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Τροπολογία 2351
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
παροτρύνουν, ιδίως σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, τη θέσπιση μηχανισμών 
πιστοποίησης προστασίας δεδομένων, 
σφραγίδων και σημάτων προστασίας 
δεδομένων, επιτρέποντας στα πρόσωπα 
στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα να 
αξιολογούν ταχέως το επίπεδο 
προστασίας των δεδομένων που 
παρέχουν οι υπεύθυνοι επεξεργασίας και 
οι εκτελούντες την επεξεργασία. Οι 
μηχανισμοί πιστοποίησης προστασίας 
δεδομένων συμβάλλουν στην ορθή 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, 
λαμβάνοντας υπόψη τα συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά των διάφορων τομέων και 
πράξεων επεξεργασίας.

1. Κάθε υπεύθυνος επεξεργασίας ή 
εκτελών την επεξεργασία μπορεί να 
ζητήσει από οιαδήποτε αρχή ελέγχου 
εντός της Ένωσης, έναντι τέλους 
ορισμένου από την αρχή, να πιστοποιήσει 
ότι η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα εκτελείται 
σύμφωνα προς τις διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού, λαμβάνοντας υπόψη τα 
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των 
διάφορων τομέων καθώς και το πλαίσιο 
και τους κινδύνους των εν λόγω πράξεων 
επεξεργασίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ευρωπαϊκή σφραγίδα προστασίας δεδομένων θα πρέπει να εμπνέει εμπιστοσύνη μεταξύ των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα, να δημιουργεί ασφάλεια δικαίου για τους 
υπευθύνους επεξεργασίας και παράλληλα να παράγει ευρωπαϊκά πρότυπα προστασίας 
δεδομένων επιτρέποντας σε μη ευρωπαϊκές εταιρείες να εισέρχονται ευκολότερα στις 
ευρωπαϊκές αγορές μέσω πιστοποίησης.

Τροπολογία 2352
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 1. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
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παροτρύνουν, ιδίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
τη θέσπιση μηχανισμών πιστοποίησης 
προστασίας δεδομένων, σφραγίδων και 
σημάτων προστασίας δεδομένων, 
επιτρέποντας στα πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα να αξιολογούν 
ταχέως το επίπεδο προστασίας των 
δεδομένων που παρέχουν οι υπεύθυνοι 
επεξεργασίας και οι εκτελούντες την 
επεξεργασία. Οι μηχανισμοί πιστοποίησης 
προστασίας δεδομένων συμβάλλουν στην 
ορθή εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, 
λαμβάνοντας υπόψη τα συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά των διάφορων τομέων και 
πράξεων επεξεργασίας.

παροτρύνουν, ιδίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
τη θέσπιση μηχανισμών πιστοποίησης 
προστασίας δεδομένων, σφραγίδων και 
σημάτων προστασίας δεδομένων, 
επιτρέποντας στα πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα να αξιολογούν 
ταχέως το επίπεδο προστασίας των 
δεδομένων που παρέχουν οι υπεύθυνοι 
επεξεργασίας και οι εκτελούντες την 
επεξεργασία. Οι μηχανισμοί πιστοποίησης 
προστασίας δεδομένων συμβάλλουν στην 
ορθή εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, 
λαμβάνοντας υπόψη τα συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά των διάφορων τομέων και 
πράξεων επεξεργασίας.

Η ευθύνη της αντίστοιχης πράξης 
πιστοποίησης θα πρέπει να ανατεθεί σε 
ανεξάρτητους και κατάλληλα 
καταρτισμένους ελεγκτές. Αυτοί οι 
ελεγκτές θα πρέπει:
α) να έχουν λάβει πιστοποίηση από 
εθνική αρχή ελέγχου· και 
β) να είναι αρμόδιοι για τη διαδικασία 
χορήγησης του αντίστοιχου 
πιστοποιητικού προστασίας της 
ιδιωτικής ζωής· και
γ) να υπέχουν ευθύνη για τις συνέπειες 
της πλημμελούς χορήγησης 
πιστοποιητικού προστασίας της 
ιδιωτικής ζωής. 

Or. en

Τροπολογία 2353
Monika Hohlmeier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
παροτρύνουν, ιδίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
τη θέσπιση μηχανισμών πιστοποίησης

1. Για τη βελτίωση της προστασίας των 
δεδομένων και της ασφάλειας της 
επεξεργασίας, τα κράτη μέλη, η Επιτροπή
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προστασίας δεδομένων, σφραγίδων και 
σημάτων προστασίας δεδομένων, 
επιτρέποντας στα πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα να αξιολογούν 
ταχέως το επίπεδο προστασίας των 
δεδομένων που παρέχουν οι υπεύθυνοι 
επεξεργασίας και οι εκτελούντες την 
επεξεργασία. Οι μηχανισμοί πιστοποίησης
προστασίας δεδομένων συμβάλλουν στην
ορθή εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, 
λαμβάνοντας υπόψη τα συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά των διάφορων τομέων και 
πράξεων επεξεργασίας.

και οι αρχές ελέγχου συνεργάζονται με 
τους υπεύθυνους επεξεργασίας, τους 
εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων 
και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, ιδίως σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, για τη θέσπιση 
μηχανισμών προστασίας δεδομένων, με 
στόχο την κατάρτιση, εφαρμογή και 
ανάπτυξη του προγράμματος προστασίας 
των δεδομένων, καθώς και για την 
εξέταση και επιβεβαίωσή τους μέσω της 
χορήγησης σφραγίδων και σημάτων 
προστασίας δεδομένων για προϊόντα και 
διαδικασίες, επιτρέποντας στα πρόσωπα 
στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα να 
αξιολογούν ταχέως το επίπεδο προστασίας 
των δεδομένων που παρέχουν οι 
κατασκευαστές, οι υπεύθυνοι 
επεξεργασίας και οι εκτελούντες την 
επεξεργασία. Οι μηχανισμοί προστασίας 
δεδομένων πρέπει να είναι εθελοντικοί και 
διαφανείς και να διενεργούνται από 
αρμόδιους φορείς χωρίς συγκρούσεις 
συμφερόντων, σε τακτά χρονικά 
διαστήματα λαμβάνοντας υπόψη, για την 
ορθή εφαρμογή του παρόντος κανονισμού 
και άλλων ρυθμίσεων που αφορούν τα 
δεδομένα, τα συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά των διάφορων τομέων και 
πράξεων επεξεργασίας.

Or. de

Τροπολογία 2354
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
παροτρύνουν, ιδίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
τη θέσπιση μηχανισμών πιστοποίησης 
προστασίας δεδομένων, σφραγίδων και 
σημάτων προστασίας δεδομένων, 
επιτρέποντας στα πρόσωπα στα οποία 

1. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
συνεργάζονται με υπεύθυνους 
επεξεργασίας, εκτελούντες την 
επεξεργασία και άλλα ενδιαφερόμενα 
μέρη ώστε να παροτρύνουν, ιδίως σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, τη θέσπιση 
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αναφέρονται τα δεδομένα να αξιολογούν 
ταχέως το επίπεδο προστασίας των 
δεδομένων που παρέχουν οι υπεύθυνοι 
επεξεργασίας και οι εκτελούντες την 
επεξεργασία. Οι μηχανισμοί πιστοποίησης 
προστασίας δεδομένων συμβάλλουν στην 
ορθή εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, 
λαμβάνοντας υπόψη τα συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά των διάφορων τομέων και 
πράξεων επεξεργασίας.

μηχανισμών πιστοποίησης προστασίας 
δεδομένων, σφραγίδων και σημάτων 
προστασίας δεδομένων, επιτρέποντας στα 
πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα να αξιολογούν ταχέως το επίπεδο 
προστασίας των δεδομένων που παρέχουν 
οι υπεύθυνοι επεξεργασίας και οι 
εκτελούντες την επεξεργασία. Οι 
μηχανισμοί πιστοποίησης προστασίας 
δεδομένων συμβάλλουν στην ορθή 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, 
λαμβάνοντας υπόψη τα συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά των διάφορων τομέων και 
πράξεων επεξεργασίας.

Or. en

Τροπολογία 2355
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
παροτρύνουν, ιδίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
τη θέσπιση μηχανισμών πιστοποίησης 
προστασίας δεδομένων, σφραγίδων και 
σημάτων προστασίας δεδομένων, 
επιτρέποντας στα πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα να αξιολογούν 
ταχέως το επίπεδο προστασίας των 
δεδομένων που παρέχουν οι υπεύθυνοι 
επεξεργασίας και οι εκτελούντες την 
επεξεργασία. Οι μηχανισμοί πιστοποίησης 
προστασίας δεδομένων συμβάλλουν στην 
ορθή εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, 
λαμβάνοντας υπόψη τα συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά των διάφορων τομέων και 
πράξεων επεξεργασίας.

1. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
παροτρύνουν, ιδίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
τη θέσπιση πολιτικών πιστοποίησης 
προστασίας δεδομένων, σφραγίδων και 
σημάτων προστασίας δεδομένων, 
επιτρέποντας στα πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα να αξιολογούν 
ταχέως το επίπεδο προστασίας των 
δεδομένων που παρέχουν οι υπεύθυνοι 
επεξεργασίας και οι εκτελούντες την 
επεξεργασία. Οι πολιτικές πιστοποίησης 
προστασίας δεδομένων συμβάλλουν στην 
ορθή εφαρμογή του παρόντος κανονισμού,
καθώς και στην υλοποίηση των ενεργειών 
και των ωφελειών που προβλέπονται από 
αυτόν, λαμβάνοντας υπόψη τα 
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των 
διάφορων τομέων και πράξεων 
επεξεργασίας.

Οι πολιτικές πιστοποίησης σε επίπεδο 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης σχεδιάζονται μέσω 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Προστασίας Δεδομένων με τη συμμετοχή 
άλλων σχετικών παραγόντων και 
λαμβάνουν την επίσημη έγκριση της 
Επιτροπής. Οι εν λόγω πολιτικές 
εστιάζουν όχι μόνο στα θεσμικά όργανα 
αλλά κυρίως στους αρμόδιους φορείς.
Οι πολιτικές πιστοποίησης 
ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες 
των παραγόντων των διαφορετικών 
τομέων δραστηριότητας, λαμβάνοντας 
ιδίως υπόψη τις ανάγκες των πολύ 
μικρών, των μικρών και των μεσαίων 
επιχειρήσεων, καθώς επίσης και τον 
αναγκαίο περιορισμό του κόστους των 
ιδίων έτσι ώστε να εξελιχθούν σε ένα 
αποτελεσματικό όργανο. Η απόκτηση, η 
ανανέωση και η απώλεια των 
πιστοποιήσεων συνοδεύονται από τις 
συνέπειες που προβλέπονται από τον 
παρόντα κανονισμό.

Or. es

Τροπολογία 2356
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
παροτρύνουν, ιδίως σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, τη θέσπιση μηχανισμών 
πιστοποίησης προστασίας δεδομένων, 
σφραγίδων και σημάτων προστασίας 
δεδομένων, επιτρέποντας στα πρόσωπα 
στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα να 
αξιολογούν ταχέως το επίπεδο 
προστασίας των δεδομένων που 
παρέχουν οι υπεύθυνοι επεξεργασίας και 
οι εκτελούντες την επεξεργασία. Οι 
μηχανισμοί πιστοποίησης προστασίας 

1. Κάθε υπεύθυνος επεξεργασίας ή 
εκτελών την επεξεργασία μπορεί να 
ζητήσει από οιαδήποτε αρχή ελέγχου 
εντός της Ένωσης, έναντι ορισμένου 
τέλους, να πιστοποιήσει ότι η 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα εκτελείται σύμφωνα προς τις 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού, 
λαμβάνοντας υπόψη τα συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά των διάφορων τομέων 
καθώς και το πλαίσιο και τους κινδύνους 
των εν λόγω πράξεων επεξεργασίας.
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δεδομένων συμβάλλουν στην ορθή 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, 
λαμβάνοντας υπόψη τα συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά των διάφορων τομέων και 
πράξεων επεξεργασίας.

Or. en

Τροπολογία 2357
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
παροτρύνουν, ιδίως σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, τη θέσπιση μηχανισμών 
πιστοποίησης προστασίας δεδομένων, 
σφραγίδων και σημάτων προστασίας 
δεδομένων, επιτρέποντας στα πρόσωπα 
στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα να 
αξιολογούν ταχέως το επίπεδο 
προστασίας των δεδομένων που 
παρέχουν οι υπεύθυνοι επεξεργασίας και 
οι εκτελούντες την επεξεργασία. Οι 
μηχανισμοί πιστοποίησης προστασίας 
δεδομένων συμβάλλουν στην ορθή 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, 
λαμβάνοντας υπόψη τα συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά των διάφορων τομέων 
και πράξεων επεξεργασίας.

1. Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας και οι 
εκτελούντες την επεξεργασία εγγράφονται 
στο σύστημα πιστοποίησης 
διαπιστευμένου φορέα ελέγχου σε 
περίπτωση:

α) επιχείρησης που επεξεργάζεται 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
αφορούν λιγότερα από 500 πρόσωπα ανά 
έτος ή που επεξεργάζεται ειδικές 
κατηγορίες δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, όπως αναφέρονται στο 
άρθρο 9 παράγραφος 1, ή
β) 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 
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τους, απαιτούν τακτική και συστηματική 
παρακολούθηση προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα.
Άλλοι υπεύθυνοι επεξεργασίας και 
εκτελούντες την επεξεργασίας, καθώς και 
προϊόντα και υπηρεσίες, επίσης μπορούν 
να υπάγονται στην υποχρέωση 
πιστοποίησης.

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 τους μηχανισμούς 
πιστοποίησης προστασίας των 
δεδομένων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, συμπεριλαμβανομένων των 
προϋποθέσεων σχετικά με τη χορήγηση 
και την απόσυρση, και των απαιτήσεων 
για την αναγνώριση στην Ένωση και σε 
τρίτες χώρες.

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο 
εκτελών την επεξεργασία πρέπει να 
υπάγονται σε πιστοποίηση πριν την 
πρώτη πράξη επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα ή όταν 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
παραγράφου 1 και επομένως πρέπει να 
λαμβάνουν πιστοποίηση τουλάχιστον μία 
φορά ανά έτος. Πρέπει δε να 
ενημερώνουν τα πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα σχετικά με την 
πιστοποίηση.

3. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει 
τεχνικά πρότυπα για μηχανισμούς 
πιστοποίησης, σφραγίδες και σήματα 
προστασίας δεδομένων καθώς και 
μηχανισμούς για την προώθηση και την 
αναγνώριση μηχανισμών πιστοποίησης, 
σφραγίδων και σημάτων προστασίας 
δεδομένων. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 87 παράγραφος 2.

3. Τα πιστοποιητικά πρέπει να εκδίδονται 
από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου στον 
τόπο της κύριας εγκατάστασης του 
υπευθύνου επεξεργασίας, του εκτελούντα 
την επεξεργασία, του παραγωγού ή του 
προμηθευτή ή στο κράτος μέλος όπου 
βρίσκεται ο εκπρόσωπος.

3α. Ο φορέας ελέγχου διαθέτει εξουσία 
διεξαγωγής έρευνας ώστε να εξασφαλίζει 
από τον εγγεγραμμένο υπεύθυνο 
επεξεργασίας ή εκτελούντα την 
επεξεργασία:
α) πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα και όλες τις 
πληροφορίες που απαιτούνται για την 
άσκηση των καθηκόντων του·
β) πλήρη πρόσβαση σε όλους τους 
χώρους αυτού, μεταξύ άλλων και σε κάθε 
είδους εξοπλισμό και μέσα επεξεργασίας 
δεδομένων.
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3β. Τα πιστοποιητικά πρέπει να 
διασφαλίζουν ευλόγως ότι ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας, ο εκτελών την επεξεργασία, 
η υπηρεσία ή το προϊόν συνάδουν προς 
όλες τις πτυχές του παρόντος κανονισμού. 
Ένα προϊόν, μια υπηρεσία ή ένας 
υπεύθυνος επεξεργασίας που 
χρησιμοποιείται από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την 
επεξεργασία και που ήδη διαθέτει έγκυρο 
πιστοποιητικό δεν λαμβάνεται 
υποχρεωτικά υπόψη στη διαδικασία 
πιστοποίησης.
3γ. Ένα πιστοποιητικό μπορεί να κριθεί 
μη έγκυρο από την αρμόδια αρχή ή τον 
φορέα ελέγχου εάν διαπιστωθεί ότι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας, ο εκτελών την 
επεξεργασία, το προϊόν ή η υπηρεσία δεν 
συμμορφώνεται προς τον παρόντα 
κανονισμό.
3δ. Ο φορέας ελέγχου οφείλει να 
ενημερώνει σε ηλεκτρονική μορφή την 
αρμόδια αρχή ελέγχου σχετικά με τα 
πιστοποιητικά που χορηγούνται και 
αφαιρούνται. Επίσης οφείλει να 
ενημερώνει την αρχή ελέγχου σχετικά με 
πιθανή παραβίαση του παρόντος 
κανονισμού την οποία εντόπισε κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας πιστοποίησης.
3ε. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις μετά 
από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων και 
σύμφωνα προς το άρθρο 86, το οποίο 
ορίζει την ακριβή συχνότητα, τις 
διαδικασίες ελέγχου και το περιεχόμενο 
των ελέγχων, λαμβάνοντας υπόψη τους 
διαφόρους κινδύνους των πράξεων 
επεξεργασίας, των υπευθύνων 
επεξεργασίας, των εκτελούντων την 
επεξεργασία, των προϊόντων και 
υπηρεσιών, καθώς και τα αναλυτικά 
στοιχεία των πιστοποιητικών.

Or. en
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Τροπολογία 2358
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
παροτρύνουν, ιδίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
τη θέσπιση μηχανισμών πιστοποίησης 
προστασίας δεδομένων, σφραγίδων και 
σημάτων προστασίας δεδομένων, 
επιτρέποντας στα πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα να αξιολογούν 
ταχέως το επίπεδο προστασίας των 
δεδομένων που παρέχουν οι υπεύθυνοι 
επεξεργασίας και οι εκτελούντες την 
επεξεργασία. Οι μηχανισμοί πιστοποίησης 
προστασίας δεδομένων συμβάλλουν στην 
ορθή εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, 
λαμβάνοντας υπόψη τα συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά των διάφορων τομέων και 
πράξεων επεξεργασίας.

1. Τα κράτη μέλη, οι επαγγελματικές 
οργανώσεις και η Επιτροπή παροτρύνουν, 
ιδίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τη θέσπιση 
μηχανισμών πιστοποίησης προστασίας 
δεδομένων, σφραγίδων και σημάτων 
προστασίας δεδομένων, επιτρέποντας στα 
πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα να αξιολογούν ταχέως το επίπεδο 
προστασίας των δεδομένων που παρέχουν 
οι υπεύθυνοι επεξεργασίας και οι 
εκτελούντες την επεξεργασία. Οι 
μηχανισμοί πιστοποίησης προστασίας 
δεδομένων συμβάλλουν στην ορθή 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, 
λαμβάνοντας υπόψη τα συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά των διάφορων τομέων και 
πράξεων επεξεργασίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανάπτυξη σφραγίδων και σημάτων και άλλων μηχανισμών πιστοποίησης θα πρέπει να 
καθοδηγείται από τον κλάδο και να υπόκειται, εάν κρίνεται απαραίτητο, στην εποπτεία της 
αρχής ελέγχου.

Τροπολογία 2359
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι μηχανισμοί πιστοποίησης 
προστασίας δεδομένων είναι εθελοντικοί, 
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προσιτοί οικονομικά και διαθέσιμοι μέσα 
από διαφανή και μη επαχθή διαδικασία. 
Οι εν λόγω μηχανισμοί είναι επίσης 
τεχνολογικά ουδέτεροι και ικανοί να 
εφαρμοστούν γενικά και συμβάλλουν στην 
ορθή εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού, λαμβάνοντας υπόψη τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των διαφόρων 
τομέων και των διαφορετικών πράξεων 
επεξεργασίας.

Or. en

Τροπολογία 2360
Alexander Alvaro, Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Κατά τη διάρκεια της εν λόγω 
διαδικασίας πιστοποίησης, η αρχή 
ελέγχου μπορεί να ζητήσει από 
εξειδικευμένα τρίτα μέρη να διεξαγάγουν 
εκ μέρους της οικονομικό έλεγχο επί του 
υπευθύνου επεξεργασίας ή του 
εκτελούντα την επεξεργασία. Η τελική 
πιστοποίηση χορηγείται από την αρχή 
ελέγχου.

Or. en

Τροπολογία 2361
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι αρχές ελέγχου συνεργάζονται 
μεταξύ τους σύμφωνα με τα άρθρα 46 και 
57. Εν προκειμένω, οι αρχές ελέγχου 
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χορηγούν στους υπευθύνους επεξεργασίας 
και στους εκτελούντες την επεξεργασία οι 
οποίο συμμορφώνονται προς τον παρόντα 
κανονισμό το τυποποιημένο σήμα 
προστασίας δεδομένων, την «ευρωπαϊκή 
σφραγίδα προστασίας δεδομένων».

Or. en

Τροπολογία 2362
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Οι αρχές ελέγχου συνεργάζονται 
μεταξύ τους σύμφωνα με τα άρθρα 46 και 
57 προκειμένου να διασφαλισθεί ένα 
εναρμονισμένο επίπεδο μηχανισμών 
πιστοποίησης της προστασίας δεδομένων 
εντός της Ένωσης. Εν προκειμένω, οι 
αρχές ελέγχου χορηγούν στους 
υπευθύνους επεξεργασίας και στους 
εκτελούντες την επεξεργασία οι οποίοι 
συμμορφώνονται προς τον παρόντα 
κανονισμό το τυποποιημένο σήμα 
προστασίας δεδομένων, την «ευρωπαϊκή 
σφραγίδα προστασίας δεδομένων».

