων 
δεοντολογίας στην Επιτροπή.

3. Ενώσεις και άλλοι φορείς που 
εκπροσωπούν κατηγορίες υπευθύνων 
επεξεργασίας σε περισσότερα κράτη μέλη 
μπορούν να υποβάλουν σχέδια κωδίκων 
δεοντολογίας και τροποποιήσεις ή
επεκτάσεις υφιστάμενων κωδίκων 
δεοντολογίας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 2340
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις με τις οποίες 
αποφασίζει ότι οι κώδικες δεοντολογίας 
και οι τροποποιήσεις ή οι επεκτάσεις 
υφιστάμενων κωδίκων δεοντολογίας της 
Ένωσης που της υποβλήθηκαν δυνάμει 
της παραγράφου 3 έχουν γενική ισχύ 
εντός της Ένωσης. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 2341
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις με τις οποίες 
αποφασίζει ότι οι κώδικες δεοντολογίας 
και οι τροποποιήσεις ή οι επεκτάσεις 
υφιστάμενων κωδίκων δεοντολογίας της 
Ένωσης που της υποβλήθηκαν δυνάμει
της παραγράφου 3 έχουν γενική ισχύ 
εντός της Ένωσης. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 2342
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις με τις οποίες 
αποφασίζει ότι οι κώδικες δεοντολογίας 
και οι τροποποιήσεις ή οι επεκτάσεις 
υφιστάμενων κωδίκων δεοντολογίας της 
Ένωσης που της υποβλήθηκαν δυνάμει 
της παραγράφου 3 έχουν γενική ισχύ 
εντός της Ένωσης. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 2343
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις με τις οποίες
αποφασίζει ότι οι κώδικες δεοντολογίας 
και οι τροποποιήσεις ή οι επεκτάσεις 
υφιστάμενων κωδίκων δεοντολογίας της 
Ένωσης που της υποβλήθηκαν δυνάμει της 
παραγράφου 3 έχουν γενική ισχύ εντός της 
Ένωσης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 87 
παράγραφος 2.

4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 προκειμένου να αποφασίζει 
ότι οι κώδικες δεοντολογίας και οι 
τροποποιήσεις ή οι επεκτάσεις 
υφιστάμενων κωδίκων δεοντολογίας της 
Ένωσης που της υποβλήθηκαν δυνάμει της 
παραγράφου 3 έχουν γενική ισχύ εντός της 
Ένωσης.

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 2344
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις με τις οποίες 
αποφασίζει ότι οι κώδικες δεοντολογίας 
και οι τροποποιήσεις ή οι επεκτάσεις 
υφιστάμενων κωδίκων δεοντολογίας της 
Ένωσης που της υποβλήθηκαν δυνάμει της 
παραγράφου 3 έχουν γενική ισχύ εντός της 
Ένωσης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 

4. Η Επιτροπή, αφού ζητήσει 
γνωμοδότηση από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων, 
εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86, με τις οποίες αποφασίζει ότι 
οι κώδικες δεοντολογίας και οι 
τροποποιήσεις ή οι επεκτάσεις 
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εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 87 
παράγραφος 2.

υφιστάμενων κωδίκων δεοντολογίας της 
Ένωσης που της υποβλήθηκαν δυνάμει της 
παραγράφου 3 συνάδουν με τον παρόντα 
κανονισμό και έχουν γενική ισχύ εντός της 
Ένωσης. Η εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη δίδει στα πρόσωπα, στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα, δικαιώματα τα 
οποία μπορούν να τύχουν δικαστικής 
προστασίας.

Or. en

Τροπολογία 2345
Timothy Kirkhope
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις με τις οποίες 
αποφασίζει ότι οι κώδικες δεοντολογίας 
και οι τροποποιήσεις ή οι επεκτάσεις 
υφιστάμενων κωδίκων δεοντολογίας της 
Ένωσης που της υποβλήθηκαν δυνάμει της 
παραγράφου 3 έχουν γενική ισχύ εντός της 
Ένωσης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 87 
παράγραφος 2.

4. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές 
πράξεις με τις οποίες αποφασίζει ότι οι 
κώδικες δεοντολογίας και οι τροποποιήσεις 
ή οι επεκτάσεις υφιστάμενων κωδίκων 
δεοντολογίας της Ένωσης που της 
υποβλήθηκαν δυνάμει της παραγράφου 3 
έχουν γενική ισχύ εντός της Ένωσης. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 2346
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή διασφαλίζει κατάλληλη διαγράφεται
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δημοσιότητα για τους κώδικες για τους 
οποίους αποφάσισε ότι έχουν γενική ισχύ 
σύμφωνα με την παράγραφο 4.