Or. en

Τροπολογία 2363
Alexander Alvaro, Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1γ. Η «ευρωπαϊκή σφραγίδα προστασίας 
δεδομένων» ισχύει για όσο διάστημα το 
επίπεδο προστασίας δεδομένων που 
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εξασφαλίζει ο πιστοποιημένος υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή εκτελών την επεξεργασία 
συμμορφώνεται προς τον παρόντα 
κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 2364
Alexander Alvaro, Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1δ. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 
1γ, η «ευρωπαϊκή σφραγίδα προστασίας 
δεδομένων» έχει μέγιστη ισχύ πέντε ετών.

Or. en

Τροπολογία 2365
Monika Hohlmeier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – 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 τους μηχανισμούς 
πιστοποίησης προστασίας των 
δεδομένων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, συμπεριλαμβανομένων των 
προϋποθέσεων σχετικά με τη χορήγηση 
και την απόσυρση, και των απαιτήσεων 
για την αναγνώριση στην Ένωση και σε 
τρίτες χώρες.

διαγράφεται

Or. de
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Τροπολογία 2366
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – 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 τους μηχανισμούς 
πιστοποίησης προστασίας των 
δεδομένων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, συμπεριλαμβανομένων των 
προϋποθέσεων σχετικά με τη χορήγηση 
και την απόσυρση, και των απαιτήσεων 
για την αναγνώριση στην Ένωση και σε 
τρίτες χώρες.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Βαρύτητα πρέπει να δίδεται στις λύσεις που παρέχει ο κλάδος και οι εποπτικές αρχές βάσει 
επιχειρησιακής πραγματογνωμοσύνης.

Τροπολογία 2367
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – 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 τους μηχανισμούς 
πιστοποίησης προστασίας των δεδομένων 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, 
συμπεριλαμβανομένων των προϋποθέσεων 

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται, κατόπιν 
διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη 
(Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεομένων, εθνικές αρχές προστασίας 
δεδομένων, κλάδος και μη κυβερνητικές 
οργανώσεις) να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
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σχετικά με τη χορήγηση και την 
απόσυρση, και των απαιτήσεων για την 
αναγνώριση στην Ένωση και σε τρίτες 
χώρες.

προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
απαιτήσεων σχετικά με τους μηχανισμούς 
πιστοποίησης προστασίας των δεδομένων 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, 
συμπεριλαμβανομένων των προϋποθέσεων 
σχετικά με τη χορήγηση και την 
απόσυρση, και των απαιτήσεων για την 
αναγνώριση και προώθηση στην Ένωση 
και σε τρίτες χώρες.

Η Επιτροπή επίσης εξουσιοδοτείται, μετά 
από διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα 
μέρη (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων, εθνικές αρχές προστασίας 
δεδομένων, κλάδος και μη κυβερνητικές 
οργανώσεις) να εκδίδει κατ’
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των απαιτήσεων 
διαπίστευσης ελεγκτών.

Or. en

Τροπολογία 2368
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – 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 τους μηχανισμούς 
πιστοποίησης προστασίας των δεδομένων 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, 
συμπεριλαμβανομένων των προϋποθέσεων 
σχετικά με τη χορήγηση και την 
απόσυρση, και των απαιτήσεων για την 
αναγνώριση στην Ένωση και σε τρίτες 
χώρες.

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 τους μηχανισμούς 
πιστοποίησης προστασίας των δεδομένων 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, 
συμπεριλαμβανομένων των προϋποθέσεων 
σχετικά με τη χορήγηση και την 
απόσυρση, και των απαιτήσεων για την 
αναγνώριση στην Ένωση και σε τρίτες 
χώρες, εφόσον τα εν λόγω μέτρα είναι 
τεχνολογικά ουδέτερα.

Or. en
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Τροπολογία 2369
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – 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 τους μηχανισμούς 
πιστοποίησης προστασίας των δεδομένων 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, 
συμπεριλαμβανομένων των προϋποθέσεων 
σχετικά με τη χορήγηση και την 
απόσυρση, και των απαιτήσεων για την 
αναγνώριση στην Ένωση και σε τρίτες 
χώρες.

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 τους μηχανισμούς 
πιστοποίησης προστασίας των δεδομένων 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, 
συμπεριλαμβανομένων των προϋποθέσεων 
σχετικά με τη χορήγηση, την απόσυρση 
και την εξάλειψη καθώς και των 
απαιτήσεων για την αναγνώριση στην 
Ένωση και σε τρίτες χώρες.

Or. es

Τροπολογία 2370
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – 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 τους μηχανισμούς 
πιστοποίησης προστασίας των δεδομένων 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, 
συμπεριλαμβανομένων των προϋποθέσεων 
σχετικά με τη χορήγηση και την 
απόσυρση, και των απαιτήσεων για την 
αναγνώριση στην Ένωση και σε τρίτες 
χώρες.

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 τους μηχανισμούς 
πιστοποίησης προστασίας των δεδομένων 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, 
συμπεριλαμβανομένων των προϋποθέσεων 
σχετικά με τη χορήγηση και την 
απόσυρση, και των απαιτήσεων για την 
αναγνώριση στην Ένωση και σε τρίτες 
χώρες. Οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις δίδουν στα πρόσωπα, στα οποία 
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αναφέρονται τα δεδομένα, δικαιώματα τα 
οποία μπορούν να τύχουν δικαστικής 
προστασίας.

Or. en

Τροπολογία 2371
Timothy Kirkhope
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – 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 τους μηχανισμούς 
πιστοποίησης προστασίας των δεδομένων 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, 
συμπεριλαμβανομένων των προϋποθέσεων 
σχετικά με τη χορήγηση και την 
απόσυρση, και των απαιτήσεων για την 
αναγνώριση στην Ένωση και σε τρίτες 
χώρες.

2. Οι αρχές ελέγχου και το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων 
θεσπίζουν και διευκρινίζουν τα κριτήρια 
και τις απαιτήσεις σχετικά με τους 
μηχανισμούς πιστοποίησης προστασίας 
των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων 
των προϋποθέσεων σχετικά με τη 
χορήγηση και την απόσυρση, και των 
απαιτήσεων για την αναγνώριση στην 
Ένωση και σε τρίτες χώρες.

Or. en

Τροπολογία 2372
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Η ομάδα εργασίας του άρθρου 29, η 
οποία συγκροτήθηκε από την οδηγία 
95/45/ΕΚ, καταρτίζει, πριν από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, 
λεπτομερείς συστάσεις που αφορούν την 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου με βάση 
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τις αποκτηθείσες ευρωπαϊκές και εθνικές 
εμπειρίες, καθώς και έγγραφο 
προσανατολισμού για την αξιοποίησή 
τους, συμπεριλαμβανομένων των 
κατηγοριών επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα για τις οποίες θα 
πρέπει να εφαρμοστεί κατά 
προτεραιότητα μηχανισμός 
πιστοποίησης.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να 
προτείνει τη θέσπιση νομοθεσίας επί του 
θέματος, σύμφωνα με τη συνήθη 
νομοθετική διαδικασία.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι επείγουσα η θέσπιση μηχανισμών πιστοποίησης, συμπεριλαμβανομένων ψηφιακών 
εφαρμογών, λόγω του αυξημένου αριθμού των πράξεων επεξεργασίας δεδομένων που 
επηρεάζουν την καθημερινή ζωή των ατόμων και δεδομένου ότι πολλές εθνικές αρχές 
προστασίας δεδομένων έχουν ήδη προβεί στη θέσπιση μηχανισμών πιστοποίησης σε εθνικό 
επίπεδο (συγκεκριμένα στη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ισπανία) και σε επίπεδο ΕΕ, 
χρησιμοποιώντας χρηματοδότηση της ΕΕ. Αυτή η προσέγγιση θα αποδειχθεί ιδιαιτέρως χρήσιμη 
στο πλαίσιο των διεθνών υπηρεσιών.

Τροπολογία 2373
Monika Hohlmeier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει 
τεχνικά πρότυπα για μηχανισμούς 
πιστοποίησης, σφραγίδες και σήματα 
προστασίας δεδομένων καθώς και 
μηχανισμούς για την προώθηση και την 
αναγνώριση μηχανισμών πιστοποίησης, 
σφραγίδων και σημάτων προστασίας 
δεδομένων. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 87 παράγραφος 2.

διαγράφεται
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Or. de

Τροπολογία 2374
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει 
τεχνικά πρότυπα για μηχανισμούς 
πιστοποίησης, σφραγίδες και σήματα 
προστασίας δεδομένων καθώς και 
μηχανισμούς για την προώθηση και την 
αναγνώριση μηχανισμών πιστοποίησης, 
σφραγίδων και σημάτων προστασίας 
δεδομένων. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 87 παράγραφος 2.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2375
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει 
τεχνικά πρότυπα για μηχανισμούς 
πιστοποίησης, σφραγίδες και σήματα 
προστασίας δεδομένων καθώς και 
μηχανισμούς για την προώθηση και την 
αναγνώριση μηχανισμών πιστοποίησης, 
σφραγίδων και σημάτων προστασίας 
δεδομένων. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 87 παράγραφος 2.

διαγράφεται
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Or. en

Αιτιολόγηση

Βαρύτητα πρέπει να δίδεται στις λύσεις που παρέχει ο κλάδος και οι εποπτικές αρχές βάσει 
επιχειρησιακής πραγματογνωμοσύνης.

Τροπολογία 2376
Alexander Alvaro, Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει τεχνικά 
πρότυπα για μηχανισμούς πιστοποίησης, 
σφραγίδες και σήματα προστασίας 
δεδομένων καθώς και μηχανισμούς για την 
προώθηση και την αναγνώριση 
μηχανισμών πιστοποίησης, σφραγίδων και 
σημάτων προστασίας δεδομένων. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα 
προς το άρθρο 86 για τη θέσπιση 
προτύπων για μηχανισμούς πιστοποίησης, 
σφραγίδες και σήματα προστασίας 
δεδομένων καθώς και μηχανισμούς για την 
προώθηση και την αναγνώριση 
μηχανισμών πιστοποίησης, σφραγίδων και 
σημάτων προστασίας δεδομένων.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 2377
Timothy Kirkhope
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει τεχνικά 
πρότυπα για μηχανισμούς πιστοποίησης, 

3. Οι αρχές ελέγχου και το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων 
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σφραγίδες και σήματα προστασίας 
δεδομένων καθώς και μηχανισμούς για την 
προώθηση και την αναγνώριση 
μηχανισμών πιστοποίησης, σφραγίδων και 
σημάτων προστασίας δεδομένων. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

μπορούν να θεσπίσουν τεχνικά πρότυπα 
για μηχανισμούς πιστοποίησης, σφραγίδες 
και σήματα προστασίας δεδομένων καθώς 
και μηχανισμούς για την προώθηση και 
την αναγνώριση μηχανισμών 
πιστοποίησης, σφραγίδων και σημάτων 
προστασίας δεδομένων. 

Or. en

Τροπολογία 2378
Nathalie Griesbeck

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α.Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
ενθαρρύνουν την εναρμόνιση των 
πιστοποιήσεων όσον αφορά τη φιλοξενία 
των δεδομένων που αφορούν την υγεία 
και τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού 
μηχανισμού πιστοποίησης. Το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων καταρτίζει, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 66, κατευθυντήριες 
γραμμές και συστάσεις, εντός εύλογης 
προθεσμίας, ενόψει της εναρμόνισης 
εντός της Ένωσης των πιστοποιήσεων 
για τις δραστηριότητες φιλοξενίας των 
δεδομένων που αφορούν την υγεία, 
προωθώντας ένα υψηλό επίπεδο 
προστασίας των δεδομένων που αφορούν 
την υγεία και τη διαλειτουργικότητα των 
μηχανισμών πιστοποίησης.

Or. fr

Τροπολογία 2379
Josef Weidenholzer
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 39α
Διαπιστευμένος φορέας ελέγχου

1. Οι αρχές ελέγχου παρέχουν 
διαπίστευση σε φορέα ελέγχου μόνο 
εφόσον αποδεικνύεται ότι ο φορέας 
ελέγχου:
α) διαθέτει επαρκώς καταρτισμένο και 
έμπειρο προσωπικό·
β) διαθέτει επαρκή πραγματογνωμοσύνη, 
εξοπλισμό, υποδομές και οικονομική 
ευρωστία·
γ) χαρακτηρίζεται από αμεροληψία και 
απουσία σύγκρουσης συμφερόντων ως 
προς τα καθήκοντά του· και
δ) η κύρια εγκατάστασή του βρίσκεται 
στο εκάστοτε κράτος μέλος.
2. Οι αρχές ελέγχου μπορούν να προβούν 
σε άρση της διαπίστευσης εάν υπάρχουν 
εύλογες εικασίες ότι ο φορέας ελέγχου δεν 
πληροί τα κριτήρια που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1, ειδικότερα εάν έχει 
κατ’ εξακολούθηση παραβιάσει τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τον 
παρόντα κανονισμό.
3. Οι αρχές ελέγχου παρακολουθούν 
διαρκώς τους διαπιστευμένους φορείς 
ελέγχου. Το τμήμα 2 του κεφαλαίου IV 
εφαρμόζεται αντίστοιχα για τους φορείς 
ελέγχου.
4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις κατόπιν 
διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων και 
σύμφωνα με το άρθρο 86, το οποίο ορίζει 
τις λεπτομέρειες διενέργειας της 
διαδικασίας πιστοποίησης και τα 
ελάχιστα πρότυπα για τους φορείς 
ελέγχου.
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Or. en

Τροπολογία 2380
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 39β
Μητρώο

1. Κάθε αρχή ελέγχου καταρτίζει 
ηλεκτρονικό μητρώο δημόσιας 
πρόσβασης στο οποίο το κοινό μπορεί να 
δει το σύνολο των πιστοποιητικών που 
έχουν εκδοθεί στο εκάστοτε κράτος 
μέλος, είτε είναι σε ισχύ είτε όχι.
2. Οι φορείς ελέγχου πρέπει να είναι σε 
θέση να υποβάλλουν σε ηλεκτρονική 
μορφή τις απαραίτητες πληροφορίες.
3. Η αρχή ελέγχου είναι αρμόδια για τη 
διόρθωση και παρακολούθηση του 
μητρώου.
4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις κατόπιν 
διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων και 
σύμφωνα με το άρθρο 86, το οποίο ορίζει 
τις λεπτομέρειες διενέργειας της 
διαδικασίας πιστοποίησης και τις 
ηλεκτρονικές μορφές που 
χρησιμοποιούνται από τους φορείς 
ελέγχου.

Or. en

Τροπολογία 2381
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 γ (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 39γ
Πρότυπα συστήματα αρχειοθέτησης

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας θεωρείται 
ότι συμμορφώνεται προς τον παρόντα 
κανονισμό ή προς ορισμένα άρθρα αυτού 
εάν το σύνολο των πράξεων επεξεργασίας 
που διενεργεί συνάδουν με τον ορισμό 
ενός πρότυπου συστήματος 
αρχειοθέτησης. 
2. Μια συγκεκριμένη μορφή επεξεργασίας 
μπορεί να χαρακτηριστεί πρότυπο 
σύστημα αρχειοθέτησης εάν:
α) παρόμοια συστήματα 
χρησιμοποιούνται από μεγάλο αριθμό 
υπευθύνων επεξεργασίας ή εκτελούντων 
την επεξεργασία εντός της Ένωσης·
β) αυτά τα συστήματα αρχειοθέτησης 
ενέχουν χαμηλό κίνδυνο παραβίασης των 
δικαιωμάτων του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα δεδομένου του 
σκοπού της επεξεργασίας και του είδους 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
τα οποία υποβάλλονται σε επεξεργασία· 
και
γ) ο ορισμός διασφαλίζει ότι οι υπεύθυνοι 
επεξεργασίας που εφαρμόζουν τον εν 
λόγω ορισμό συμμορφώνονται πλήρως 
προς τον παρόντα κανονισμό ή προς 
ορισμένα άρθρα αυτού.
3. Μία δήλωση σε κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη ορίζει τουλάχιστον τα εξής:
α) τις κατηγορίες των προσώπων στα 
οποία αναφέρονται τα δεδομένα·
β) τις σχετικές κατηγορίες δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα τα οποία 
υποβάλλονται σε επεξεργασία·
γ) τον σκοπό ή τους σκοπούς της 
επεξεργασίας για κάθε κατηγορία 
δεδομένων·
δ) τη βάση νομιμοποίησης της 
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επεξεργασίας·
ε) τις κατηγορίες των αποδεκτών 
δεδομένων·
στ) τις απαραίτητες πληροφορίες προς το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα·
ζ) την απαραίτητη πρόσθετη 
τεκμηρίωση·
η) τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας· και
θ) τις μέγιστες περιόδους διατήρησης 
των δεδομένων·
ι) τα άρθρα του παρόντος κανονισμού 
προς τα οποία πρέπει να συμμορφώνεται 
ο υπεύθυνος επεξεργασίας κατά την 
επεξεργασία δεδομένων εντός των ορίων 
του ορισμού ενός πρότυπου συστήματος 
αρχειοθέτησης.
4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις κατόπιν 
διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων και 
σύμφωνα με το άρθρο 86 το οποίο ορίζει 
τα πρότυπα συστήματα αρχειοθέτησης 
σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Η 
Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει πρότυπες 
μορφές πρότυπων συστημάτων 
αρχειοθέτησης που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν από τους υπευθύνους 
επεξεργασίας και τους εκτελούντες την 
επεξεργασίας ώστε να διασφαλίζεται η 
πλήρης συμμόρφωση προς τον παρόντα 
κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 2382
Axel Voss

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

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ 
ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ Ή ΔΙΕΘΝΕΙΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΡΟΣ 
ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ, ΟΜΙΛΟΥΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ή ΔΙΕΘΝΕΙΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Or. en

Τροπολογία 2383
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε διαβίβαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα τα οποία υποβάλλονται σε 
επεξεργασία ή προορίζονται να 
υποβληθούν σε επεξεργασία μετά τη 
διαβίβασή τους σε τρίτη χώρα ή διεθνή 
οργανισμό μπορεί να πραγματοποιηθεί 
μόνον εάν, με την επιφύλαξη των λοιπών 
διατάξεων του παρόντος κανονισμού, οι 
προϋποθέσεις που θεσπίζονται στο παρόν 
κεφάλαιο τηρούνται από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας και τον εκτελούντα την 
επεξεργασία, μεταξύ άλλων για περαιτέρω 
διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από την τρίτη χώρα ή έναν 
διεθνή οργανισμό σε άλλη τρίτη χώρα ή 
άλλον διεθνή οργανισμό.

Κάθε διαβίβαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα τα οποία υποβάλλονται σε 
επεξεργασία ή προορίζονται να 
υποβληθούν σε επεξεργασία μετά τη 
διαβίβασή τους σε τρίτη χώρα, εσωτερικά 
εντός ομίλου επιχειρήσεων ή διεθνή 
οργανισμό μπορεί να πραγματοποιηθεί 
μόνον εάν, με την επιφύλαξη των λοιπών 
διατάξεων του παρόντος κανονισμού, οι 
προϋποθέσεις που θεσπίζονται στο παρόν 
κεφάλαιο τηρούνται από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας και τον εκτελούντα την 
επεξεργασία, μεταξύ άλλων για περαιτέρω 
διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από την τρίτη χώρα, τον όμιλο 
επιχειρήσεων ή έναν διεθνή οργανισμό σε 
άλλη τρίτη χώρα ή άλλον διεθνή 
οργανισμό.

Or. en

Τροπολογία 2384
Sarah Ludford
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε διαβίβαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα τα οποία υποβάλλονται σε 
επεξεργασία ή προορίζονται να 
υποβληθούν σε επεξεργασία μετά τη 
διαβίβασή τους σε τρίτη χώρα ή διεθνή 
οργανισμό μπορεί να πραγματοποιηθεί 
μόνον εάν, με την επιφύλαξη των λοιπών 
διατάξεων του παρόντος κανονισμού, οι 
προϋποθέσεις που θεσπίζονται στο παρόν 
κεφάλαιο τηρούνται από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας και τον εκτελούντα την 
επεξεργασία, μεταξύ άλλων για περαιτέρω 
διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από την τρίτη χώρα ή έναν 
διεθνή οργανισμό σε άλλη τρίτη χώρα ή 
άλλον διεθνή οργανισμό.

Κάθε διαβίβαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα τα οποία υποβάλλονται σε 
επεξεργασία ή προορίζονται να 
υποβληθούν σε επεξεργασία μετά τη 
διαβίβασή τους σε τρίτη χώρα ή διεθνή 
οργανισμό μπορεί να πραγματοποιηθεί 
μόνον εάν, με την επιφύλαξη των λοιπών 
διατάξεων του παρόντος κανονισμού, οι 
προϋποθέσεις που θεσπίζονται στο παρόν 
κεφάλαιο τηρούνται από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας και τον εκτελούντα την 
επεξεργασία, μεταξύ άλλων για περαιτέρω 
διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από την τρίτη χώρα ή έναν 
διεθνή οργανισμό σε άλλη τρίτη χώρα ή 
άλλον διεθνή οργανισμό, με την 
επιφύλαξη των αποφάσεων που έχουν 
εκδοθεί από την Επιτροπή βάσει των 
άρθρων 25 παράγραφος 6 ή του άρθρου 
26 παράγραφος της οδηγίας 95/46/ΕΚ ή 
των εγκρίσεων που έχουν χορηγηθεί από 
αρχή ελέγχου βάσει του άρθρου 26 
παράγραφος 2 της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προηγούμενες αποφάσεις της Επιτροπής περί επάρκειας περιέχουν ήδη κανόνες για τη 
διενέργεια διαβιβάσεων οι οποίοι θα πρέπει να εξακολουθούν να ισχύουν.

Τροπολογία 2385
Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε διαβίβαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα τα οποία υποβάλλονται σε 

Κάθε διαβίβαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα τα οποία υποβάλλονται σε 
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επεξεργασία ή προορίζονται να 
υποβληθούν σε επεξεργασία μετά τη 
διαβίβασή τους σε τρίτη χώρα ή διεθνή 
οργανισμό μπορεί να πραγματοποιηθεί 
μόνον εάν, με την επιφύλαξη των λοιπών 
διατάξεων του παρόντος κανονισμού, οι 
προϋποθέσεις που θεσπίζονται στο παρόν 
κεφάλαιο τηρούνται από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας και τον εκτελούντα την 
επεξεργασία, μεταξύ άλλων για περαιτέρω 
διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από την τρίτη χώρα ή έναν 
διεθνή οργανισμό σε άλλη τρίτη χώρα ή 
άλλον διεθνή οργανισμό.

επεξεργασία ή προορίζονται να 
υποβληθούν σε επεξεργασία μετά τη 
διαβίβασή τους σε τρίτη χώρα ή διεθνή 
οργανισμό μπορεί να πραγματοποιηθεί 
μόνον εάν, με την επιφύλαξη των λοιπών 
διατάξεων του παρόντος κανονισμού, οι 
προϋποθέσεις που θεσπίζονται στο παρόν 
κεφάλαιο τηρούνται από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας και τον εκτελούντα την 
επεξεργασία, μεταξύ άλλων για περαιτέρω 
διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από την τρίτη χώρα ή έναν 
διεθνή οργανισμό σε άλλη τρίτη χώρα ή 
άλλον διεθνή οργανισμό. Απαγορεύονται 
οι διαβιβάσεις προς τρίτες χώρες η 
νομοθεσία των οποίων ρητά προβλέπει 
επεξεργασία που θεωρείται παράνομη 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού ή που 
άλλως πώς θεωρείται ασύμβατη προς τα 
θεμελιώδη δικαιώματα, όπως για 
πολιτικούς λόγους και λόγους εξωτερικής 
πολιτικής που δεν είναι απαραίτητοι για 
την επιβολή του νόμου ή τη διαφύλαξη 
της εθνικής ασφάλειας.

Or. en

Τροπολογία 2386
Carmen Romero López

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε διαβίβαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα τα οποία υποβάλλονται σε 
επεξεργασία ή προορίζονται να 
υποβληθούν σε επεξεργασία μετά τη 
διαβίβασή τους σε τρίτη χώρα ή διεθνή 
οργανισμό μπορεί να πραγματοποιηθεί 
μόνον εάν, με την επιφύλαξη των λοιπών 
διατάξεων του παρόντος κανονισμού, οι 
προϋποθέσεις που θεσπίζονται στο παρόν 
κεφάλαιο τηρούνται από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας και τον εκτελούντα την 

Κάθε διαβίβαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα τα οποία υποβάλλονται σε 
επεξεργασία ή προορίζονται να 
υποβληθούν σε επεξεργασία μετά τη 
διαβίβασή τους σε τρίτη χώρα ή διεθνή 
οργανισμό μπορεί να πραγματοποιηθεί 
μόνον εάν, με την επιφύλαξη των λοιπών 
διατάξεων του παρόντος κανονισμού, οι 
προϋποθέσεις που θεσπίζονται στο παρόν 
κεφάλαιο τηρούνται από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας και τον εκτελούντα την 
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επεξεργασία, μεταξύ άλλων για περαιτέρω 
διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από την τρίτη χώρα ή έναν 
διεθνή οργανισμό σε άλλη τρίτη χώρα ή 
άλλον διεθνή οργανισμό.

επεξεργασία, μεταξύ άλλων για περαιτέρω 
διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από την τρίτη χώρα ή έναν 
διεθνή οργανισμό σε άλλη τρίτη χώρα ή 
άλλον διεθνή οργανισμό. Θα 
απαγορεύονται οι μεταβιβάσεις σε τρίτες 
χώρες των οποίων οι νόμοι επιτρέπουν 
ρητά την επεξεργασία των προσωπικών 
δεδομένων με τρόπο που κρίνεται 
παράνομος σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού ή που με 
οποιονδήποτε άλλο τρόπο δεν συνάδει με 
θεμελιώδη δικαιώματα, όπως η 
επεξεργασία για σκοπούς εθνικής ή 
εξωτερικής πολιτικής, η οποία δεν 
κρίνεται απαραίτητη για την υλοποίηση 
των νόμων ή για την εθνική ασφάλεια.

Or. es

Αιτιολόγηση

Επιδιώκεται η απαγόρευση της διαβίβασης δεδομένων σε τρίτες χώρες των οποίων το εθνικό 
δίκαιο προβλέπει την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πολιτών της ΕΕ 
με τρόπο που δεν συνάδει με τον παρόντα κανονισμό ή/και με τα θεμελιώδη δικαιώματα.

Τροπολογία 2387
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μια διαβίβαση μπορεί να 
πραγματοποιηθεί εφόσον η Επιτροπή 
αποφασίσει ότι μια τρίτη χώρα, ή ένα 
έδαφος ή ένας τομέας επεξεργασίας στην 
εν λόγω τρίτη χώρα, ή ένας διεθνής 
οργανισμός διασφαλίζουν επαρκές επίπεδο 
προστασίας. Μια τέτοια διαβίβαση δεν 
απαιτεί καμία περαιτέρω έγκριση.

1. Μια διαβίβαση μπορεί να 
πραγματοποιηθεί εφόσον η Επιτροπή 
αποφασίσει ότι μια τρίτη χώρα, ή ένα 
έδαφος ή ένας τομέας επεξεργασίας στην 
εν λόγω τρίτη χώρα, ή ένας διεθνής 
οργανισμός διασφαλίζουν επαρκές επίπεδο 
προστασίας. Μια τέτοια διαβίβαση δεν 
απαιτεί ειδική έγκριση.

Or. es



AM\929519EL.doc 31/162 PE506.169v02-00

EL

Τροπολογία 2388
Timothy Kirkhope
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μια διαβίβαση μπορεί να 
πραγματοποιηθεί εφόσον η Επιτροπή
αποφασίσει ότι μια τρίτη χώρα, ή ένα 
έδαφος ή ένας τομέας επεξεργασίας στην 
εν λόγω τρίτη χώρα, ή ένας διεθνής 
οργανισμός διασφαλίζουν επαρκές επίπεδο 
προστασίας. Μια τέτοια διαβίβαση δεν 
απαιτεί καμία περαιτέρω έγκριση.

1. Μια διαβίβαση μπορεί να 
πραγματοποιηθεί εφόσον το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων 
κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή
αποφασίσει ότι μια τρίτη χώρα, ή ένα 
έδαφος ή ένας τομέας επεξεργασίας στην 
εν λόγω τρίτη χώρα, ή ένας διεθνής 
οργανισμός διασφαλίζουν επαρκές επίπεδο 
προστασίας. Μια τέτοια διαβίβαση δεν 
απαιτεί καμία περαιτέρω έγκριση.

Or. en

Τροπολογία 2389
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μια διαβίβαση μπορεί να 
πραγματοποιηθεί εφόσον η Επιτροπή 
αποφασίσει ότι μια τρίτη χώρα, ή ένα 
έδαφος ή ένας τομέας επεξεργασίας στην 
εν λόγω τρίτη χώρα, ή ένας διεθνής 
οργανισμός διασφαλίζουν επαρκές επίπεδο 
προστασίας. Μια τέτοια διαβίβαση δεν 
απαιτεί καμία περαιτέρω έγκριση.

1. Μια διαβίβαση μπορεί να 
πραγματοποιηθεί εφόσον ισχύουν διεθνείς 
συμφωνίες ή ρυθμίσεις μεταξύ της ΕΕ ή 
κράτους μέλους και τρίτης χώρας ή 
εφόσον η Επιτροπή αποφασίσει ότι μια 
τρίτη χώρα, ή ένα έδαφος ή ένας τομέας 
επεξεργασίας στην εν λόγω τρίτη χώρα, ή 
ένας διεθνής οργανισμός διασφαλίζουν 
επαρκές επίπεδο προστασίας Μια τέτοια 
διαβίβαση δεν απαιτεί καμία περαιτέρω 
έγκριση.

Or. en
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Τροπολογία 2390
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Το σύνολο των διαβιβάσεων 
δεδομένων από υπολογιστικό νέφος εντός 
της δικαιοδοσίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης προς υπολογιστικό νέφος εντός 
της δικαιοδοσίας τρίτης χώρας 
συνοδεύεται από κοινοποίηση προς το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα σχετικά με την 
πραγματοποίηση της διαβίβασης και τις 
έννομες συνέπειες αυτής.

Or. en

Τροπολογία 2391
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το κράτος δικαίου, τη σχετική ισχύουσα 
νομοθεσία, τόσο γενική όσο και τομεακή, 
μεταξύ άλλων όσον αφορά τη δημόσια 
ασφάλεια, την άμυνα, την εθνική ασφάλεια 
και το ποινικό δίκαιο, τους 
επαγγελματικούς κανόνες και τα μέτρα 
ασφάλειας τα οποία τηρούνται στη 
συγκεκριμένη χώρα ή από τον 
συγκεκριμένο διεθνή οργανισμό, τα 
ουσιαστικά δικαιώματα τα οποία μπορούν 
να τύχουν δικαστικής προστασίας, 
συμπεριλαμβανομένων ουσιαστικών 
διοικητικών και δικαστικών μέσων 
προσφυγής για τα πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα, ιδίως για εκείνα 
τα πρόσωπα που διαμένουν στην Ένωση 
των οποίων τα δεδομένα προσωπικού 

α) το κράτος δικαίου, τη σχετική ισχύουσα 
νομοθεσία, τόσο γενική όσο και τομεακή, 
μεταξύ άλλων όσον αφορά τη δημόσια 
ασφάλεια, την άμυνα, την εθνική ασφάλεια 
και το ποινικό δίκαιο, τους 
επαγγελματικούς κανόνες και τα μέτρα 
ασφάλειας τα οποία τηρούνται στη 
συγκεκριμένη χώρα ή από τον 
συγκεκριμένο διεθνή οργανισμό, τα 
νομολογιακά προηγούμενα, τα ουσιαστικά 
δικαιώματα τα οποία μπορούν να τύχουν 
δικαστικής προστασίας, 
συμπεριλαμβανομένων ουσιαστικών 
διοικητικών και δικαστικών μέσων 
προσφυγής για τα πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα, ιδίως για εκείνα 
τα πρόσωπα που διαμένουν στην Ένωση 
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χαρακτήρα διαβιβάζονται· των οποίων τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα διαβιβάζονται·

Or. en

Τροπολογία 2392
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το κράτος δικαίου, τη σχετική ισχύουσα 
νομοθεσία, τόσο γενική όσο και τομεακή, 
μεταξύ άλλων όσον αφορά τη δημόσια 
ασφάλεια, την άμυνα, την εθνική ασφάλεια 
και το ποινικό δίκαιο, τους 
επαγγελματικούς κανόνες και τα μέτρα 
ασφάλειας τα οποία τηρούνται στη 
συγκεκριμένη χώρα ή από τον 
συγκεκριμένο διεθνή οργανισμό, τα 
ουσιαστικά δικαιώματα τα οποία μπορούν 
να τύχουν δικαστικής προστασίας, 
συμπεριλαμβανομένων ουσιαστικών 
διοικητικών και δικαστικών μέσων 
προσφυγής για τα πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα, ιδίως για εκείνα 
τα πρόσωπα που διαμένουν στην Ένωση 
των οποίων τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα διαβιβάζονται·

α) το κράτος δικαίου, τη σχετική ισχύουσα 
νομοθεσία, τόσο γενική όσο και τομεακή, 
μεταξύ άλλων όσον αφορά τη δημόσια 
ασφάλεια, την άμυνα, την εθνική ασφάλεια 
και το ποινικό δίκαιο, τη νομολογία των 
δικαστηρίων, τους επαγγελματικούς 
κανόνες και τα μέτρα ασφάλειας τα οποία 
τηρούνται στη συγκεκριμένη χώρα ή από 
τον συγκεκριμένο διεθνή οργανισμό, τα 
ουσιαστικά δικαιώματα τα οποία μπορούν 
να τύχουν δικαστικής προστασίας, 
συμπεριλαμβανομένων ουσιαστικών 
διοικητικών και δικαστικών μέσων 
προσφυγής για τα πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα, ιδίως για εκείνα 
τα πρόσωπα που διαμένουν στην Ένωση 
των οποίων τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα διαβιβάζονται·

Or. en

Τροπολογία 2393
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το κράτος δικαίου, τη σχετική ισχύουσα 
νομοθεσία, τόσο γενική όσο και τομεακή, 

α) το κράτος δικαίου, τη σχετική ισχύουσα 
νομοθεσία, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη 



PE506.169v02-00 34/162 AM\929519EL.doc

EL

μεταξύ άλλων όσον αφορά τη δημόσια 
ασφάλεια, την άμυνα, την εθνική ασφάλεια 
και το ποινικό δίκαιο, τους 
επαγγελματικούς κανόνες και τα μέτρα 
ασφάλειας τα οποία τηρούνται στη 
συγκεκριμένη χώρα ή από τον 
συγκεκριμένο διεθνή οργανισμό, τα 
ουσιαστικά δικαιώματα τα οποία μπορούν 
να τύχουν δικαστικής προστασίας, 
συμπεριλαμβανομένων ουσιαστικών 
διοικητικών και δικαστικών μέσων 
προσφυγής για τα πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα, ιδίως για εκείνα 
τα πρόσωπα που διαμένουν στην Ένωση 
των οποίων τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα διαβιβάζονται·

δημόσια ασφάλεια, την άμυνα, την εθνική 
ασφάλεια και το ποινικό δίκαιο, καθώς 
επίσης και την εφαρμογή της εν λόγω 
νομοθεσίας, τους επαγγελματικούς 
κανόνες και τα μέτρα ασφάλειας τα οποία 
τηρούνται στη συγκεκριμένη χώρα ή από 
τον συγκεκριμένο διεθνή οργανισμό, τα 
ουσιαστικά δικαιώματα τα οποία μπορούν 
να τύχουν δικαστικής προστασίας, 
συμπεριλαμβανομένων ουσιαστικών 
διοικητικών και δικαστικών μέσων 
προσφυγής για τα πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα, ιδίως για εκείνα 
τα πρόσωπα που διαμένουν στην Ένωση 
των οποίων τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα διαβιβάζονται·

Or. en

Τροπολογία 2394
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το κράτος δικαίου, τη σχετική 
ισχύουσα νομοθεσία, τόσο γενική όσο και 
τομεακή, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη 
δημόσια ασφάλεια, την άμυνα, την εθνική 
ασφάλεια και το ποινικό δίκαιο, τους 
επαγγελματικούς κανόνες και τα μέτρα 
ασφάλειας τα οποία τηρούνται στη 
συγκεκριμένη χώρα ή από τον 
συγκεκριμένο διεθνή οργανισμό, τα 
ουσιαστικά δικαιώματα τα οποία μπορούν 
να τύχουν δικαστικής προστασίας, 
συμπεριλαμβανομένων ουσιαστικών 
διοικητικών και δικαστικών μέσων 
προσφυγής για τα πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα, ιδίως για 
εκείνα τα πρόσωπα που διαμένουν στην 
Ένωση των οποίων τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται·

α) το επίπεδο διείσδυσης και εδραίωσης 
του κράτους δικαίου, τη σχετική ισχύουσα 
νομοθεσία, τόσο γενική όσο και τομεακή, 
μεταξύ άλλων όσον αφορά τη δημόσια 
ασφάλεια, την άμυνα, την εθνική ασφάλεια 
και το ποινικό δίκαιο, τους 
επαγγελματικούς κανόνες και τα μέτρα 
ασφάλειας για την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα 
οποία τηρούνται στη συγκεκριμένη χώρα ή 
από τον συγκεκριμένο διεθνή οργανισμό, 
την πρόσβαση στη Δικαιοσύνη και το 
βαθμό αναγκαιότητας και 
αποτελεσματικότητας των δικαιωμάτων
τα οποία μπορούν να τύχουν δικαστικής 
προστασίας, συμπεριλαμβανομένου του 
δικαιώματος δράσης και προσφυγής τόσο 
στον διοικητικό όσο και στον δικαστικό 
τομέα, ιδίως για εκείνα τα πρόσωπα που 
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διαμένουν στην Ένωση των οποίων τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
διαβιβάζονται·

Or. es

Τροπολογία 2395
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τις διεθνείς δεσμεύσεις που έχουν 
αναλάβει η εν λόγω τρίτη χώρα ή ο διεθνής 
οργανισμός.

γ) τις διεθνείς δεσμεύσεις που έχουν 
αναλάβει η εν λόγω τρίτη χώρα ή ο διεθνής 
οργανισμός, ειδικότερα κάθε νομικά 
δεσμευτική σύμβαση ή νομικό μέσο στο 
πλαίσιο του δικαίου των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων ή του διεθνούς δικαίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με αυτόν τον τρόπο θα αναβαθμιστεί η σημασία της προσχώρησης τρίτης χώρας σε νομικά 
μέσα όπως η Σύμβαση 108 του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Τροπολογία 2396
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει ότι 
μια τρίτη χώρα, ή ένα έδαφος ή ένας 
τομέας επεξεργασίας στην εν λόγω τρίτη 
χώρα, ή ένας διεθνής οργανισμός 
διασφαλίζουν κατάλληλο επίπεδο 
προστασίας κατά την έννοια της 
παραγράφου 2. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 προκειμένου να αποφασίσει 
ότι μια τρίτη χώρα, ή ένα έδαφος εντός της 
εν λόγω τρίτης χώρας, ή ένας διεθνής 
οργανισμός διασφαλίζουν κατάλληλο 
επίπεδο προστασίας κατά την έννοια της 
παραγράφου 2.
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διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται 
στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 2397
Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει ότι 
μια τρίτη χώρα, ή ένα έδαφος ή ένας 
τομέας επεξεργασίας στην εν λόγω τρίτη 
χώρα, ή ένας διεθνής οργανισμός 
διασφαλίζουν κατάλληλο επίπεδο 
προστασίας κατά την έννοια της 
παραγράφου 2. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο 
άρθρο 87 παράγραφος 2.

3. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει ότι 
μια τρίτη χώρα, ή ένα έδαφος στην εν λόγω 
τρίτη χώρα, ή ένας διεθνής οργανισμός 
διασφαλίζουν κατάλληλο επίπεδο 
προστασίας κατά την έννοια της 
παραγράφου 2. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο 
άρθρο 87 παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 2398
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει ότι 
μια τρίτη χώρα, ή ένα έδαφος ή ένας 
τομέας επεξεργασίας στην εν λόγω τρίτη 
χώρα, ή ένας διεθνής οργανισμός 

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 προκειμένου να αποφασίσει 
ότι μια τρίτη χώρα, ή ένα έδαφος εντός της 
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διασφαλίζουν κατάλληλο επίπεδο 
προστασίας κατά την έννοια της 
παραγράφου 2. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται 
στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

εν λόγω τρίτης χώρας, ή ένας διεθνής 
οργανισμός διασφαλίζουν κατάλληλο 
επίπεδο προστασίας κατά την έννοια της 
παραγράφου 2.

Or. en

Τροπολογία 2399
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η εκτελεστική πράξη προσδιορίζει τη 
γεωγραφική και τομεακή εφαρμογή της 
καθώς και, όπου συντρέχει περίπτωση, την 
αρχή ελέγχου που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο β).

4. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη 
προσδιορίζει τη γεωγραφική και τομεακή 
εφαρμογή της και, όπου συντρέχει 
περίπτωση, την αρχή ελέγχου που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο β).

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 2400
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η εκτελεστική πράξη προσδιορίζει τη 
γεωγραφική και τομεακή εφαρμογή της 
καθώς και, όπου συντρέχει περίπτωση, την 
αρχή ελέγχου που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο β).

4. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη 
προσδιορίζει την εδαφική εφαρμογή της 
καθώς και την αρχή ελέγχου που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο β).
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Or. en

Τροπολογία 2401
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η Επιτροπή εκδίδει και δημοσιοποιεί 
δεσμευτικές διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων σχετικά με την επάρκεια της 
προστασίας, οι οποίες περιέχουν 
τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:
α) τις διαδικασίες σύμφωνα με τις οποίες 
τρίτη χώρα, έδαφος ή τομέας 
επεξεργασίας εντός αυτής της τρίτης 
χώρας (που μπορεί να εκπροσωπείται 
από οργάνωση ή όμιλο υπευθύνων 
επεξεργασίας ή εκτελούντων την 
επεξεργασία) ή διεθνής ή περιφερειακός 
οργανισμός δύναται να ζητήσει την 
έκδοση απόφασης περί επάρκειας·
β) τα στάδια της διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
προθεσμιών εντός των οποίων πρέπει να 
ολοκληρωθεί κάθε στάδιο·
γ) τα δικαιώματα του μέρους ή των
μερών που έχουν αιτηθεί την έκδοση 
απόφασης περί επάρκειας ως προς την 
υποβολή της υπόθεσής τους στα διάφορα 
στάδια της διαδικασίας·
δ) τον τρόπο που παρέχεται στα 
ενδιαφερόμενα μέρη 
(συμπεριλαμβανομένων φυσικών 
προσώπων, οργανώσεων καταναλωτών, 
ακαδημαϊκών ειδικών, κυβερνητικών 
φορέων, υπευθύνων επεξεργασίας και 
εκτελούντων την επεξεργασία και άλλων) 
ώστε να εκφράζουν τη άποψή τους 
σχετικά με την προτεινόμενη απόφαση.
Η Επιτροπή εγκρίνει ή απορρίπτει αίτηση 
για έκδοση απόφασης σχετικά με την 
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επάρκεια της προστασίας εντός ενός 
έτους από την υποβολή της.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός είναι η αύξηση της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας των διαδικασιών 
επάρκειας.