Or. es

Τροπολογία 2347
Timothy Kirkhope
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή διασφαλίζει κατάλληλη 
δημοσιότητα για τους κώδικες για τους 
οποίους αποφάσισε ότι έχουν γενική ισχύ 
σύμφωνα με την παράγραφο 4.

5. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων διασφαλίζει κατάλληλη 
δημοσιότητα για τους κώδικες για τους 
οποίους αποφάσισε ότι έχουν γενική ισχύ 
σύμφωνα με την παράγραφο 4.

Or. en

Τροπολογία 2348
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 38α
Προώθηση της αυτορρύθμισης

1. Τα κράτη μέλη, οι εθνικές και 
ευρωπαϊκές αρχές ελέγχου ενθαρρύνουν 
μέσα αυτορρύθμισης όπως δεσμευτικούς 
εταιρικούς κανόνες, κώδικες 
δεοντολογίας και πιστοποίησης ή –για 
περιπτώσεις εταιρειών που δεν εμπίπτουν 
στη διάταξη του άρθρου 35– την 
πρόβλεψη για οικειοθελή ορισμό ενός 
οργανισμού προστασίας δεδομένων ή 
υπευθύνου προστασίας δεδομένων.
2. Μεμονωμένες επιχειρήσεις, 
πολυεταιρικές επιχειρήσεις, βιομηχανίες, 
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επαγγελματικές ενώσεις και διαφόρων 
ειδών ενώσεις που εκπροσωπούν 
συγκεκριμένες ομάδες υπευθύνων 
επεξεργασίας ή εκτελούντων την 
επεξεργασία μπορούν να υποβάλουν 
σχέδια μέσων αυτορρύθμισης στην 
παράγραφο 1. Αν το μέσο αυτορρύθμισης 
πρέπει να εφαρμοστεί σε ένα μόνο κράτος 
μέλος, μπορεί να ζητηθεί από την εθνική 
αρχή ελέγχου του εν λόγω κράτους μέλους 
να επιβεβαιώσει τη συμμόρφωση με τον 
παρόντα κανονισμό. Αν το μέσο της 
αυτορρύθμισης πρέπει να εφαρμοστεί σε 
όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, μπορεί να 
ζητηθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων να επιβεβαιώσει 
τη συμμόρφωση με τον παρόντα 
κανονισμό. Η εθνική αρχή ελέγχου ή το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων εξετάζουν τη συμβατότητα 
των υποβληθέντων σχεδίων με το 
εφαρμοστέο δίκαιο σχετικά με τον 
παρόντα κανονισμό προστασίας 
δεδομένων. Αν δεν υπάρξει αντίδραση 
εντός περιόδου 3 μηνών, το μέσο 
αυτορρύθμισης χαρακτηρίζεται 
σύμμορφο με τον παρόντα κανονισμό.
3. Αν το μέσο αυτορρύθμισης προβλέπει 
επαρκή διαδικασία για ζητήματα 
προστασίας δεδομένων του παρόντος 
κανονισμού, το άρθρο 14 (Ενημέρωση 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα), το άρθρο 28 (Τεκμηρίωση), το 
άρθρο 33 (Εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά 
με την προστασία δεδομένων) και το 
άρθρο 34 (Προηγούμενη έγκριση και 
προηγούμενη διαβούλευση) δεν 
εφαρμόζονται.

Or. en

Τροπολογία 2349
Axel Voss
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 38β
Δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες

1. Η αρμόδια αρχή ελέγχου εγκρίνει τους 
δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες που 
διέπουν έναν όμιλο επιχειρήσεων μέσω 
ενιαίας πράξης έγκρισης. Οι εν λόγω 
κανόνες επιτρέπουν πολλαπλές 
ενδοεταιρικές διεθνείς διαβιβάσεις εντός 
και εκτός της Ευρώπης, υπό τον όρο ότι:
α) είναι νομικά δεσμευτικές και 
εφαρμόζονται σε κάθε μέλος και 
επιβάλλονται από κάθε μέλος στον όμιλο 
επιχειρήσεων του υπευθύνου 
επεξεργασίας ή του εκτελούντος την 
επεξεργασία, περιλαμβανομένων των 
υπαλλήλων τους·
β) απονέμουν ρητώς δικαιώματα τα 
οποία μπορούν να τύχουν δικαστικής 
προστασίας στα πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα·
γ) πληρούν τις απαιτήσεις που 
προβλέπονται στην παράγραφο 2.
2. Οι δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες 
προσδιορίζουν κατ’ ελάχιστο:
α) τη δομή και τα στοιχεία επικοινωνίας 
του ομίλου επιχειρήσεων και των μελών
του·
β) τις διαβιβάσεις ή τις σειρές 
διαβιβάσεων δεδομένων, 
συμπεριλαμβανομένων των κατηγοριών 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, των 
τύπων επεξεργασίας και των σκοπών της, 
του τύπου προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα που 
επηρεάζονται, και την εν λόγω τρίτη 
χώρα ή τις τρίτες χώρες·
γ) τη νομικά δεσμευτική φύση τους, τόσο 
εσωτερικά όσο και εξωτερικά·
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δ) τις γενικές αρχές προστασίας 
δεδομένων, ιδίως τον περιορισμό του 
σκοπού, την ποιότητα των δεδομένων, τη 
νομική βάση για την επεξεργασία, την 
επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, μέτρα ώστε να 
διασφαλίζεται η ασφάλεια των 
δεδομένων, καθώς και τις απαιτήσεις 
σχετικά με περαιτέρω διαβιβάσεις σε 
οργανισμούς οι οποίοι δεν δεσμεύονται 
από τις πολιτικές·
ε) τα δικαιώματα των προσώπων στα 
οποία αναφέρονται τα δεδομένα και τα 
μέσα για την άσκηση των εν λόγω 
δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένου του 
δικαιώματος να μην υπάγονται σε μέτρο 
βασισμένο στην κατάρτιση προφίλ 
σύμφωνα με το άρθρο 20, του 
δικαιώματος υποβολής καταγγελίας 
ενώπιον της αρμόδιας αρχής ελέγχου και 
ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων των 
κρατών μελών σύμφωνα με το άρθρο 75, 
της εξασφάλισης επανόρθωσης και, 
ανάλογα με την περίπτωση, της 
αποζημίωσης για παραβίαση των 
δεσμευτικών εταιρικών κανόνων·
στ) την αποδοχή ευθύνης από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα 
την επεξεργασία που είναι 
εγκαταστημένος στο έδαφος κράτους 
μέλους για τυχόν παραβιάσεις των 
δεσμευτικών εταιρικών κανόνων από 
οποιοδήποτε μέλος του ομίλου 
επιχειρήσεων το οποίο δεν είναι 
εγκαταστημένο στην Ένωση· ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία μπορούν να εξαιρεθούν από 
την ευθύνη αυτή, εν όλω ή εν μέρει, μόνον 
εάν αποδείξουν ότι το συγκεκριμένο μέλος 
δεν ευθύνεται για το γενεσιουργό γεγονός 
της ζημίας·
ζ) τον τρόπο παροχής της ενημέρωσης 
σχετικά με τους δεσμευτικούς εταιρικούς 
κανόνες, και ιδίως τις διατάξεις που 
αναφέρονται στα σημεία δ), ε) και στ) της 
παρούσας παραγράφου, προς τα 
πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
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δεδομένα σύμφωνα με το άρθρο 11·
η) τα καθήκοντα του υπευθύνου 
προστασίας δεδομένων που ορίζεται 
σύμφωνα με το άρθρο 35, 
συμπεριλαμβανομένης της 
παρακολούθησης της συμμόρφωσης προς 
τους δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες 
στον όμιλο επιχειρήσεων, καθώς και της 
παρακολούθησης της κατάρτισης και του 
χειρισμού των καταγγελιών·
θ) τους μηχανισμούς στον όμιλο 
επιχειρήσεων οι οποίοι στοχεύουν στη 
διασφάλιση του ελέγχου της 
συμμόρφωσης προς τους δεσμευτικούς 
εταιρικούς κανόνες·
ι) τους μηχανισμούς για την αναφορά και 
την καταχώριση αλλαγών στις πολιτικές 
και την αναφορά των εν λόγω αλλαγών 
στην αρχή ελέγχου·
ια) τον μηχανισμό συνεργασίας με την 
αρχή ελέγχου ώστε να διασφαλίζεται 
συμμόρφωση από κάθε μέλος του ομίλου 
επιχειρήσεων, ιδίως θέτοντας στη 
διάθεση της αρχής ελέγχου τα 
αποτελέσματα των ελέγχων των μέτρων 
που αναφέρονται στο στοιχείο θ) της 
παρούσας παραγράφου.
3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
απαιτήσεων σχετικά με τους 
δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες κατά 
την έννοια του παρόντος άρθρου, ιδίως 
όσον αφορά τα κριτήρια για την έγκρισή 
τους, την εφαρμογή της παραγράφου 2 
στοιχεία β), δ), ε) και στ) στους 
δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες που 
τηρούν οι υπεύθυνοι επεξεργασίας, και 
των περαιτέρω απαραίτητων απαιτήσεων 
ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των 
ενδιαφερόμενων προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα.
4. Η Επιτροπή μπορεί να προσδιορίσει 
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τον μορφότυπο και τις διαδικασίες για 
την ανταλλαγή πληροφοριών με 
ηλεκτρονικά μέσα μεταξύ υπευθύνων 
επεξεργασίας, εκτελούντων την 
επεξεργασία και αρχών ελέγχου για τους 
δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες κατά 
την έννοια του παρόντος άρθρου. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 2350
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 38γ
Κώδικες δεοντολογίας