Τροπολογία 2402
Timothy Kirkhope
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει ότι 
μια τρίτη χώρα, ή ένα έδαφος ή ένας 
τομέας επεξεργασίας στην εν λόγω τρίτη 
χώρα, ή ένας διεθνής οργανισμός δεν 
διασφαλίζουν επαρκές επίπεδο 
προστασίας κατά την έννοια της 
παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, 
ιδίως σε περιπτώσεις στις οποίες η 
σχετική νομοθεσία, τόσο γενική όσο και 
τομεακή, η οποία ισχύει στην τρίτη χώρα 
ή στον διεθνή οργανισμό δεν διασφαλίζει 
ουσιαστικά δικαιώματα τα οποία 
μπορούν να τύχουν δικαστικής 
προστασίας, συμπεριλαμβανομένων 
ουσιαστικών διοικητικών και δικαστικών 
μέσων προσφυγής για τα πρόσωπα στα 
οποία αναφέρονται τα δεδομένα, ιδίως 
για εκείνα τα πρόσωπα που διαμένουν 
στην Ένωση των οποίων τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται. 
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 87 
παράγραφος 2, ή, σε εξαιρετικά 
επείγουσες περιπτώσεις για φυσικά 
πρόσωπα όσον αφορά το δικαίωμα στην 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 

διαγράφεται
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χαρακτήρα που τα αφορούν, σύμφωνα με 
τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 
87 παράγραφος 3.

Or. en

Τροπολογία 2403
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει ότι 
μια τρίτη χώρα, ή ένα έδαφος ή ένας 
τομέας επεξεργασίας στην εν λόγω τρίτη 
χώρα, ή ένας διεθνής οργανισμός δεν 
διασφαλίζουν επαρκές επίπεδο προστασίας 
κατά την έννοια της παραγράφου 2 του 
παρόντος άρθρου, ιδίως σε περιπτώσεις 
στις οποίες η σχετική νομοθεσία, τόσο 
γενική όσο και τομεακή, η οποία ισχύει 
στην τρίτη χώρα ή στον διεθνή οργανισμό 
δεν διασφαλίζει ουσιαστικά δικαιώματα τα 
οποία μπορούν να τύχουν δικαστικής 
προστασίας, συμπεριλαμβανομένων 
ουσιαστικών διοικητικών και δικαστικών 
μέσων προσφυγής για τα πρόσωπα στα 
οποία αναφέρονται τα δεδομένα, ιδίως για 
εκείνα τα πρόσωπα που διαμένουν στην 
Ένωση των οποίων τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται. Οι 
εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 87 παράγραφος 2, 
ή, σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις 
για φυσικά πρόσωπα όσον αφορά το 
δικαίωμα στην προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
τα αφορούν, σύμφωνα με τη διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 87 
παράγραφος 3.

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 προκειμένου να αποφασίσει 
ότι μια τρίτη χώρα, ή ένα έδαφος ή ένας 
τομέας επεξεργασίας εντός της εν λόγω 
τρίτης χώρας, ή ένας διεθνής οργανισμός 
δεν διασφαλίζουν επαρκές επίπεδο 
προστασίας κατά την έννοια της 
παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, ιδίως 
σε περιπτώσεις στις οποίες η σχετική 
νομοθεσία η οποία ισχύει στην τρίτη χώρα 
ή στον διεθνή οργανισμό δεν διασφαλίζει 
ουσιαστικά δικαιώματα τα οποία μπορούν 
να τύχουν δικαστικής προστασίας, 
συμπεριλαμβανομένων ουσιαστικών 
διοικητικών και δικαστικών μέσων 
προσφυγής για τα πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα, ιδίως για εκείνα 
τα πρόσωπα που διαμένουν στην Ένωση 
των οποίων τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα διαβιβάζονται.

Or. en



AM\929519EL.doc 41/162 PE506.169v02-00

EL

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 2404
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει ότι 
μια τρίτη χώρα, ή ένα έδαφος ή ένας 
τομέας επεξεργασίας στην εν λόγω τρίτη 
χώρα, ή ένας διεθνής οργανισμός δεν 
διασφαλίζουν επαρκές επίπεδο προστασίας 
κατά την έννοια της παραγράφου 2 του 
παρόντος άρθρου, ιδίως σε περιπτώσεις 
στις οποίες η σχετική νομοθεσία, τόσο 
γενική όσο και τομεακή, η οποία ισχύει 
στην τρίτη χώρα ή στον διεθνή οργανισμό 
δεν διασφαλίζει ουσιαστικά δικαιώματα τα 
οποία μπορούν να τύχουν δικαστικής 
προστασίας, συμπεριλαμβανομένων 
ουσιαστικών διοικητικών και δικαστικών 
μέσων προσφυγής για τα πρόσωπα στα 
οποία αναφέρονται τα δεδομένα, ιδίως για 
εκείνα τα πρόσωπα που διαμένουν στην 
Ένωση των οποίων τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται. Οι 
εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 87 παράγραφος 2, 
ή, σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις 
για φυσικά πρόσωπα όσον αφορά το 
δικαίωμα στην προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
τα αφορούν, σύμφωνα με τη διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 87 
παράγραφος 3.

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 προκειμένου να αποφασίσει 
ότι μια τρίτη χώρα, ή ένα έδαφος στην εν 
λόγω τρίτη χώρα, ή ένας διεθνής 
οργανισμός δεν διασφαλίζουν επαρκές 
επίπεδο προστασίας κατά την έννοια της 
παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, ιδίως 
σε περιπτώσεις στις οποίες η σχετική 
νομοθεσία η οποία ισχύει στην τρίτη χώρα 
ή στον διεθνή οργανισμό δεν διασφαλίζει 
ουσιαστικά δικαιώματα τα οποία μπορούν 
να τύχουν δικαστικής προστασίας, 
συμπεριλαμβανομένων ουσιαστικών 
διοικητικών και δικαστικών μέσων 
προσφυγής για τα πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα, ιδίως για εκείνα 
τα πρόσωπα που διαμένουν στην Ένωση 
των οποίων τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα διαβιβάζονται.

Or. en
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Τροπολογία 2405
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Εάν η Επιτροπή λάβει απόφαση δυνάμει 
της παραγράφου 5, κάθε διαβίβαση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην 
εν λόγω τρίτη χώρα, ή σε έδαφος ή σε 
τομέα επεξεργασίας στην εν λόγω τρίτη 
χώρα, ή στον διεθνή οργανισμό 
απαγορεύεται, με την επιφύλαξη των 
άρθρων 42 έως 44. Σε εύθετο χρόνο, η 
Επιτροπή ξεκινά διαβουλεύσεις με την 
τρίτη χώρα ή τον διεθνή οργανισμό με 
σκοπό την επανόρθωση της κατάστασης 
που προκύπτει από την απόφαση που 
λήφθηκε δυνάμει της παραγράφου 5 του 
παρόντος άρθρου.

6. Εάν η Επιτροπή λάβει απόφαση δυνάμει 
της παραγράφου 5, κάθε διαβίβαση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην 
εν λόγω τρίτη χώρα, ή σε έδαφος ή σε 
τομέα επεξεργασίας στην εν λόγω τρίτη 
χώρα, ή στον διεθνή οργανισμό υπόκειται 
σε περιορισμούς, σύμφωνα με τους όρους
των άρθρων 42 έως 44. Σε εύθετο χρόνο, η 
Επιτροπή ξεκινά διαβουλεύσεις με την 
τρίτη χώρα ή τον διεθνή οργανισμό με 
σκοπό την επανόρθωση της κατάστασης 
που προκύπτει από την απόφαση που 
λήφθηκε δυνάμει της παραγράφου 5 του 
παρόντος άρθρου.

Or. es

Τροπολογία 2406
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Εάν η Επιτροπή λάβει απόφαση δυνάμει 
της παραγράφου 5, κάθε διαβίβαση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην 
εν λόγω τρίτη χώρα, ή σε έδαφος ή σε 
τομέα επεξεργασίας στην εν λόγω τρίτη 
χώρα, ή στον διεθνή οργανισμό 
απαγορεύεται, με την επιφύλαξη των 
άρθρων 42 έως 44. Σε εύθετο χρόνο, η 
Επιτροπή ξεκινά διαβουλεύσεις με την 
τρίτη χώρα ή τον διεθνή οργανισμό με 
σκοπό την επανόρθωση της κατάστασης

6. Εάν η Επιτροπή λάβει απόφαση δυνάμει 
της παραγράφου 5, κάθε διαβίβαση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην 
εν λόγω τρίτη χώρα, ή σε έδαφος ή σε 
τομέα επεξεργασίας στην εν λόγω τρίτη 
χώρα, ή στον διεθνή οργανισμό 
απαγορεύεται, με την επιφύλαξη του 
άρθρου 42. Σε εύθετο χρόνο, η Επιτροπή 
ξεκινά διαβουλεύσεις με την τρίτη χώρα ή 
τον διεθνή οργανισμό με σκοπό την 
επανόρθωση της κατάστασης που 



AM\929519EL.doc 43/162 PE506.169v02-00

EL

που προκύπτει από την απόφαση που 
λήφθηκε δυνάμει της παραγράφου 5 του 
παρόντος άρθρου.

προκύπτει από την απόφαση που λήφθηκε 
δυνάμει της παραγράφου 5 του παρόντος 
άρθρου.

Or. en

Τροπολογία 2407
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Η απόφαση περί επάρκειας που έχει 
εκδώσει η Επιτροπή δυνάμει του 
παρόντος άρθρου μπορεί να αναθεωρηθεί 
εάν το επίπεδο προστασίας στην τρίτη 
χώρα έχει πάψει να ισχύει.

Or. en

Τροπολογία 2408
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή δημοσιεύει στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
κατάλογο των τρίτων χωρών, εδαφών και 
τομέων επεξεργασίας σε μια τρίτη χώρα, 
και διεθνών οργανισμών όπου αποφασίζει 
ότι διασφαλίζεται ή δεν διασφαλίζεται 
επαρκές επίπεδο προστασίας.

7. Η Επιτροπή δημοσιεύει στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
στον ιστότοπό της κατάλογο των τρίτων 
χωρών, εδαφών και τομέων επεξεργασίας 
σε μια τρίτη χώρα, και διεθνών 
οργανισμών όπου αποφασίζει ότι 
διασφαλίζεται ή δεν διασφαλίζεται 
επαρκές επίπεδο προστασίας.

Or. en
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Τροπολογία 2409
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή δημοσιεύει στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
κατάλογο των τρίτων χωρών, εδαφών και 
τομέων επεξεργασίας σε μια τρίτη χώρα, 
και διεθνών οργανισμών όπου αποφασίζει 
ότι διασφαλίζεται ή δεν διασφαλίζεται 
επαρκές επίπεδο προστασίας.

7. Η Επιτροπή δημοσιεύει στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
στον ιστότοπό της κατάλογο των τρίτων 
χωρών, εδαφών και τομέων επεξεργασίας 
σε μια τρίτη χώρα, και διεθνών 
οργανισμών όπου αποφασίζει ότι 
διασφαλίζεται ή δεν διασφαλίζεται 
επαρκές επίπεδο προστασίας.

Or. en

Τροπολογία 2410
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή δημοσιεύει στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
κατάλογο των τρίτων χωρών, εδαφών και 
τομέων επεξεργασίας σε μια τρίτη χώρα, 
και διεθνών οργανισμών όπου αποφασίζει 
ότι διασφαλίζεται ή δεν διασφαλίζεται 
επαρκές επίπεδο προστασίας.

7. Η Επιτροπή δημοσιεύει στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
στον ιστότοπό της κατάλογο των τρίτων 
χωρών, εδαφών και τομέων επεξεργασίας 
σε μια τρίτη χώρα, και διεθνών 
οργανισμών όπου αποφασίζει ότι 
διασφαλίζεται ή δεν διασφαλίζεται 
επαρκές επίπεδο προστασίας.

Or. en

Τροπολογία 2411
Csaba Sógor

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 8
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Οι αποφάσεις που εκδόθηκαν από την 
Επιτροπή βάσει του άρθρου 25 
παράγραφος 6 ή του άρθρου 26 
παράγραφος 4 της οδηγίας 95/46/ΕΚ 
παραμένουν σε ισχύ έως ότου 
τροποποιηθούν, αντικατασταθούν ή 
καταργηθούν από την Επιτροπή.

8. Οι αποφάσεις που εκδόθηκαν από την 
Επιτροπή βάσει του άρθρου 25 
παράγραφος 6 ή του άρθρου 26 
παράγραφος 4 της οδηγίας 95/46/ΕΚ 
παραμένουν σε ισχύ για δύο έτη από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Or. hu

Τροπολογία 2412
Monika Hohlmeier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Οι αποφάσεις που εκδόθηκαν από την 
Επιτροπή βάσει του άρθρου 25 
παράγραφος 6 ή του άρθρου 26 
παράγραφος 4 της οδηγίας 95/46/ΕΚ 
παραμένουν σε ισχύ έως ότου 
τροποποιηθούν, αντικατασταθούν ή 
καταργηθούν από την Επιτροπή.

8. Οι αποφάσεις που εκδόθηκαν από την 
Επιτροπή βάσει του άρθρου 25 
παράγραφος 6 ή του άρθρου 26 
παράγραφος 4 της οδηγίας 95/46/ΕΚ 
αναθεωρούνται μετά την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή 
υποβάλλει έκθεση στο Συμβούλιο και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δύο χρόνια μετά 
την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού σχετικά με τα αποτελέσματα 
της αναθεώρησής της και τα μέτρα που 
έχουν ληφθεί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Προστασίας Δεδομένων έχει εκ των 
προτέρων τη δυνατότητα να σχολιάσει 
την έκθεση.

Or. de

Τροπολογία 2413
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 8
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Οι αποφάσεις που εκδόθηκαν από την 
Επιτροπή βάσει του άρθρου 25 
παράγραφος 6 ή του άρθρου 26 
παράγραφος 4 της οδηγίας 95/46/ΕΚ 
παραμένουν σε ισχύ έως ότου 
τροποποιηθούν, αντικατασταθούν ή 
καταργηθούν από την Επιτροπή.

8. Οι αποφάσεις που εκδόθηκαν από την 
Επιτροπή βάσει του άρθρου 25 
παράγραφος 6 ή του άρθρου 26 
παράγραφος 4 της οδηγίας 95/46/ΕΚ 
παραμένουν σε ισχύ έως δύο χρόνια μετά 
την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 2414
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8a. Διεθνείς συμφωνίες ή ρυθμίσεις 
μεταξύ της ΕΕ ή κράτους μέλους με 
τρίτη χώρα θεωρούνται επαρκείς κατά 
την έννοια του παρόντος άρθρου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό πρέπει να ισχύει επίσης για τις διεθνείς συμφωνίες μεταξύ της ΕΕ ή ενός κράτους μέλους 
με τρίτη χώρα, ειδικά εάν συνάφθηκαν όταν η οδηγία 95/46/ΕΚ βρισκόταν ήδη σε ισχύ.

Τροπολογία 2415
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εάν η Επιτροπή δεν λάβει καμία 
απόφαση δυνάμει του άρθρου 41, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την 

1. Εάν η Επιτροπή δεν λάβει καμία 
απόφαση δυνάμει του άρθρου 41 ή 
αποφασίσει ότι μια τρίτη χώρα, ή ένα 
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επεξεργασία μπορούν να διαβιβάσουν 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη 
χώρα ή σε διεθνή οργανισμό μόνον εάν ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία παρέχει κατάλληλες 
εγγυήσεις σε σχέση με την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε 
νομικά δεσμευτική πράξη.

έδαφος ή ένας κλάδος επεξεργασίας εντός 
αυτής της τρίτης χώρας, ή ένας διεθνής 
οργανισμός δεν εξασφαλίζει επαρκές 
επίπεδο προστασίας σύμφωνα με το 
άρθρο 41 παράγραφος 5, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία 
μπορούν να διαβιβάσουν δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή 
σε διεθνή οργανισμό μόνον εάν ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία παρέχει κατάλληλες 
εγγυήσεις σε σχέση με την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε 
νομικά δεσμευτική πράξη.

Or. en

Τροπολογία 2416
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εάν η Επιτροπή δεν λάβει καμία 
απόφαση δυνάμει του άρθρου 41, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία μπορούν να διαβιβάσουν 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη 
χώρα ή σε διεθνή οργανισμό μόνον εάν ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία παρέχει κατάλληλες 
εγγυήσεις σε σχέση με την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε 
νομικά δεσμευτική πράξη.

1. Εάν η Επιτροπή δεν λάβει καμία 
απόφαση δυνάμει του άρθρου 41, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία μπορούν να διαβιβάσουν 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη 
χώρα, σε παράρτημα ομίλου επιχειρήσεων 
στο εξωτερικό ή σε διεθνή οργανισμό 
μόνον εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο 
εκτελών την επεξεργασία παρέχει 
κατάλληλες εγγυήσεις σε σχέση με την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σε νομικά δεσμευτική πράξη.

Or. en

Τροπολογία 2417
Josef Weidenholzer
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εάν η Επιτροπή δεν λάβει καμία 
απόφαση δυνάμει του άρθρου 41, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία μπορούν να διαβιβάσουν 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη 
χώρα ή σε διεθνή οργανισμό μόνον εάν ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία παρέχει κατάλληλες 
εγγυήσεις σε σχέση με την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε 
νομικά δεσμευτική πράξη.

1. Εάν η Επιτροπή δεν λάβει καμία 
απόφαση δυνάμει του άρθρου 41, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία μπορούν να διαβιβάσουν 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη 
χώρα ή σε διεθνή οργανισμό μόνον εάν ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία παρέχει κατάλληλες 
εγγυήσεις σε σχέση με την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε 
νομικά δεσμευτική πράξη.

Αυτές οι κατάλληλες εγγυήσεις:
α) διασφαλίζουν την τήρηση των αρχών 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα όπως ορίζεται στο άρθρο 5·
β) διασφαλίζουν τα δικαιώματα των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα όπως ορίζεται στο κεφάλαιο 
ΙΙΙ.
Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι 
υποχρεωτική η διαβούλευση με την 
αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 2418
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εάν η Επιτροπή δεν λάβει καμία 
απόφαση δυνάμει του άρθρου 41, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία μπορούν να διαβιβάσουν 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη 
χώρα ή σε διεθνή οργανισμό μόνον εάν ο 

1. Εάν η Επιτροπή δεν λάβει καμία 
απόφαση δυνάμει του άρθρου 41 ή 
αποφασίσει ότι μια τρίτη χώρα, ή μια 
περιοχή ή ένας κλάδος επεξεργασίας 
εντός αυτής της τρίτης χώρας, ή ένας 
διεθνής οργανισμός δεν εξασφαλίζει 
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υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία παρέχει κατάλληλες 
εγγυήσεις σε σχέση με την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε 
νομικά δεσμευτική πράξη.

επαρκές επίπεδο προστασίας σύμφωνα με 
το άρθρο 41 παράγραφος 5, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία 
μπορούν να διαβιβάσουν δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή 
σε διεθνή οργανισμό μόνον εάν ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία παρέχει κατάλληλες 
εγγυήσεις σε σχέση με την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε 
νομικά δεσμευτική πράξη.

Or. en

Τροπολογία 2419
Timothy Kirkhope
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εάν η Επιτροπή δεν λάβει καμία 
απόφαση δυνάμει του άρθρου 41, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία μπορούν να διαβιβάσουν 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη 
χώρα ή σε διεθνή οργανισμό μόνον εάν ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία παρέχει κατάλληλες 
εγγυήσεις σε σχέση με την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε 
νομικά δεσμευτική πράξη.

1. Εάν η Επιτροπή δεν λάβει καμία 
απόφαση δυνάμει του άρθρου 41, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία μπορούν να διαβιβάσουν 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη 
χώρα ή σε διεθνή οργανισμό μόνον εάν ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία παρέχει κατάλληλες 
εγγυήσεις.

Or. en

Τροπολογία 2420
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εάν η Επιτροπή δεν λάβει καμία 
απόφαση δυνάμει του άρθρου 41, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία μπορούν να διαβιβάσουν 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη 
χώρα ή σε διεθνή οργανισμό μόνον εάν ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία παρέχει κατάλληλες 
εγγυήσεις σε σχέση με την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε 
νομικά δεσμευτική πράξη.

1. Εάν η Επιτροπή δεν λάβει καμία 
απόφαση δυνάμει του άρθρου 41, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία μπορούν να διαβιβάσουν 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε 
υπεύθυνο επεξεργασίας ή σε εκτελούντα 
την επεξεργασία σε τρίτη χώρα ή σε 
διεθνή οργανισμό μόνον εάν ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία 
παρέχει κατάλληλες εγγυήσεις σε σχέση με 
την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα σε νομικά 
δεσμευτική πράξη.

Or. en

Τροπολογία 2421
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) δεσμευτικών εταιρικών κανόνων 
σύμφωνα με το άρθρο 43· ή

α) δεσμευτικών εταιρικών κανόνων 
σύμφωνα με το άρθρο 38β· ή

Or. en

Τροπολογία 2422
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) έγκυρης ‘ευρωπαϊκής σφραγίδας 
προστασίας δεδομένων’ δυνάμει του 
άρθρου 39·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η ευρωπαϊκή σφραγίδα προστασίας δεδομένων θα πρέπει να εμπνέει εμπιστοσύνη μεταξύ των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα, να δημιουργεί ασφάλεια δικαίου για τους 
υπευθύνους επεξεργασίας και παράλληλα να παράγει ευρωπαϊκά πρότυπα προστασίας 
δεδομένων επιτρέποντας σε μη ευρωπαϊκές εταιρείες να εισέρχονται ευκολότερα στις 
ευρωπαϊκές αγορές μέσω πιστοποίησης.

Τροπολογία 2423
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) έγκυρης ‘ευρωπαϊκής σφραγίδας 
προστασίας δεδομένων’ δυνάμει του 
άρθρου 39·

Or. en

Τροπολογία 2424
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τυποποιημένων ρητρών προστασίας 
δεδομένων που εκδίδονται από την 
Επιτροπή. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 87 παράγραφος 2· ή

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 2425
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τυποποιημένων ρητρών προστασίας 
δεδομένων που εκδίδονται από την 
Επιτροπή. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 87 παράγραφος 2· ή

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2426
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τυποποιημένων ρητρών προστασίας 
δεδομένων που εκδίδονται από την 
Επιτροπή. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 87 παράγραφος 2· ή

β) τυποποιημένων ρητρών προστασίας 
δεδομένων, μεταξύ του υπευθύνου 
επεξεργασίας ή του εκτελούντος την 
επεξεργασία και του αποδέκτη ο οποίος 
μπορεί να είναι υπεργολάβος 
επεξεργασίας των δεδομένων εκτός ΕΟΧ, 
οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν 
τυποποιημένους όρους για περαιτέρω 
διαβιβάσεις εκτός του ΕΟΧ, και οι οποίες
εκδίδονται από την Επιτροπή. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 
στο άρθρο 87 παράγραφος 2· ή

Or. en
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Αιτιολόγηση

Προέρχεται από τη Γνωμοδότηση της ITRE.

Τροπολογία 2427
Monika Hohlmeier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τυποποιημένων ρητρών προστασίας 
δεδομένων που εκδίδονται από την 
Επιτροπή. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 87 παράγραφος 2·

β) τυποποιημένων ρητρών προστασίας 
δεδομένων, μεταξύ του υπευθύνου 
επεξεργασίας ή του εκτελούντος την 
επεξεργασία και του αποδέκτη ο οποίος 
μπορεί να είναι υπεργολάβος 
επεξεργασίας των δεδομένων εκτός ΕΟΧ, 
οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν 
τυποποιημένους όρους για περαιτέρω 
διαβιβάσεις εκτός του ΕΟΧ, και οι οποίες
εκδίδονται από την Επιτροπή. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 
στο άρθρο 87 παράγραφος 2·

Or. de

Τροπολογία 2428
Petru Constantin Luhan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τυποποιημένων ρητρών προστασίας 
δεδομένων που εκδίδονται από αρχή 
ελέγχου σύμφωνα με τον μηχανισμό 
συνεκτικότητας που αναφέρεται στο άρθρο 
57 όταν κηρύσσονται γενικά ισχυρές από 
την Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 62 
παράγραφος 1 στοιχείο β)· ή

γ) τυποποιημένων ρητρών προστασίας 
δεδομένων που εκδίδονται από αρχή 
ελέγχου σύμφωνα με τον μηχανισμό 
συνεκτικότητας που αναφέρεται στο άρθρο 
57 όταν κηρύσσονται γενικά ισχυρές από 
την Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 62 
παράγραφος 1 στοιχείο β)·
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Or. en

Τροπολογία 2429
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τυποποιημένων ρητρών προστασίας 
δεδομένων που εκδίδονται από αρχή 
ελέγχου σύμφωνα με τον μηχανισμό 
συνεκτικότητας που αναφέρεται στο άρθρο 
57 όταν κηρύσσονται γενικά ισχυρές από 
την Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 62 
παράγραφος 1 στοιχείο β)· ή

γ) τυποποιημένων ρητρών προστασίας 
δεδομένων, μεταξύ του υπεύθυνου 
επεξεργασίας ή του εκτελούντος την 
επεξεργασία και του αποδέκτη ο οποίος 
μπορεί να είναι υπεργολάβος 
επεξεργασίας των δεδομένων εκτός 
Ένωσης, οι οποίες μπορεί να 
περιλαμβάνουν τυποποιημένους όρους για 
περαιτέρω διαβιβάσεις εκτός της 
Ένωσης, και οι οποίες εκδίδονται από 
αρχή ελέγχου σύμφωνα με τον μηχανισμό 
συνεκτικότητας που αναφέρεται στο άρθρο 
57 όταν κηρύσσονται γενικά ισχυρές από 
την Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 62 
παράγραφος 1 στοιχείο β)· ή

Or. en

Αιτιολόγηση

Με τροποποιήσεις που προέρχονται από τη Γνωμοδότηση της ITRE.

Τροπολογία 2430
Monika Hohlmeier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τυποποιημένων ρητρών προστασίας 
δεδομένων που εκδίδονται από αρχή 
ελέγχου σύμφωνα με τον μηχανισμό 
συνεκτικότητας που αναφέρεται στο άρθρο 

γ) τυποποιημένων ρητρών προστασίας 
δεδομένων, μεταξύ του υπεύθυνου 
επεξεργασίας ή του εκτελούντος την 
επεξεργασία και του αποδέκτη ο οποίος 



AM\929519EL.doc 55/162 PE506.169v02-00

EL

57 όταν κηρύσσονται γενικά ισχυρές από 
την Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 62
παράγραφος 1 στοιχείο β)· ή

μπορεί να είναι υπεργολάβος 
επεξεργασίας των δεδομένων εκτός ΕΟΧ, 
οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν 
τυποποιημένους όρους για περαιτέρω 
διαβιβάσεις εκτός του ΕΟΧ, και οι οποίες
εκδίδονται από αρχή ελέγχου σύμφωνα με 
τον μηχανισμό συνεκτικότητας που 
αναφέρεται στο άρθρο 57 όταν 
κηρύσσονται γενικά ισχυρές από την 
Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 87
παράγραφος 2· ή

Or. de

Τροπολογία 2431
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) συμβατικών ρητρών που συνάπτονται 
μεταξύ του υπευθύνου επεξεργασίας ή του 
εκτελούντος την επεξεργασία και του 
αποδέκτη των δεδομένων, οι οποίες 
εγκρίνονται από αρχή ελέγχου σύμφωνα 
με την παράγραφο 4.

δ) συμβατικών ρητρών που συνάπτονται 
μεταξύ του υπευθύνου επεξεργασίας ή του 
εκτελούντος την επεξεργασία και του 
αποδέκτη των δεδομένων, σύμφωνα με την 
παράγραφο 4.

Or. es

Τροπολογία 2432
Petru Constantin Luhan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) των μέτρων που αναφέρονται στο 
άρθρο 83 παράγραφος 4, για ιστορικούς, 
στατιστικούς ή επιστημονικούς σκοπούς.

Or. en
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Τροπολογία 2433
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) συμβατικών ρητρών που 
συνάπτονται μεταξύ του υπευθύνου 
επεξεργασίας ή του εκτελούντος την 
επεξεργασία και του αποδέκτη των 
δεδομένων που συμπληρώνουν 
τυποποιημένες ρήτρες προστασίας 
δεδομένων όπως αυτές αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 στοιχεία β) και γ) του 
παρόντος άρθρου και οι οποίες 
εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή 
ελέγχου σύμφωνα με την παράγραφο 4.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία θα δώσει ένα κίνητρο στους οργανισμούς να υπερβαίνουν τις βασικές 
κανονιστικές απαιτήσεις και να συμμορφώνονται με συστήματα όπως η σφραγίδα ή το σήμα 
προστασίας δεδομένων.

Τροπολογία 2434
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) συμβατικών ρητρών που 
συνάπτονται μεταξύ του υπευθύνου 
επεξεργασίας ή του εκτελούντος την 
επεξεργασία και του αποδέκτη των 
δεδομένων που συμπληρώνουν 
τυποποιημένες ρήτρες προστασίας 
δεδομένων όπως αυτές αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 στοιχεία β) και γ) του 
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παρόντος άρθρου και οι οποίες 
εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή 
ελέγχου σύμφωνα με την παράγραφο 4.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προέρχεται από τη Γνωμοδότηση της ITRE.

Τροπολογία 2435
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) συμφωνιών συνεργασίας ή 
μονομερών αναλήψεων υποχρεώσεων εκ 
μέρους δημόσιων αρχών. 

Or. en

Τροπολογία 2436
Monika Hohlmeier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) της συμμετοχής σε αναγνωρισμένο 
από την Επιτροπή διεθνές σύστημα 
προστασίας των δεδομένων·

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις για τη διαβίβαση προς τρίτες χώρες δεν παρέχουν επί του παρόντος επαρκή 
κίνητρα στα διεθνή συστήματα προστασίας των δεδομένων (όπως τα συστήματα της 
Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας – Ειρηνικού και της Οικονομικής Κοινότητας των 
Δυτικοαφρικανικών Κρατών) ώστε να αναζητήσουν στο πλαίσιο των δεδομένων της ΕΕ ένα 
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επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων. Το νέο στοιχείο ε) θα πρέπει τουλάχιστον να 
παρέχει στο μέλλον τη δυνατότητα επιβεβαίωσης της ύπαρξης κατάλληλων εγγυήσεων για τη 
συμμετοχή σε ένα διεθνές σύστημα προστασίας των δεδομένων.

Τροπολογία 2437
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ β) των μέτρων που αναφέρονται στο 
άρθρο 81 για σκοπούς υγείας ή στο άρθρο 
83 για ιστορικούς ή στατιστικούς 
σκοπούς ή σκοπούς επιστημονικής 
έρευνας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διασταύρωση των παραπομπών στο άρθρο 42 και στα άρθρα 81 και 83.

Τροπολογία 2438
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ β) των μέτρων που αναφέρονται στο 
άρθρο 83 παράγραφος 4, για ιστορικούς, 
στατιστικούς ή επιστημονικούς σκοπούς.

Or. en

Τροπολογία 2439
Axel Voss
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ β) των μέτρων που αναφέρονται στο 
άρθρο 83 παράγραφος 4, για ιστορικούς, 
στατιστικούς ή επιστημονικούς σκοπούς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προέρχεται από τη Γνωμοδότηση της ITRE.

Τροπολογία 2440
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι κατάλληλες εγγυήσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 μπορούν να 
παρέχονται από ενιαία νομικά δεσμευτική 
πράξη μεταξύ του υπευθύνου 
επεξεργασίας και άλλου υπευθύνου 
επεξεργασίας, η οποία επιβάλλει 
ουσιαστικά τις ίδιες υποχρεώσεις στον 
υπεργολάβο επεξεργασίας με αυτές που 
απορρέουν από τις πρότυπες ρήτρες 
προστασίας δεδομένων για την ΕΕ που 
έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή, 
σύμφωνα με τις οποίες σε έναν υπεύθυνο 
επεξεργασίας ανατίθεται από σύνολο 
υπευθύνων επεξεργασίας να εκτελέσει 
ουσιαστικά παρόμοιες πράξεις 
επεξεργασίας ως προς τα αντίστοιχα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
διαθέτουν και όταν αυτά τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα ενός συνόλου 
των υπευθύνων επεξεργασίας 
διαβιβάζονται σε άλλον υπεύθυνο 
επεξεργασίας σε τρίτη χώρα από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας και/ή από τον 
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εκτελούντα την επεξεργασία.

Or. en

Τροπολογία 2441
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Διαβίβαση η οποία βασίζεται σε 
τυποποιημένες ρήτρες προστασίας 
δεδομένων ή δεσμευτικούς εταιρικούς 
κανόνες, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 στοιχεία α), β) ή γ), δεν 
απαιτεί περαιτέρω έγκριση.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2442
Petru Constantin Luhan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Διαβίβαση η οποία βασίζεται σε 
τυποποιημένες ρήτρες προστασίας 
δεδομένων ή δεσμευτικούς εταιρικούς 
κανόνες, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 στοιχεία α), β) ή γ), δεν 
απαιτεί περαιτέρω έγκριση.

3. Διαβίβαση η οποία βασίζεται στην 
παράγραφο 2 στοιχεία α), β), γ) ή ε) δεν 
απαιτεί περαιτέρω έγκριση.

Or. en

Τροπολογία 2443
Alexander Alvaro
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Διαβίβαση η οποία βασίζεται σε 
τυποποιημένες ρήτρες προστασίας 
δεδομένων ή δεσμευτικούς εταιρικούς 
κανόνες, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 στοιχεία α), β) ή γ), δεν 
απαιτεί περαιτέρω έγκριση.

3. Διαβίβαση η οποία βασίζεται σε 
τυποποιημένες ρήτρες προστασίας 
δεδομένων ή δεσμευτικούς εταιρικούς 
κανόνες, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 στοιχεία α) ή γ), δεν απαιτεί 
περαιτέρω έγκριση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνεπεία της διαγραφής του στοιχείου β) της παραγράφου 2.

Τροπολογία 2444
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Διαβίβαση η οποία βασίζεται σε 
τυποποιημένες ρήτρες προστασίας 
δεδομένων ή δεσμευτικούς εταιρικούς 
κανόνες, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 στοιχεία α), β) ή γ), δεν 
απαιτεί περαιτέρω έγκριση.

3. Διαβίβαση η οποία βασίζεται σε 
τυποποιημένες ρήτρες προστασίας 
δεδομένων ή δεσμευτικούς εταιρικούς 
κανόνες, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 στοιχεία α) ή γ), δεν απαιτεί 
περαιτέρω έγκριση.

Or. en

Τροπολογία 2445
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Διαβίβαση η οποία βασίζεται σε 3. Διαβίβαση η οποία βασίζεται στην 
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τυποποιημένες ρήτρες προστασίας 
δεδομένων ή δεσμευτικούς εταιρικούς 
κανόνες, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 στοιχεία α), β) ή γ), δεν 
απαιτεί περαιτέρω έγκριση.

παράγραφο 2 στοιχεία α), β), γ) ή ε) δεν 
απαιτεί περαιτέρω έγκριση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μια διαβίβαση για ερευνητικούς σκοπούς κωδικοποιημένων δεδομένων τα οποία δεν είναι 
δυνατόν και δεν θα ταυτοποιούνται εκ νέου από αποδέκτες που βρίσκονται σε τρίτες χώρες θα 
πρέπει να επιτρέπεται χωρίς περαιτέρω διοικητικές επιβαρύνσεις.

Τροπολογία 2446
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Διαβίβαση η οποία βασίζεται σε 
τυποποιημένες ρήτρες προστασίας 
δεδομένων ή δεσμευτικούς εταιρικούς 
κανόνες, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 στοιχεία α), β) ή γ), δεν 
απαιτεί περαιτέρω έγκριση.

3. Διαβίβαση η οποία βασίζεται σε 
τυποποιημένες ρήτρες προστασίας 
δεδομένων ή δεσμευτικούς εταιρικούς 
κανόνες, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 στοιχεία α), β), γ), δ), δ α) ή 
δ β) δεν απαιτεί περαιτέρω έγκριση.

Or. en

Τροπολογία 2447
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Διαβίβαση η οποία βασίζεται σε 
τυποποιημένες ρήτρες προστασίας 
δεδομένων ή δεσμευτικούς εταιρικούς 
κανόνες, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 στοιχεία α), β) ή γ), δεν 

3. Διαβίβαση η οποία βασίζεται σε 
τυποποιημένες ρήτρες προστασίας 
δεδομένων ή δεσμευτικούς εταιρικούς 
κανόνες, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 στοιχεία α), β) ή γ), σε ενιαία 
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απαιτεί περαιτέρω έγκριση. νομικά δεσμευτική πράξη όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 3 ή μεταξύ 
ομίλων επιχειρήσεων με δεσμευτικούς 
επιχειρηματικούς κανόνες θα θεωρείται 
ότι συμμορφώνεται προς την παράγραφο 
1 του παρόντος άρθρου και δεν απαιτεί τη 
διαβούλευση με, την υποβολή σε έγκριση 
ή την έγκριση από αρχές ελέγχου.

Or. en

Τροπολογία 2448
Sophia in 't Veld

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Οι κατάλληλες εγγυήσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 
συμπεριλαμβάνουν την απαίτηση η 
προσφυγή σε ένδικα μέσα κατά 
αιτημάτων παρακολούθησης ή 
διαβίβασης πληροφοριών που 
υποβάλλονται από κυβερνήσεις τρίτων 
χωρών να πραγματοποιείται εντός της 
δικαιοδοσίας του κράτους μέλους όπου 
βρίσκεται η κύρια εγκατάσταση του εν 
λόγω υπευθύνου επεξεργασίας ή του 
εκτελούντα την επεξεργασία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα διάταξη είναι απαραίτητη ώστε να αποφεύγεται το καθεστώς ασυλίας εκτελούντα 
την επεξεργασία σε τρίτη χώρα ενώ υπέχει ευθύνη σε περίπτωση συναίνεσης προς νομοθεσία 
τρίτης χώρας περί παρακολούθησης.

Τροπολογία 2449
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν η διαβίβαση βασίζεται σε 
συμβατικές ρήτρες, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο δ) του παρόντος 
άρθρου, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο 
εκτελών την επεξεργασία εξασφαλίζουν 
προηγούμενη έγκριση των συμβατικών 
ρητρών από την αρχή ελέγχου σύμφωνα με 
το άρθρο 34 παράγραφος 1 στοιχείο α). 
Εάν η διαβίβαση σχετίζεται με 
δραστηριότητες επεξεργασίας οι οποίες 
αφορούν πρόσωπα στα οποία αναφέρονται 
τα δεδομένα σε άλλο κράτος μέλος ή σε 
άλλα κράτη μέλη ή επηρεάζουν σημαντικά 
την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στην Ένωση, η 
αρχή ελέγχου εφαρμόζει τον μηχανισμό 
συνεκτικότητας που αναφέρεται στο άρθρο 
57.

4. Εάν η διαβίβαση βασίζεται σε 
συμβατικές ρήτρες, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο δ) του παρόντος 
άρθρου, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο 
εκτελών την επεξεργασία εξασφαλίζουν 
προηγούμενη έγκριση των συμβατικών 
ρητρών από την αρμόδια αρχή ελέγχου 
σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 1 
στοιχείο α). Εάν η διαβίβαση σχετίζεται με 
δραστηριότητες επεξεργασίας οι οποίες 
αφορούν πρόσωπα στα οποία αναφέρονται 
τα δεδομένα σε άλλο κράτος μέλος ή σε 
άλλα κράτη μέλη ή επηρεάζουν σημαντικά 
την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στην Ένωση, η 
αρμόδια αρχή ελέγχου εφαρμόζει τον 
μηχανισμό συνεκτικότητας που 
αναφέρεται στο άρθρο 57.

Or. en

Τροπολογία 2450
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν η διαβίβαση βασίζεται σε 
συμβατικές ρήτρες, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο δ) του παρόντος 
άρθρου, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο 
εκτελών την επεξεργασία εξασφαλίζουν 
προηγούμενη έγκριση των συμβατικών 
ρητρών από την αρχή ελέγχου σύμφωνα με 
το άρθρο 34 παράγραφος 1 στοιχείο α). 
Εάν η διαβίβαση σχετίζεται με 
δραστηριότητες επεξεργασίας οι οποίες 
αφορούν πρόσωπα στα οποία αναφέρονται 
τα δεδομένα σε άλλο κράτος μέλος ή σε 

4. Εάν η διαβίβαση βασίζεται σε 
συμβατικές ρήτρες, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο δ) του παρόντος 
άρθρου, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο 
εκτελών την επεξεργασία, εάν δεν 
προβλέπουν χορήγηση εξουσιοδότησης 
για την προστασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα ή δεν διαθέτουν 
επαρκή ή ισχύουσα επίσημη πιστοποίηση,
εξασφαλίζουν προηγούμενη έγκριση των 
συμβατικών ρητρών από την αρχή ελέγχου 
σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 1 
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άλλα κράτη μέλη ή επηρεάζουν σημαντικά 
την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στην Ένωση, η 
αρχή ελέγχου εφαρμόζει τον μηχανισμό 
συνεκτικότητας που αναφέρεται στο άρθρο 
57.

στοιχείο α). Εάν η διαβίβαση σχετίζεται με 
δραστηριότητες επεξεργασίας οι οποίες 
αφορούν πρόσωπα στα οποία αναφέρονται 
τα δεδομένα σε άλλο κράτος μέλος ή σε 
άλλα κράτη μέλη ή επηρεάζουν σημαντικά 
την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στην Ένωση, η 
αρχή ελέγχου εφαρμόζει τον μηχανισμό 
συνεκτικότητας που αναφέρεται στο άρθρο 
57.

Or. es

Τροπολογία 2451
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν η διαβίβαση βασίζεται σε 
συμβατικές ρήτρες, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο δ) του παρόντος 
άρθρου, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο 
εκτελών την επεξεργασία εξασφαλίζουν 
προηγούμενη έγκριση των συμβατικών 
ρητρών από την αρχή ελέγχου σύμφωνα με 
το άρθρο 34 παράγραφος 1 στοιχείο α). 
Εάν η διαβίβαση σχετίζεται με 
δραστηριότητες επεξεργασίας οι οποίες 
αφορούν πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα σε άλλο κράτος 
μέλος ή σε άλλα κράτη μέλη ή επηρεάζουν 
σημαντικά την ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην 
Ένωση, η αρχή ελέγχου εφαρμόζει τον 
μηχανισμό συνεκτικότητας που 
αναφέρεται στο άρθρο 57.