1. Τα κράτη μέλη, οι αρχές ελέγχου και η 
Επιτροπή παροτρύνουν την εκπόνηση 
κωδίκων δεοντολογίας που αποσκοπούν 
να συμβάλουν στην ορθή εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού, λαμβάνοντας 
υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά των 
διάφορων τομέων επεξεργασίας 
δεδομένων, ιδίως όσον αφορά:
α) τη θεμιτή και διαφανή επεξεργασία 
των δεδομένων·
β) τη συλλογή δεδομένων·
γ) την ενημέρωση του κοινού και των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα·
δ) τα αιτήματα των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα κατά την 
άσκηση των δικαιωμάτων τους·
ε) την ενημέρωση και την προστασία των 
παιδιών·
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στ) τη διαβίβαση δεδομένων σε τρίτες 
χώρες ή διεθνείς οργανισμούς·
ζ) τους μηχανισμούς παρακολούθησης 
και διασφάλισης της συμμόρφωσης προς 
τον κώδικα από τους υπευθύνους 
επεξεργασίας που τον εφαρμόζουν·
η) εξωδικαστικές διαδικασίες και άλλες 
διαδικασίες επίλυσης διαφορών για την 
επίλυση διαφορών μεταξύ υπευθύνων 
επεξεργασίας και προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα όσον αφορά 
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, με την επιφύλαξη των 
δικαιωμάτων των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα δυνάμει των 
άρθρων 73 και 75.
2. Ενώσεις και άλλοι φορείς που 
εκπροσωπούν κατηγορίες υπευθύνων 
επεξεργασίας ή εκτελούντων την 
επεξεργασία σε ένα κράτος μέλος, οι 
οποίοι προτίθενται να εκπονήσουν 
κώδικες δεοντολογίας ή να 
τροποποιήσουν ή να επεκτείνουν 
υφιστάμενους κώδικες δεοντολογίας, 
μπορούν να τους υποβάλουν για 
γνωμοδότηση στην αρχή ελέγχου του 
συγκεκριμένου κράτους μέλους. Η αρχή 
ελέγχου μπορεί να γνωμοδοτήσει σχετικά 
με το κατά πόσον το σχέδιο κώδικα 
δεοντολογίας είναι σύμφωνο προς τον 
παρόντα κανονισμό. Η αρχή ελέγχου 
ζητεί τη γνώμη των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα ή των 
εκπροσώπων τους για τα εν λόγω σχέδια.
3. Ενώσεις και άλλοι φορείς που 
εκπροσωπούν κατηγορίες υπευθύνων 
επεξεργασίας σε περισσότερα κράτη μέλη 
μπορούν να υποβάλουν σχέδια κωδίκων 
δεοντολογίας και τροποποιήσεις ή 
επεκτάσεις υφιστάμενων κωδίκων 
δεοντολογίας στην Επιτροπή.
4. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις με τις οποίες 
αποφασίζει ότι οι κώδικες δεοντολογίας 
και οι τροποποιήσεις ή οι επεκτάσεις 
υφιστάμενων κωδίκων δεοντολογίας της 
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Ένωσης που της υποβλήθηκαν δυνάμει 
της παραγράφου 3 έχουν γενική ισχύ 
εντός της Ένωσης. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 87 παράγραφος 2.
5. Η Επιτροπή διασφαλίζει κατάλληλη 
δημοσιότητα για τους κώδικες για τους 
οποίους αποφάσισε ότι έχουν γενική ισχύ 
σύμφωνα με την παράγραφο 4.

Or. en