4. Εάν η διαβίβαση βασίζεται σε 
συμβατικές ρήτρες, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο δ) ή δ α) του 
παρόντος άρθρου, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία 
εξασφαλίζουν προηγούμενη έγκριση των 
συμβατικών ρητρών από την αρμόδια
αρχή ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 34 
παράγραφος 1 στοιχείο α). Εάν η 
διαβίβαση σχετίζεται με δραστηριότητες 
επεξεργασίας οι οποίες επηρεάζουν 
σημαντικά την ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην 
Ένωση, η αρμόδια αρχή ελέγχου 
εφαρμόζει τον μηχανισμό συνεκτικότητας 
που αναφέρεται στο άρθρο 57.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προέρχεται μερικώς από τη γνωμοδότηση της ITRE.
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Τροπολογία 2452
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν η διαβίβαση βασίζεται σε 
συμβατικές ρήτρες, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο δ) του παρόντος 
άρθρου, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο 
εκτελών την επεξεργασία εξασφαλίζουν
προηγούμενη έγκριση των συμβατικών 
ρητρών από την αρχή ελέγχου σύμφωνα 
με το άρθρο 34 παράγραφος 1 στοιχείο 
α). Εάν η διαβίβαση σχετίζεται με 
δραστηριότητες επεξεργασίας οι οποίες 
αφορούν πρόσωπα στα οποία αναφέρονται 
τα δεδομένα σε άλλο κράτος μέλος ή σε 
άλλα κράτη μέλη ή επηρεάζουν σημαντικά 
την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στην Ένωση, η 
αρχή ελέγχου εφαρμόζει τον μηχανισμό 
συνεκτικότητας που αναφέρεται στο 
άρθρο 57.

4. Εάν οι συναφείς εγγυήσεις παρέχονται 
βάσει συμβατικών ρητρών, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 2 στοιχείο δ) του 
παρόντος άρθρου, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία 
εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση της 
σκοπούμενης επεξεργασίας προς τον 
παρόντα κανονισμό και μετριάζουν κάθε 
κίνδυνο που ενέχεται για το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα. Βάσει 
της παρούσας διάταξης, η αρχή ελέγχου 
υποστηρίζει τη συμμόρφωση του 
κανονισμού παρέχοντας καθοδήγηση και 
συμβουλές. Εάν η επεξεργασία αφορά
πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα σε άλλο κράτος μέλος ή σε άλλα 
κράτη μέλη ή επηρεάζουν σημαντικά την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στην Ένωση, το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων παρέχει καθοδήγηση 
εξασφαλίζοντας συνεκτική εφαρμογή του 
κανονισμού και λαμβάνοντας υπόψη τις 
ειδικές συνθήκες του εκάστοτε κράτους 
μέλους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία εκτός του ΕΟΧ πρέπει να χαίρουν κατάλληλων 
εγγυήσεων. Η έννοια της διαβίβασης είναι παρωχημένη, καθώς τα δεδομένα μπορούν να είναι 
προσπελάσιμα από σημεία εκτός του ΕΟΧ χωρίς να έχει προβεί σε διαβίβασή τους ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας. Η απαίτηση προηγούμενης έγκρισης συμβατικής ρήτρας είναι πιθανό να 
συνεπάγεται δυσανάλογο φόρτο για τις αρχές ελέγχου, οι οποίες είναι πιο χρήσιμες για την 
παροχή συμβουλών και καθοδήγησης. Μια αρμοδιότητα συντονισμού του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων θα διασφαλίσει συνεκτικότητα κατά την καθοδήγηση.
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Τροπολογία 2453
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Ένας υπεύθυνος επεξεργασίας ή 
εκτελών την επεξεργασία μπορεί να 
επιλέξει να στηρίξει τις διαβιβάσεις σε 
τυποποιημένες ρήτρες προστασίας 
δεδομένων όπως αυτές αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 στοιχεία β) και γ) του 
παρόντος άρθρου και να προσφέρει 
επιπρόσθετα σε αυτές τις τυποποιημένες 
ρήτρες συμπληρωματικές, νομικά 
δεσμευτικές δεσμεύσεις που 
εφαρμόζονται στις μεταβιβάσεις 
δεδομένων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, 
αυτές οι επιπρόσθετες δεσμεύσεις 
υποβάλλονται σε προηγούμενη 
διαβούλευση με την αρμόδια αρχή 
ελέγχου και συμπληρώνουν και δεν 
αντίκεινται, άμεσα ή έμμεσα, στις 
τυποποιημένες ρήτρες. Τα κράτη μέλη, οι 
αρχές ελέγχου και η Επιτροπή 
ενθαρρύνουν τη χρήση 
συμπληρωματικών και νομικά 
δεσμευτικών δεσμεύσεων προσφέροντας 
στους υπεύθυνους επεξεργασίας και τους 
εκτελούντες την επεξεργασία οι οποίοι 
εγκρίνουν αυτές τις αυξημένες εγγυήσεις 
σφραγίδα, σήμα ή μηχανισμό προστασίας 
δεδομένων, που εγκρίνεται δυνάμει του 
άρθρου 39.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας και οι εκτελούντες την επεξεργασία διαθέτουν συχνά άμεση εμπειρία 
στην πράξη που καταδεικνύει ότι οι επιπρόσθετες εγγυήσεις μπορεί να ενδείκνυνται όσον αφορά 
τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζουν. Ο κανονισμός πρέπει να ενθαρρύνει 
τους εν λόγω υπευθύνους επεξεργασίας και τους εκτελούντες την επεξεργασία να προσφέρουν 
συμπληρωματικές εγγυήσεις όπου αυτές ενδείκνυνται. Αυτές οι συμπληρωματικές δεσμεύσεις 
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δεν πρέπει να αντίκεινται στις τυποποιημένες ρήτρες.

Τροπολογία 2454
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Ένας υπεύθυνος επεξεργασίας ή 
εκτελών την επεξεργασία μπορεί να 
επιλέξει να στηρίξει τις διαβιβάσεις σε 
τυποποιημένες ρήτρες προστασίας 
δεδομένων όπως αυτές αναφέρονται στις 
συναφείς διατάξεις της παραγράφου 2 
στοιχεία β) και γ) του παρόντος άρθρου 
και να προσφέρει επιπρόσθετα σε αυτές 
τις τυποποιημένες ρήτρες 
συμπληρωματικές, νομικά δεσμευτικές 
δεσμεύσεις που εφαρμόζονται στις 
μεταβιβάσεις δεδομένων. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις, αυτές οι επιπρόσθετες 
δεσμεύσεις υποβάλλονται σε προηγούμενη 
διαβούλευση με την αρμόδια αρχή 
ελέγχου και συμπληρώνουν και δεν 
αντίκεινται, άμεσα ή έμμεσα, στις 
τυποποιημένες ρήτρες. Τα κράτη μέλη, οι 
αρχές ελέγχου και η Επιτροπή 
ενθαρρύνουν τη χρήση 
συμπληρωματικών και νομικά 
δεσμευτικών δεσμεύσεων προσφέροντας 
στους υπεύθυνους επεξεργασίας και τους 
εκτελούντες την επεξεργασία οι οποίοι 
εγκρίνουν αυτές τις αυξημένες εγγυήσεις 
σφραγίδα, σήμα ή μηχανισμό προστασίας 
δεδομένων, που εγκρίνεται δυνάμει του 
άρθρου 39.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προέρχεται μερικώς από τη γνωμοδότηση της ITRE.



AM\929519EL.doc 69/162 PE506.169v02-00

EL

Τροπολογία 2455
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β. Προκειμένου να ενθαρρυνθεί η χρήση 
των συμπληρωματικών συμβατικών 
ρητρών όπως αυτές αναφέρονται στις 
σχετικές διατάξεις της παραγράφου 2 του 
παρόντος άρθρου, οι αρμόδιες αρχές 
ελέγχου μπορούν να προσφέρουν στους 
υπευθύνους επεξεργασίας και τους 
εκτελούντες την επεξεργασία οι οποίοι 
εγκρίνουν αυτές τις εγγυήσεις σφραγίδα, 
σήμα ή μηχανισμό προστασίας 
δεδομένων, που εγκρίνεται δυνάμει του 
άρθρου 39.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προέρχεται μερικώς από τη γνωμοδότηση της ITRE.

Τροπολογία 2456
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εάν οι κατάλληλες εγγυήσεις σε σχέση 
με την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα δεν 
προβλέπονται σε νομικά δεσμευτική 
πράξη, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο 
εκτελών την επεξεργασία εξασφαλίζουν 
προηγούμενη έγκριση για τη διαβίβαση, ή 
για μια σειρά διαβιβάσεων, ή για τη 
συμπερίληψη διατάξεων σε διοικητικές 
συμφωνίες οι οποίες παρέχουν τη βάση 
για την εν λόγω διαβίβαση. Η εν λόγω 

διαγράφεται
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έγκριση της αρχής ελέγχου πρέπει να 
είναι σύμφωνη προς το άρθρο 34 
παράγραφος 1 στοιχείο α). Εάν η 
διαβίβαση σχετίζεται με δραστηριότητες 
επεξεργασίας οι οποίες αφορούν 
πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα σε άλλο κράτος μέλος ή σε άλλα 
κράτη μέλη ή επηρεάζουν σημαντικά την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στην Ένωση, η 
αρχή ελέγχου εφαρμόζει τον μηχανισμό 
συνεκτικότητας που αναφέρεται στο 
άρθρο 57. Οι εγκρίσεις αρχής ελέγχου 
βάσει του άρθρου 26 παράγραφος 2 της 
οδηγίας 95/46/ΕΚ παραμένουν σε ισχύ, 
έως ότου τροποποιηθούν, 
αντικατασταθούν ή καταργηθούν από την 
εν λόγω αρχή ελέγχου.

Or. en

Τροπολογία 2457
Timothy Kirkhope
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εάν οι κατάλληλες εγγυήσεις σε σχέση 
με την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα δεν 
προβλέπονται σε νομικά δεσμευτική 
πράξη, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο 
εκτελών την επεξεργασία εξασφαλίζουν 
προηγούμενη έγκριση για τη διαβίβαση, ή 
για μια σειρά διαβιβάσεων, ή για τη 
συμπερίληψη διατάξεων σε διοικητικές 
συμφωνίες οι οποίες παρέχουν τη βάση 
για την εν λόγω διαβίβαση. Η εν λόγω 
έγκριση της αρχής ελέγχου πρέπει να 
είναι σύμφωνη προς το άρθρο 34 
παράγραφος 1 στοιχείο α). Εάν η 
διαβίβαση σχετίζεται με δραστηριότητες 
επεξεργασίας οι οποίες αφορούν 

διαγράφεται
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πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα σε άλλο κράτος μέλος ή σε άλλα 
κράτη μέλη ή επηρεάζουν σημαντικά την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στην Ένωση, η 
αρχή ελέγχου εφαρμόζει τον μηχανισμό 
συνεκτικότητας που αναφέρεται στο 
άρθρο 57. Οι εγκρίσεις αρχής ελέγχου 
βάσει του άρθρου 26 παράγραφος 2 της 
οδηγίας 95/46/ΕΚ παραμένουν σε ισχύ, 
έως ότου τροποποιηθούν, 
αντικατασταθούν ή καταργηθούν από την 
εν λόγω αρχή ελέγχου.

Or. en

Τροπολογία 2458
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εάν οι κατάλληλες εγγυήσεις σε σχέση 
με την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα δεν 
προβλέπονται σε νομικά δεσμευτική 
πράξη, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο 
εκτελών την επεξεργασία εξασφαλίζουν 
προηγούμενη έγκριση για τη διαβίβαση, ή 
για μια σειρά διαβιβάσεων, ή για τη 
συμπερίληψη διατάξεων σε διοικητικές 
συμφωνίες οι οποίες παρέχουν τη βάση 
για την εν λόγω διαβίβαση. Η εν λόγω 
έγκριση της αρχής ελέγχου πρέπει να 
είναι σύμφωνη προς το άρθρο 34 
παράγραφος 1 στοιχείο α). Εάν η 
διαβίβαση σχετίζεται με δραστηριότητες 
επεξεργασίας οι οποίες αφορούν 
πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα σε άλλο κράτος μέλος ή σε άλλα 
κράτη μέλη ή επηρεάζουν σημαντικά την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στην Ένωση, η 
αρχή ελέγχου εφαρμόζει τον μηχανισμό 

διαγράφεται
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συνεκτικότητας που αναφέρεται στο 
άρθρο 57. Οι εγκρίσεις αρχής ελέγχου 
βάσει του άρθρου 26 παράγραφος 2 της 
οδηγίας 95/46/ΕΚ παραμένουν σε ισχύ, 
έως ότου τροποποιηθούν, 
αντικατασταθούν ή καταργηθούν από την 
εν λόγω αρχή ελέγχου.

Or. en

Τροπολογία 2459
Csaba Sógor

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εάν οι κατάλληλες εγγυήσεις σε σχέση 
με την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα δεν 
προβλέπονται σε νομικά δεσμευτική 
πράξη, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο 
εκτελών την επεξεργασία εξασφαλίζουν 
προηγούμενη έγκριση για τη διαβίβαση, ή 
για μια σειρά διαβιβάσεων, ή για τη 
συμπερίληψη διατάξεων σε διοικητικές 
συμφωνίες οι οποίες παρέχουν τη βάση 
για την εν λόγω διαβίβαση. Η εν λόγω 
έγκριση της αρχής ελέγχου πρέπει να 
είναι σύμφωνη προς το άρθρο 34 
παράγραφος 1 στοιχείο α). Εάν η 
διαβίβαση σχετίζεται με δραστηριότητες 
επεξεργασίας οι οποίες αφορούν 
πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα σε άλλο κράτος μέλος ή σε άλλα 
κράτη μέλη ή επηρεάζουν σημαντικά την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στην Ένωση, η 
αρχή ελέγχου εφαρμόζει τον μηχανισμό 
συνεκτικότητας που αναφέρεται στο 
άρθρο 57. Οι εγκρίσεις αρχής ελέγχου 
βάσει του άρθρου 26 παράγραφος 2 της 
οδηγίας 95/46/ΕΚ παραμένουν σε ισχύ, 
έως ότου τροποποιηθούν, 
αντικατασταθούν ή καταργηθούν από την 

5. Οι εγκρίσεις αρχής ελέγχου βάσει του 
άρθρου 26 παράγραφος 2 της οδηγίας 
95/46/ΕΚ παραμένουν σε ισχύ για δύο έτη 
από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού, ή έως ότου τροποποιηθούν, 
αντικατασταθούν ή καταργηθούν από την 
αρχή ελέγχου.



AM\929519EL.doc 73/162 PE506.169v02-00

EL

εν λόγω αρχή ελέγχου.

Or. hu

Τροπολογία 2460
Sophia in 't Veld

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εάν οι κατάλληλες εγγυήσεις σε σχέση 
με την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα δεν 
προβλέπονται σε νομικά δεσμευτική 
πράξη, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο 
εκτελών την επεξεργασία εξασφαλίζουν 
προηγούμενη έγκριση για τη διαβίβαση, ή 
για μια σειρά διαβιβάσεων, ή για τη 
συμπερίληψη διατάξεων σε διοικητικές 
συμφωνίες οι οποίες παρέχουν τη βάση 
για την εν λόγω διαβίβαση. Η εν λόγω 
έγκριση της αρχής ελέγχου πρέπει να 
είναι σύμφωνη προς το άρθρο 34 
παράγραφος 1 στοιχείο α). Εάν η 
διαβίβαση σχετίζεται με δραστηριότητες 
επεξεργασίας οι οποίες αφορούν 
πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα σε άλλο κράτος μέλος ή σε άλλα 
κράτη μέλη ή επηρεάζουν σημαντικά την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στην Ένωση, η 
αρχή ελέγχου εφαρμόζει τον μηχανισμό 
συνεκτικότητας που αναφέρεται στο 
άρθρο 57. Οι εγκρίσεις αρχής ελέγχου 
βάσει του άρθρου 26 παράγραφος 2 της 
οδηγίας 95/46/ΕΚ παραμένουν σε ισχύ, 
έως ότου τροποποιηθούν, 
αντικατασταθούν ή καταργηθούν από την 
εν λόγω αρχή ελέγχου.

5. Οι εγκρίσεις αρχής ελέγχου βάσει του 
άρθρου 26 παράγραφος 2 της οδηγίας 
95/46/ΕΚ παραμένουν σε ισχύ, έως ότου 
τροποποιηθούν, αντικατασταθούν ή 
καταργηθούν από την εν λόγω αρχή 
ελέγχου.

Or. en
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Τροπολογία 2461
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εάν οι κατάλληλες εγγυήσεις σε σχέση
με την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα δεν προβλέπονται 
σε νομικά δεσμευτική πράξη, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία 
εξασφαλίζουν προηγούμενη έγκριση για τη 
διαβίβαση, ή για μια σειρά διαβιβάσεων, ή 
για τη συμπερίληψη διατάξεων σε 
διοικητικές συμφωνίες οι οποίες παρέχουν 
τη βάση για την εν λόγω διαβίβαση. Η εν 
λόγω έγκριση της αρχής ελέγχου πρέπει να 
είναι σύμφωνη προς το άρθρο 34 
παράγραφος 1 στοιχείο α). Εάν η 
διαβίβαση σχετίζεται με δραστηριότητες 
επεξεργασίας οι οποίες αφορούν πρόσωπα 
στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα σε 
άλλο κράτος μέλος ή σε άλλα κράτη μέλη 
ή επηρεάζουν σημαντικά την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στην Ένωση, η αρχή ελέγχου 
εφαρμόζει τον μηχανισμό συνεκτικότητας 
που αναφέρεται στο άρθρο 57. Οι 
εγκρίσεις αρχής ελέγχου βάσει του άρθρου 
26 παράγραφος 2 της οδηγίας 95/46/ΕΚ 
παραμένουν σε ισχύ, έως ότου 
τροποποιηθούν, αντικατασταθούν ή 
καταργηθούν από την εν λόγω αρχή 
ελέγχου.

5. Εάν οι κατάλληλες εγγυήσεις σε σχέση 
με την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα δεν προβλέπονται 
σε νομικά δεσμευτική πράξη, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία 
εάν δεν προβλέπουν χορήγηση 
εξουσιοδότησης για την προστασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή δεν 
διαθέτουν επαρκή ή ισχύουσα επίσημη 
πιστοποίηση, εξασφαλίζουν προηγούμενη 
έγκριση για τη διαβίβαση, ή για μια σειρά 
διαβιβάσεων, ή για τη συμπερίληψη 
διατάξεων σε διοικητικές συμφωνίες οι 
οποίες παρέχουν τη βάση για την εν λόγω 
διαβίβαση. Η εν λόγω έγκριση της αρχής 
ελέγχου πρέπει να είναι σύμφωνη προς το 
άρθρο 34 παράγραφος 1 στοιχείο α). Εάν η 
διαβίβαση σχετίζεται με δραστηριότητες 
επεξεργασίας οι οποίες αφορούν πρόσωπα 
στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα σε 
άλλο κράτος μέλος ή σε άλλα κράτη μέλη 
ή επηρεάζουν σημαντικά την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στην Ένωση, η αρχή ελέγχου 
εφαρμόζει τον μηχανισμό συνεκτικότητας 
που αναφέρεται στο άρθρο 57. Οι 
εγκρίσεις αρχής ελέγχου βάσει του άρθρου 
26 παράγραφος 2 της οδηγίας 95/46/ΕΚ 
παραμένουν σε ισχύ, έως ότου 
τροποποιηθούν, αντικατασταθούν ή 
καταργηθούν από την εν λόγω αρχή 
ελέγχου.

Or. es

Τροπολογία 2462
Josef Weidenholzer



AM\929519EL.doc 75/162 PE506.169v02-00

EL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εάν οι κατάλληλες εγγυήσεις σε σχέση 
με την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα δεν 
προβλέπονται σε νομικά δεσμευτική 
πράξη, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο 
εκτελών την επεξεργασία εξασφαλίζουν 
προηγούμενη έγκριση για τη διαβίβαση, ή 
για μια σειρά διαβιβάσεων, ή για τη 
συμπερίληψη διατάξεων σε διοικητικές 
συμφωνίες οι οποίες παρέχουν τη βάση 
για την εν λόγω διαβίβαση. Η εν λόγω 
έγκριση της αρχής ελέγχου πρέπει να 
είναι σύμφωνη προς το άρθρο 34 
παράγραφος 1 στοιχείο α). Εάν η 
διαβίβαση σχετίζεται με δραστηριότητες 
επεξεργασίας οι οποίες αφορούν 
πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα σε άλλο κράτος μέλος ή σε άλλα 
κράτη μέλη ή επηρεάζουν σημαντικά την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στην Ένωση, η 
αρχή ελέγχου εφαρμόζει τον μηχανισμό 
συνεκτικότητας που αναφέρεται στο 
άρθρο 57. Οι εγκρίσεις αρχής ελέγχου 
βάσει του άρθρου 26 παράγραφος 2 της 
οδηγίας 95/46/ΕΚ παραμένουν σε ισχύ, 
έως ότου τροποποιηθούν, 
αντικατασταθούν ή καταργηθούν από την 
εν λόγω αρχή ελέγχου.

5. Οι εγκρίσεις αρχής ελέγχου βάσει του 
άρθρου 26 παράγραφος 2 της οδηγίας 
95/46/ΕΚ παραμένουν σε ισχύ, έως ότου 
τροποποιηθούν, αντικατασταθούν ή 
καταργηθούν από την εν λόγω αρχή
ελέγχου.

Or. en

Τροπολογία 2463
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εάν οι κατάλληλες εγγυήσεις σε σχέση 5. Εάν δημόσιες αρχές αξιοποιούν τις 
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με την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα δεν προβλέπονται 
σε νομικά δεσμευτική πράξη, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία εξασφαλίζουν προηγούμενη 
έγκριση για τη διαβίβαση, ή για μια σειρά 
διαβιβάσεων, ή για τη συμπερίληψη 
διατάξεων σε διοικητικές συμφωνίες οι 
οποίες παρέχουν τη βάση για την εν λόγω 
διαβίβαση. Η εν λόγω έγκριση της αρχής 
ελέγχου πρέπει να είναι σύμφωνη προς το 
άρθρο 34 παράγραφος 1 στοιχείο α). Εάν η 
διαβίβαση σχετίζεται με δραστηριότητες 
επεξεργασίας οι οποίες αφορούν πρόσωπα 
στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα σε 
άλλο κράτος μέλος ή σε άλλα κράτη μέλη 
ή επηρεάζουν σημαντικά την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στην Ένωση, η αρχή ελέγχου 
εφαρμόζει τον μηχανισμό συνεκτικότητας 
που αναφέρεται στο άρθρο 57. Οι 
εγκρίσεις αρχής ελέγχου βάσει του άρθρου 
26 παράγραφος 2 της οδηγίας 95/46/ΕΚ 
παραμένουν σε ισχύ, έως ότου 
τροποποιηθούν, αντικατασταθούν ή 
καταργηθούν από την εν λόγω αρχή 
ελέγχου.

κατάλληλες εγγυήσεις σε σχέση με την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, αλλά αυτές δεν προβλέπονται 
σε νομικά δεσμευτική πράξη, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο δ 
α), εξασφαλίζουν προηγούμενη έγκριση 
για τη διαβίβαση, ή για μια σειρά 
διαβιβάσεων, ή για τη συμπερίληψη 
διατάξεων σε διοικητικές συμφωνίες οι 
οποίες παρέχουν τη βάση για την εν λόγω 
διαβίβαση. Η εν λόγω έγκριση της αρχής 
ελέγχου πρέπει να είναι σύμφωνη προς το 
άρθρο 34 παράγραφος 1 στοιχείο α). Εάν η 
διαβίβαση σχετίζεται με δραστηριότητες 
επεξεργασίας οι οποίες αφορούν πρόσωπα 
στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα σε 
άλλο κράτος μέλος ή σε άλλα κράτη μέλη 
ή επηρεάζουν σημαντικά την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στην Ένωση, η αρχή ελέγχου 
εφαρμόζει τον μηχανισμό συνεκτικότητας 
που αναφέρεται στο άρθρο 57. Οι 
εγκρίσεις αρχής ελέγχου βάσει του άρθρου 
26 παράγραφος 2 της οδηγίας 95/46/ΕΚ 
παραμένουν σε ισχύ, έως ότου 
τροποποιηθούν, αντικατασταθούν ή 
καταργηθούν από την εν λόγω αρχή 
ελέγχου.

Or. en

Τροπολογία 2464
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εάν οι κατάλληλες εγγυήσεις σε σχέση 
με την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα δεν προβλέπονται 
σε νομικά δεσμευτική πράξη, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία εξασφαλίζουν προηγούμενη 
έγκριση για τη διαβίβαση, ή για μια σειρά 

5. Εάν οι κατάλληλες εγγυήσεις σε σχέση 
με την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα δεν προβλέπονται 
σε νομικά δεσμευτική πράξη, λόγου χάρη 
σε ένα μνημόνιο κατανόησης, τότε ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας εξασφαλίζει ότι 
η σχεδιαζόμενη επεξεργασία 
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διαβιβάσεων, ή για τη συμπερίληψη 
διατάξεων σε διοικητικές συμφωνίες οι 
οποίες παρέχουν τη βάση για την εν λόγω 
διαβίβαση. Η εν λόγω έγκριση της αρχής 
ελέγχου πρέπει να είναι σύμφωνη προς το 
άρθρο 34 παράγραφος 1 στοιχείο α). Εάν 
η διαβίβαση σχετίζεται με 
δραστηριότητες επεξεργασίας οι οποίες 
αφορούν πρόσωπα στα οποία αναφέρονται 
τα δεδομένα σε άλλο κράτος μέλος ή σε 
άλλα κράτη μέλη ή επηρεάζουν σημαντικά 
την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στην Ένωση, η 
αρχή ελέγχου εφαρμόζει τον μηχανισμό 
συνεκτικότητας που αναφέρεται στο 
άρθρο 57. Οι εγκρίσεις αρχής ελέγχου 
βάσει του άρθρου 26 παράγραφος 2 της 
οδηγίας 95/46/ΕΚ παραμένουν σε ισχύ, 
έως ότου τροποποιηθούν, 
αντικατασταθούν ή καταργηθούν από την 
εν λόγω αρχή ελέγχου.

συμμορφώνεται με τον παρόντα 
κανονισμό και περιορίζει τους κινδύνους 
που ενέχονται για τα πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα. Βάσει της 
παρούσας διάταξης, η αρχή ελέγχου 
υποστηρίζει τη συμμόρφωση του 
κανονισμού παρέχοντας καθοδήγηση και 
συμβουλές. Εάν η επεξεργασία αφορά
πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα σε άλλο κράτος μέλος ή σε άλλα 
κράτη μέλη ή επηρεάζουν σημαντικά την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στην Ένωση, το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων παρέχει καθοδήγηση 
εξασφαλίζοντας συνεκτική εφαρμογή του 
κανονισμού και λαμβάνοντας υπόψη τις 
ειδικές συνθήκες του εκάστοτε κράτους 
μέλους.

Οι εγκρίσεις αρχής ελέγχου βάσει του 
άρθρου 26 παράγραφος 2 της οδηγίας 
95/46/ΕΚ παραμένουν σε ισχύ, έως ότου 
τροποποιηθούν, αντικατασταθούν ή 
καταργηθούν από την εν λόγω αρχή 
ελέγχου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οποιοδήποτε αίτημα για προηγούμενη έγκριση αυξάνει το φόρτο εργασίας των αρχών ελέγχου. 
Θα ήταν χρήσιμο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων να αποκτήσει ένα πιο 
ενεργό ρόλο.

Τροπολογία 2465
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διαβιβάσεις μέσω δεσμευτικών εταιρικών διαγράφεται
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κανόνων
1. Η αρχή ελέγχου εγκρίνει, σύμφωνα με 
τον μηχανισμό συνεκτικότητας που 
προβλέπεται στο άρθρο 58, δεσμευτικούς 
εταιρικούς κανόνες, υπό τον όρο ότι
α) είναι νομικά δεσμευτικοί 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·
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 
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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 
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 
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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 
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 
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αναφέρεται στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 2466
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η αρχή ελέγχου εγκρίνει, σύμφωνα με 
τον μηχανισμό συνεκτικότητας που 
προβλέπεται στο άρθρο 58, δεσμευτικούς 
εταιρικούς κανόνες, υπό τον όρο ότι

1. Η αρχή ελέγχου εγκρίνει τους 
δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες που 
διέπουν έναν όμιλο επιχειρήσεων, μέσω 
ενιαίας πράξης έγκρισης, υπό τον όρο ότι

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει λόγος ενεργοποίησης του μηχανισμού συνεκτικότητας για την έγκριση δεσμευτικών 
εταιρικών κανόνων. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει ούτε υπό το υφιστάμενο πλαίσιο προστασίας 
δεδομένων.

Τροπολογία 2467
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η αρχή ελέγχου εγκρίνει, σύμφωνα με 
τον μηχανισμό συνεκτικότητας που 
προβλέπεται στο άρθρο 58, δεσμευτικούς 
εταιρικούς κανόνες, υπό τον όρο ότι

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

Προέρχεται από τη Γνωμοδότηση της ITRE.

Τροπολογία 2468
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η αρχή ελέγχου εγκρίνει, σύμφωνα με 
τον μηχανισμό συνεκτικότητας που 
προβλέπεται στο άρθρο 58, δεσμευτικούς 
εταιρικούς κανόνες, υπό τον όρο ότι

1. Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας και/ή οι 
εκτελούντες την επεξεργασία οι οποίοι 
επιθυμούν να παρέχουν τις κατάλληλες 
εγγυήσεις μέσω των δεσμευτικών 
εταιρικών κανόνων, όπως αναφέρονται 
στο άρθρο 42, παράγραφος 2 στοιχείο α) 
ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές ελέγχου 
για την ύπαρξη των δεσμευτικών, 
εταιρικών κανόνων και θα θεωρείται ότι 
οι αρχές ελέγχου ενέκριναν τους εν λόγω
δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες, υπό τον 
όρο ότι

Or. en

Τροπολογία 2469
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η αρχή ελέγχου εγκρίνει, σύμφωνα με 
τον μηχανισμό συνεκτικότητας που 
προβλέπεται στο άρθρο 58, δεσμευτικούς 
εταιρικούς κανόνες, υπό τον όρο ότι

1. Σε περίπτωση που οι δεσμευτικοί 
εταιρικοί κανόνες παρέχουν τις 
κατάλληλες εγγυήσεις, οι υπεύθυνοι 
επεξεργασίας δεδομένων διασφαλίζουν τη 
συμμόρφωση με τον κανονισμό, 
εξασφαλίζοντας ότι οι δεσμευτικοί 
εταιρικοί κανόνες

α) είναι νομικά δεσμευτικοί και 
εφαρμόζονται σε κάθε μέλος και 

α) είναι νομικά δεσμευτικοί και
εφαρμόζονται σε κάθε μέλος και 
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επιβάλλονται από κάθε μέλος στον όμιλο 
επιχειρήσεων του υπευθύνου επεξεργασίας 
ή του εκτελούντος την επεξεργασία, 
περιλαμβανομένων των υπαλλήλων τους·

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·

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.

γ) πληρούν τις απαιτήσεις που 
προβλέπονται στην παράγραφο 2.

Βάσει της παρούσας διάταξης, η αρχή 
ελέγχου υποστηρίζει τη συμμόρφωση του 
κανονισμού παρέχοντας καθοδήγηση και 
συμβουλές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τον κανονισμό οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων είναι υπεύθυνοι για τη 
συμμόρφωση των δεσμευτικών εταιρικών κανόνων. Πιθανή απαίτηση έγκρισης για το σύνολο 
των δεσμευτικών εταιρικών κανόνων θα επιβάρυνε σημαντικά το έργο των αρχών ελέγχου οι 
οποίες είναι προτιμότερο να διατηρούν χαρακτήρα καθοδήγησης.

Τροπολογία 2470
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) είναι νομικά δεσμευτικοί 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·

α) είναι νομικά δεσμευτικοί και 
εφαρμόζονται σε κάθε μέλος και 
επιβάλλονται από κάθε μέλος στον όμιλο 
επιχειρήσεων του υπευθύνου επεξεργασίας 
ή του εκτελούντος την επεξεργασία και 
στους εξωτερικούς υπεργολάβους τους, 
περιλαμβανομένων των υπαλλήλων τους·

Or. en
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Τροπολογία 2471
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) είναι νομικά δεσμευτικοί 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·

α) είναι νομικά δεσμευτικοί και 
εφαρμόζονται σε κάθε μέλος και 
επιβάλλονται από κάθε μέλος στον όμιλο 
επιχειρήσεων του υπευθύνου επεξεργασίας 
ή του εκτελούντος την επεξεργασία και 
στους εξωτερικούς υπεργολάβους τους, 
περιλαμβανομένων των υπαλλήλων τους·

Or. en

Τροπολογία 2472
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) είναι νομικά δεσμευτικοί 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·

α) είναι νομικά δεσμευτικοί και 
εφαρμόζονται σε κάθε μέλος και 
επιβάλλονται από κάθε μέλος στον όμιλο 
επιχειρήσεων του υπευθύνου επεξεργασίας 
ή του εκτελούντος την επεξεργασία και 
στους εξωτερικούς υπεργολάβους τους, 
περιλαμβανομένων των υπαλλήλων τους·

Or. en

Αιτιολόγηση

Προέρχεται από τη Γνωμοδότηση της ITRE.

Τροπολογία 2473
Louis Michel
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) είναι νομικά δεσμευτικοί 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·

α) είναι νομικά δεσμευτικοί και 
εφαρμόζονται σε κάθε μέλος και 
επιβάλλονται από κάθε μέλος στον όμιλο 
επιχειρήσεων του υπευθύνου επεξεργασίας 
ή του εκτελούντος την επεξεργασία και 
στους εξωτερικούς υπεργολάβους τους 
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των 
δεσμευτικών εταιρικών κανόνων, 
περιλαμβανομένων των υπαλλήλων τους·

Or. en

Τροπολογία 2474
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) έχουν συνταχθεί με τη συγκατάθεση 
των εκπροσώπων των εργαζομένων και 
του υπευθύνου προστασίας δεδομένων 
στον τόπο εγκατάστασης·

Or. de

Τροπολογία 2475
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τη δομή και τα στοιχεία επικοινωνίας 
του ομίλου επιχειρήσεων και των μελών 
του·

α) τη δομή και τα στοιχεία επικοινωνίας 
του ομίλου επιχειρήσεων και των μελών 
του, καθώς και των εξωτερικών 
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υπεργολάβων τους·

Or. en

Τροπολογία 2476
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τη δομή και τα στοιχεία επικοινωνίας 
του ομίλου επιχειρήσεων και των μελών 
του·

α) τη δομή και τα στοιχεία επικοινωνίας 
του ομίλου επιχειρήσεων και των μελών 
του, καθώς και των εξωτερικών 
υπεργολάβων τους·

Or. en

Τροπολογία 2477
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τη δομή και τα στοιχεία επικοινωνίας 
του ομίλου επιχειρήσεων και των μελών 
του·

α) τη δομή και τα στοιχεία επικοινωνίας 
του ομίλου επιχειρήσεων και των μελών 
του, καθώς και των εξωτερικών 
υπεργολάβων τους·

Or. en

Τροπολογία 2478
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τη δομή και τα στοιχεία επικοινωνίας 
του ομίλου επιχειρήσεων και των μελών 
του·

α) τη δομή και τα στοιχεία επικοινωνίας 
του ομίλου επιχειρήσεων και των μελών 
του, καθώς και των εξωτερικών 
υπεργολάβων τους·

Or. en

Αιτιολόγηση

Προέρχεται από τη Γνωμοδότηση της ITRE.

Τροπολογία 2479
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τη δομή και τα στοιχεία επικοινωνίας 
του ομίλου επιχειρήσεων και των μελών 
του·

α) τη δομή και τα στοιχεία επικοινωνίας 
του ομίλου επιχειρήσεων και των μελών 
του, καθώς και των εξωτερικών 
υπεργολάβων τους·

Or. en

Τροπολογία 2480
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 

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 όπου αυτό κρίνεται 
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ή τις τρίτες χώρες· απαραίτητο, την εν λόγω τρίτη χώρα ή τις 
τρίτες χώρες·

Or. en

Τροπολογία 2481
Timothy Kirkhope
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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·

στ) την αποδοχή ευθύνης από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα 
την επεξεργασία 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·

Or. en

Τροπολογία 2482
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 2 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) τα καθήκοντα του υπευθύνου 
προστασίας δεδομένων που ορίζεται 
σύμφωνα με το άρθρο 35, 
συμπεριλαμβανομένης της 

η) τα καθήκοντα του υπευθύνου 
προστασίας δεδομένων που ορίζεται 
σύμφωνα με το άρθρο 35, 
συμπεριλαμβανομένης της 
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παρακολούθησης της συμμόρφωσης προς 
τους δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες 
στον όμιλο επιχειρήσεων, καθώς και της 
παρακολούθησης της κατάρτισης και του 
χειρισμού των καταγγελιών·

παρακολούθησης της συμμόρφωσης προς 
τους δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες 
στον όμιλο επιχειρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 2483
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
επιθυμεί να παράσχει τις κατάλληλες 
εγγυήσεις μέσω των δεσμευτικών 
εταιρικών κανόνων, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 42, παράγραφος 2 στοιχείο α), όσα 
ζητήματα εμπίπτουν στο άρθρο 43, 
παράγραφος 2 στοιχεία α) έως ια):
α) ισχύουν μόνο στο βαθμό που είναι 
εφαρμόσιμα από τον εκτελούντα την 
επεξεργασία και σχετίζονται με το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα· και
β) είναι δυνατός ο καθορισμός τους σε 
σχέση με τον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Or. en

Τροπολογία 2484
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
απαιτήσεων σχετικά με 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.

Or. en

Τροπολογία 2485
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων αναλαμβάνει το καθήκον του 
περαιτέρω προσδιορισμού 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, σύμφωνα με το 
άρθρο 66.

Or. en
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Τροπολογία 2486
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή μπορεί να προσδιορίσει 
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.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2487
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή μπορεί να προσδιορίσει 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.

4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 με στόχο να προσδιορίσει 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.

Or. en



PE506.169v02-00 92/162 AM\929519EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 2488
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή μπορεί να προσδιορίσει 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.

4. Η Επιτροπή μπορεί να προσδιορίσει τον 
μορφότυπο και τις διαδικασίες για την 
ανταλλαγή πληροφοριών 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. es

Τροπολογία 2489
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή μπορεί να προσδιορίσει 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 

4. Η Επιτροπή εφόσον ζητήσει τη 
γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων, 
εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 86 με στόχο να προσδιορίσει τον 
μορφότυπο και τις διαδικασίες για την 
ανταλλαγή πληροφοριών με ηλεκτρονικά 
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εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 87 
παράγραφος 2.

μέσα μεταξύ υπευθύνων επεξεργασίας, 
εκτελούντων την επεξεργασία και αρχών 
ελέγχου για τους δεσμευτικούς εταιρικούς 
κανόνες κατά την έννοια του παρόντος 
άρθρου.

Or. en

Τροπολογία 2490
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 43α
Διαβιβάσεις μέσω δεσμευτικών εταιρικών 

κανόνων
Οι διατάξεις του άρθρου 38β ισχύουν
αναλόγως.

Or. en

Τροπολογία 2491
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 43α
Διαβιβάσεις που δεν επιτρέπονται από το 

δίκαιο της Ένωσης
1. Απόφαση δικαστηρίου ή διοικητικής 
αρχής τρίτης χώρας βάσει της οποίας 
απαιτείται από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την 
επεξεργασία να διαβιβάσει δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα αναγνωρίζεται 
και εκτελείται μόνο στη βάση και κατ' 
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εφαρμογή συμφωνίας αμοιβαίας 
συνδρομής ή διεθνούς συμφωνίας μεταξύ 
της τρίτης χώρας που υποβάλλει το 
αίτημα και της Ένωσης ή ενός κράτους 
μέλους της.
2. Σε περίπτωση που βάσει απόφασης 
δικαστηρίου ή διοικητικής αρχής τρίτης 
χώρας ζητείται από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την 
επεξεργασία να κοινοποιήσει δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία και, εφόσον συντρέχει 
περίπτωση, ο εκπρόσωπος του υπευθύνου 
επεξεργασίας, κοινοποιεί αμελλητί στην 
αρχή ελέγχου το αίτημα και λαμβάνει 
προηγούμενη έγκριση από την αρχή 
ελέγχου για τη διαβίβαση σύμφωνα με το 
άρθρο 34.
3. Η αρχή ελέγχου εκτιμά τη 
συμμόρφωση της αιτούμενης 
κοινοποίησης προς τον κανονισμό και 
ιδίως κατά πόσον η κοινοποίηση είναι 
αναγκαία και απαιτείται νομικά σύμφωνα 
με το άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχεία δ) 
και ε) και άρθρο 44 παράγραφος 5.
4. Η αρχή ελέγχου ενημερώνει την 
αρμόδια εθνική αρχή για το αίτημα. Ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία ενημερώνουν επίσης το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα για το αίτημα και για την 
έγκριση από την αρχή ελέγχου.
5. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει μέσω 
εκτελεστικής πράξης τυποποιημένο 
μορφότυπο για τις κοινοποιήσεις προς 
την αρχή ελέγχου που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 και για την ενημέρωση του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 4 καθώς και για τις 
διαδικασίες που αφορούν την 
κοινοποίηση και την ενημέρωση. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
κατόπιν αίτησης παροχής γνωμοδότησης 
από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
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Προστασίας Δεδομένων, σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 87 παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 2492
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παρεκκλίσεις Άλλοι θεμιτοί λόγοι για διαβίβαση σε 
διεθνές επίπεδο

Or. en

Αιτιολόγηση

Προέρχεται από τη Γνωμοδότηση της ITRE.

Τροπολογία 2493
Sophia in 't Veld

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Απουσία απόφασης περί επάρκειας 
δυνάμει του άρθρου 41 ή κατάλληλων 
εγγυήσεων δυνάμει του άρθρου 42, μια 
διαβίβαση ή μια σειρά διαβιβάσεων 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε 
τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό μπορεί 
να πραγματοποιηθεί μόνον εφόσον:

1. Απουσία απόφασης περί επάρκειας 
δυνάμει του άρθρου 41 ή κατάλληλων 
εγγυήσεων δυνάμει του άρθρου 42, μια 
διαβίβαση ή μια σειρά διαβιβάσεων 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε 
τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό μπορεί 
να πραγματοποιηθεί, στο βαθμό που η 
επεξεργασία δεν κρίνεται μαζική, 
επαναληπτική ή δομική και μόνον 
εφόσον:

Or. en
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Τροπολογία 2494
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Απουσία απόφασης περί επάρκειας 
δυνάμει του άρθρου 41 ή κατάλληλων 
εγγυήσεων δυνάμει του άρθρου 42, μια 
διαβίβαση ή μια σειρά διαβιβάσεων 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε 
τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό μπορεί 
να πραγματοποιηθεί μόνον εφόσον:

1. Απουσία απόφασης περί επάρκειας 
δυνάμει του άρθρου 41· ή εάν η Επιτροπή 
αποφασίσει ότι μια τρίτη χώρα, ή ένα 
έδαφος ή ένας τομέας επεξεργασίας στην 
εν λόγω τρίτη χώρα, ή ένας διεθνής 
οργανισμός δεν διασφαλίζουν κατάλληλο 
επίπεδο προστασίας σύμφωνα με το 
άρθρο 41 παράγραφος 5· ή απουσία
κατάλληλων εγγυήσεων δυνάμει του 
άρθρου 42, μια διαβίβαση ή μια σειρά 
διαβιβάσεων δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή 
οργανισμό μπορεί να πραγματοποιηθεί 
μόνον εφόσον:

Or. en

Τροπολογία 2495
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Απουσία απόφασης περί επάρκειας 
δυνάμει του άρθρου 41 ή κατάλληλων 
εγγυήσεων δυνάμει του άρθρου 42, μια 
διαβίβαση ή μια σειρά διαβιβάσεων 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε 
τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό μπορεί 
να πραγματοποιηθεί μόνον εφόσον:

1. Απουσία απόφασης περί επάρκειας 
δυνάμει του άρθρου 41· ή εάν η Επιτροπή 
αποφασίσει ότι μια τρίτη χώρα, ή ένα 
έδαφος ή ένας τομέας επεξεργασίας στην 
εν λόγω τρίτη χώρα, ή ένας διεθνής 
οργανισμός δεν διασφαλίζουν κατάλληλο 
επίπεδο προστασίας σύμφωνα με το 
άρθρο 41 παράγραφος 5· ή απουσία
κατάλληλων εγγυήσεων δυνάμει του 
άρθρου 42, μια διαβίβαση ή μια σειρά 
διαβιβάσεων δεδομένων προσωπικού 
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χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή 
οργανισμό μπορεί να πραγματοποιηθεί 
μόνον εφόσον:

Or. en

Αιτιολόγηση

Προέρχεται από τη Γνωμοδότηση της ITRE.

Τροπολογία 2496
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Απουσία απόφασης περί επάρκειας 
δυνάμει του άρθρου 41 ή κατάλληλων 
εγγυήσεων δυνάμει του άρθρου 42, μια 
διαβίβαση ή μια σειρά διαβιβάσεων 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε 
τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό μπορεί 
να πραγματοποιηθεί μόνον εφόσον:

1. Απουσία απόφασης περί επάρκειας 
δυνάμει του άρθρου 41 ή κατάλληλων 
εγγυήσεων δυνάμει του άρθρου 42 και με 
την επιφύλαξη των άρθρων 6, 14, 15, 16 
και 17, μια διαβίβαση ή μια σειρά 
διαβιβάσεων δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή 
οργανισμό μπορεί να πραγματοποιηθεί 
μόνον εφόσον:

Or. en

Τροπολογία 2497
Sophia in 't Veld

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα συγκατατέθηκε στη 
σχεδιαζόμενη διαβίβαση, αφού 
ενημερώθηκε για τους κινδύνους των εν 
λόγω διαβιβάσεων λόγω της απουσίας 
απόφασης περί επάρκειας και κατάλληλων 

α) το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα συγκατατέθηκε στη 
σχεδιαζόμενη διαβίβαση, αφού 
ενημερώθηκε για τους κινδύνους των εν 
λόγω διαβιβάσεων λόγω της απουσίας 
απόφασης περί επάρκειας και κατάλληλων 
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εγγυήσεων· ή εγγυήσεων· και

Or. en

Τροπολογία 2498
Sophia in 't Veld

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) η διαβίβαση είναι απαραίτητη για 
σημαντικούς λόγους δημόσιου 
συμφέροντος· ή

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2499
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) η διαβίβαση είναι απαραίτητη για την 
απόδειξη, την άσκηση ή την υπεράσπιση 
νομικών απαιτήσεων· ή

ε) η διαβίβαση είναι απαραίτητη για την 
απόδειξη, την άσκηση ή την υπεράσπιση 
νομικών ή διοικητικών απαιτήσεων·

Or. es

Τροπολογία 2500
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) η διαβίβαση είναι απαραίτητη για τους 
σκοπούς των έννομων συμφερόντων που 

διαγράφεται
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επιδιώκουν ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο 
εκτελών την επεξεργασία, και δεν μπορεί 
να χαρακτηρισθεί συχνή ή μαζική, και ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία αξιολόγησαν όλες τις 
συνθήκες που περιβάλλουν την πράξη 
διαβίβασης δεδομένων ή τη σειρά 
πράξεων διαβίβασης δεδομένων και 
βάσει της αξιολόγησης αυτής παρέχουν 
κατάλληλες εγγυήσεις για την προστασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
εφόσον απαιτείται.

Or. en

Τροπολογία 2501
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) η διαβίβαση είναι απαραίτητη για τους 
σκοπούς των έννομων συμφερόντων που 
επιδιώκουν ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο 
εκτελών την επεξεργασία, και δεν μπορεί 
να χαρακτηρισθεί συχνή ή μαζική, και ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία αξιολόγησαν όλες τις 
συνθήκες που περιβάλλουν την πράξη 
διαβίβασης δεδομένων ή τη σειρά 
πράξεων διαβίβασης δεδομένων και 
βάσει της αξιολόγησης αυτής παρέχουν 
κατάλληλες εγγυήσεις για την προστασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
εφόσον απαιτείται.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2502
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) η διαβίβαση είναι απαραίτητη για τους 
σκοπούς των έννομων συμφερόντων που 
επιδιώκουν ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο 
εκτελών την επεξεργασία, και δεν μπορεί 
να χαρακτηρισθεί συχνή ή μαζική, και ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία αξιολόγησαν όλες τις 
συνθήκες που περιβάλλουν την πράξη 
διαβίβασης δεδομένων ή τη σειρά 
πράξεων διαβίβασης δεδομένων και 
βάσει της αξιολόγησης αυτής παρέχουν 
κατάλληλες εγγυήσεις για την προστασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
εφόσον απαιτείται.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2503
Judith Sargentini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) η διαβίβαση είναι απαραίτητη για τους 
σκοπούς των έννομων συμφερόντων που 
επιδιώκουν ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο 
εκτελών την επεξεργασία, και δεν μπορεί 
να χαρακτηρισθεί συχνή ή μαζική, και ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία αξιολόγησαν όλες τις 
συνθήκες που περιβάλλουν την πράξη 
διαβίβασης δεδομένων ή τη σειρά 
πράξεων διαβίβασης δεδομένων και 
βάσει της αξιολόγησης αυτής παρέχουν 
κατάλληλες εγγυήσεις για την προστασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
εφόσον απαιτείται.

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το έννομο συμφέρον δεν αποτελεί επαρκή αιτιολόγηση για οποιονδήποτε τύπο διαβίβασης 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Απαιτείται μια πιο στέρεα νομική βάση όπως ισχύει για τις 
υπόλοιπες ενότητες του άρθρου 44.

Τροπολογία 2504
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) η διαβίβαση είναι απαραίτητη για τους 
σκοπούς των έννομων συμφερόντων που 
επιδιώκουν ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο 
εκτελών την επεξεργασία, και δεν μπορεί 
να χαρακτηρισθεί συχνή ή μαζική, και ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία αξιολόγησαν όλες τις 
συνθήκες που περιβάλλουν την πράξη 
διαβίβασης δεδομένων ή τη σειρά πράξεων 
διαβίβασης δεδομένων και βάσει της 
αξιολόγησης αυτής παρέχουν κατάλληλες 
εγγυήσεις για την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
εφόσον απαιτείται.

η) η διαβίβαση είναι απαραίτητη για τους 
σκοπούς των έννομων συμφερόντων που 
επιδιώκουν ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο 
εκτελών την επεξεργασία, και ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία 
αξιολόγησαν όλες τις συνθήκες που 
περιβάλλουν την πράξη διαβίβασης 
δεδομένων ή τη σειρά πράξεων διαβίβασης 
δεδομένων και βάσει της αξιολόγησης 
αυτής παρέχουν κατάλληλες εγγυήσεις για 
την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον 
απαιτείται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προέρχεται από τη Γνωμοδότηση της ITRE.

Τροπολογία 2505
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) η διαβίβαση είναι απαραίτητη για τους 
σκοπούς των έννομων συμφερόντων που 

η) η διαβίβαση είναι απαραίτητη για τους 
σκοπούς των έννομων συμφερόντων που 
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επιδιώκουν ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο 
εκτελών την επεξεργασία, και δεν μπορεί 
να χαρακτηρισθεί συχνή ή μαζική, και ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία αξιολόγησαν όλες τις 
συνθήκες που περιβάλλουν την πράξη 
διαβίβασης δεδομένων ή τη σειρά πράξεων 
διαβίβασης δεδομένων και βάσει της 
αξιολόγησης αυτής παρέχουν κατάλληλες 
εγγυήσεις για την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
εφόσον απαιτείται.

επιδιώκουν ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο 
εκτελών την επεξεργασία, και δεν μπορεί 
να χαρακτηρισθεί συχνή ή μαζική, και ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία αξιολόγησαν όλες τις 
συνθήκες που περιβάλλουν την πράξη 
διαβίβασης δεδομένων ή τη σειρά πράξεων 
διαβίβασης δεδομένων και βάσει της 
αξιολόγησης αυτής παρέχουν κατάλληλες 
εγγυήσεις, οι οποίες έχουν εγκριθεί από 
την αρχή ελέγχου, για την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
εφόσον απαιτείται.

Or. en

Τροπολογία 2506
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) η διαβίβαση είναι απαραίτητη για τους 
σκοπούς των έννομων συμφερόντων που 
επιδιώκουν ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο 
εκτελών την επεξεργασία, και δεν μπορεί 
να χαρακτηρισθεί συχνή ή μαζική, και ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία αξιολόγησαν όλες τις 
συνθήκες που περιβάλλουν την πράξη 
διαβίβασης δεδομένων ή τη σειρά 
πράξεων διαβίβασης δεδομένων και 
βάσει της αξιολόγησης αυτής παρέχουν
κατάλληλες εγγυήσεις για την προστασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
εφόσον απαιτείται.

η) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για 
τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων 
που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
και εφόσον ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
παρείχε κατάλληλες εγγυήσεις για την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, εφόσον απαιτείται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο όρος «διαβίβαση» αποτελεί πεπαλαιωμένη έννοια. Το μείζον ζήτημα είναι η ποιότητα των 
εγγυήσεων.
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Τροπολογία 2507
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η α) η διαβίβαση κρίνεται απαραίτητη για 
λόγους έννομων συμφερόντων του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα, ειδικότερα όταν κρίνεται 
αναγκαία για την είσοδο του σε τρίτη 
χώρα.

Or. en

Τροπολογία 2508
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η α) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
έχουν ανωνυμοποιηθεί.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το παρόν αποτελεί αιτιολογημένη παρέκκλιση.

Τροπολογία 2509
Ewald Stadler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – στοιχείο η α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η α) σε περίπτωση που δεν υπάρχει 
επαρκής προστασία δυνάμει του άρθρου 
41 ή του άρθρου 42, η διαβίβαση ή μία 
σειρά διαβιβάσεων δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα προς τρίτη χώρα 
ή προς διεθνή οργανισμό ή δημόσια αρχή 
επιτρέπεται μόνο εάν η διαβίβαση είναι 
απαραίτητη για την τήρηση εκ του νόμου 
υποχρέωσης ή εξουσιοδότησης, 
νομοθετικής απαίτησης ή κάθε άλλης 
νομοθεσίας, στις οποίες υπόκεινται ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας.

Or. de

Τροπολογία 2510
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – στοιχείο η β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η β) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
είναι ψευδονυμοποιημένα, ο κωδικός 
πρόσβασης και τα δεδομένα 
διατηρούνται σε ξεχωριστές τοποθεσίες 
ενώ οι συμβατικές ρήτρες απαγορεύουν 
στον υπεύθυνο επεξεργασίας να 
προσπελάσει τον κωδικό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το παρόν αποτελεί αιτιολογημένη παρέκκλιση.

Τροπολογία 2511
Δημήτριος Δρούτσας
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν η επεξεργασία βασίζεται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο η), ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία λαμβάνουν ιδιαίτερα υπόψη 
τη φύση των δεδομένων, τον σκοπό και 
τη διάρκεια της σχεδιαζόμενης πράξης (ή 
των πράξεων) επεξεργασίας, καθώς και 
την κατάσταση στη χώρα προέλευσης, 
στην τρίτη χώρα και στη χώρα τελικού 
προορισμού, καθώς και τις παρεχόμενες 
κατάλληλες εγγυήσεις για την προστασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
εφόσον απαιτείται.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2512
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν η επεξεργασία βασίζεται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο η), ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία λαμβάνουν ιδιαίτερα υπόψη 
τη φύση των δεδομένων, τον σκοπό και 
τη διάρκεια της σχεδιαζόμενης πράξης (ή 
των πράξεων) επεξεργασίας, καθώς και 
την κατάσταση στη χώρα προέλευσης, 
στην τρίτη χώρα και στη χώρα τελικού 
προορισμού, καθώς και τις παρεχόμενες 
κατάλληλες εγγυήσεις για την προστασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
εφόσον απαιτείται.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 2513
Claude Moraes, Glenis Willmott

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η παράγραφος 1 στοιχεία β), γ) και η) 
δεν εφαρμόζεται σε δραστηριότητες οι 
οποίες εκτελούνται από δημόσιες αρχές 
κατά την άσκηση των δημόσιων εξουσιών 
τους.

4. Η παράγραφος 1 στοιχεία β), γ) και η) 
δεν εφαρμόζεται σε δραστηριότητες οι 
οποίες εκτελούνται από δημόσιες αρχές 
κατά την άσκηση των δημόσιων εξουσιών 
τους ή από οποιονδήποτε άλλο φορέα ο 
οποίος έχει επιφορτιστεί με καθήκοντα 
δημόσιου συμφέροντος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός πρέπει επίσης να εγκρίνει τις περιπτώσεις εκείνες όπου ιδιωτικοί οργανισμοί 
έχουν αναλάβει την παροχή δημόσιων υπηρεσιών. Πρέπει να εφαρμόζεται μία ενιαία 
προσέγγιση όσον αφορά την εκτέλεση δημόσιων υπηρεσιών, ανεξαρτήτως εάν ο φορέας που 
παρέχει την εν λόγω υπηρεσία είναι δημόσια αρχή ή δημόσιος φορέας ή συμβαλλόμενος 
ιδιωτικός οργανισμός.

Τροπολογία 2514
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η παράγραφος 1 στοιχεία β), γ) και η)
δεν εφαρμόζεται σε δραστηριότητες οι 
οποίες εκτελούνται από δημόσιες αρχές 
κατά την άσκηση των δημόσιων εξουσιών 
τους.

4. Η παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) δεν 
εφαρμόζεται σε δραστηριότητες οι οποίες 
εκτελούνται από δημόσιες αρχές κατά την 
άσκηση των δημόσιων εξουσιών τους.

Or. en

Τροπολογία 2515
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η παράγραφος 1 στοιχεία β), γ) και η)
δεν εφαρμόζεται σε δραστηριότητες οι 
οποίες εκτελούνται από δημόσιες αρχές 
κατά την άσκηση των δημόσιων εξουσιών 
τους.

4. Η παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) δεν 
εφαρμόζεται σε δραστηριότητες οι οποίες 
εκτελούνται από δημόσιες αρχές κατά την 
άσκηση των δημόσιων εξουσιών τους.

Or. en

Τροπολογία 2516
Sophia in 't Veld

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Το δημόσιο συμφέρον που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 στοιχείο δ) πρέπει να 
αναγνωρίζεται στο δίκαιο της Ένωσης ή 
στο δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο 
υπάγεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2517
Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Το δημόσιο συμφέρον που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 στοιχείο δ) πρέπει να 
αναγνωρίζεται στο δίκαιο της Ένωσης ή 
στο δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο 
υπάγεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας.

5. Το δημόσιο συμφέρον που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 στοιχείο δ) πρέπει να 
αναγνωρίζεται στο δίκαιο της Ένωσης ή 
στο δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο 
υπάγεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας. Η εν 
λόγω παρέκκλιση χρησιμοποιείται μόνο 
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για περιστασιακές διαβιβάσεις. Σε κάθε 
περίπτωση πρέπει να αξιολογούνται 
προσεκτικά όλες οι περιστάσεις της 
διαβίβασης.

Or. en

Τροπολογία 2518
Wim van de Camp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Το δημόσιο συμφέρον που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 στοιχείο δ) πρέπει να 
αναγνωρίζεται στο δίκαιο της Ένωσης ή 
στο δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο 
υπάγεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας.

5. Το δημόσιο συμφέρον που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 στοιχείο δ) πρέπει να 
αναγνωρίζεται σε διεθνείς συμβάσεις, στο 
δίκαιο της Ένωσης ή στο δίκαιο του 
κράτους μέλους στο οποίο υπάγεται ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το δημόσιο συμφέρον μπορεί επίσης να εκφράζεται σε διεθνείς συμβάσεις, ακόμη και απουσία 
ειδικής εθνικής ή ενωσιακής νομοθεσίας. Οι συμβάσεις αυτές θα πρέπει ωστόσο να σέβονται 
την ουσία του δικαιώματος στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να 
είναι ανάλογες προς τον επιδιωκόμενο θεμιτό στόχο. Επιπλέον, οποιαδήποτε επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται σε αυτήν τη βάση θα πρέπει 
προφανώς να συμμορφώνεται και με τις υπόλοιπες πτυχές του κανονισμού.

Τροπολογία 2519
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Το δημόσιο συμφέρον που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 στοιχείο δ) πρέπει να 
αναγνωρίζεται στο δίκαιο της Ένωσης ή 

5. Το δημόσιο συμφέρον που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 στοιχείο δ) πρέπει να 
αναγνωρίζεται στο δίκαιο της Ένωσης ή 
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στο δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο 
υπάγεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας.

στο δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο 
υπάγεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας, ή σε 
ισχύουσες διεθνείς συμφωνίες ή 
ρυθμίσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αιτίες διευκρίνισης: Πέραν της αναγνώρισης της αιτιολογικής σκέψης 87 η οποία ορίζει ότι οι 
διαβιβάσεις δεδομένων σε διεθνή κλίμακα μεταξύ ρυθμιστικών αρχών είναι δικαιολογημένες 
για την προστασία «σημαντικών λόγων δημόσιου συμφέροντος», το άρθρο 45 σημείο 5) 
καθορίζει τον εν λόγω όρο αποκλειστικά για θέματα που άπτονται του δικαίου της Ένωσης ή 
του κράτους μέλους. Πρέπει να καταστεί σαφές ότι η έννοια «σημαντικοί λόγοι δημόσιου 
συμφέροντος» περιλαμβάνει εξίσου διεθνείς συμφωνίες βάσει των οποίων οι αλλοδαπές 
ρυθμιστικές αρχές εκτελούν επί του παρόντος διαβιβάσεις δεδομένων.

Τροπολογία 2520
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Το δημόσιο συμφέρον που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 στοιχείο δ) πρέπει να 
αναγνωρίζεται στο δίκαιο της Ένωσης ή 
στο δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο 
υπάγεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας.

5. Το δημόσιο συμφέρον που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 στοιχείο δ) πρέπει να 
αναγνωρίζεται σε διεθνείς συμβάσεις, στο 
δίκαιο της Ένωσης ή στο δίκαιο του 
κράτους μέλους στο οποίο υπάγεται ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας.

Or. en

Τροπολογία 2521
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία τεκμηριώνουν την 

διαγράφεται
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αξιολόγηση καθώς και τις παρεχόμενες 
κατάλληλες εγγυήσεις, οι οποίες 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο 
η) του παρόντος άρθρου, στην 
τεκμηρίωση που αναφέρεται στο άρθρο 
28, και ενημερώνουν την αρχή ελέγχου 
για τη διαβίβαση.

Or. en

Τροπολογία 2522
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία τεκμηριώνουν την 
αξιολόγηση καθώς και τις παρεχόμενες 
κατάλληλες εγγυήσεις, οι οποίες 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο 
η) του παρόντος άρθρου, στην 
τεκμηρίωση που αναφέρεται στο άρθρο 
28, και ενημερώνουν την αρχή ελέγχου 
για τη διαβίβαση.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2523
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία τεκμηριώνουν την 
αξιολόγηση καθώς και τις παρεχόμενες 
κατάλληλες εγγυήσεις, οι οποίες 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο 
η) του παρόντος άρθρου, στην τεκμηρίωση 

6. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία τεκμηριώνουν την 
αξιολόγηση καθώς και τις παρεχόμενες 
κατάλληλες εγγυήσεις, οι οποίες 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο 
η) του παρόντος άρθρου, στην τεκμηρίωση 
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που αναφέρεται στο άρθρο 28, και 
ενημερώνουν την αρχή ελέγχου για τη 
διαβίβαση.

που αναφέρεται στο άρθρο 28, και 
ανάλογα με την περίπτωση σύμφωνα με 
τον παρόντα κανονισμό, και ενημερώνουν 
την αρχή ελέγχου για τη διαβίβαση.

Or. es

Τροπολογία 2524
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία τεκμηριώνουν την 
αξιολόγηση καθώς και τις παρεχόμενες 
κατάλληλες εγγυήσεις, οι οποίες 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο 
η) του παρόντος άρθρου, στην τεκμηρίωση 
που αναφέρεται στο άρθρο 28, και 
ενημερώνουν την αρχή ελέγχου για τη 
διαβίβαση.

6. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία τεκμηριώνουν την 
αξιολόγηση καθώς και τις παρεχόμενες 
κατάλληλες εγγυήσεις, οι οποίες 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο 
η) του παρόντος άρθρου, στην τεκμηρίωση 
που αναφέρεται στο άρθρο 28, και 
λαμβάνουν προηγούμενη έγκριση από την 
αρχή ελέγχου για τη διαβίβαση.

Or. en

Τροπολογία 2525
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των «σημαντικών λόγων 
δημόσιου συμφέροντος» κατά την έννοια 
της παραγράφου 1 στοιχείο δ) καθώς και 
των κριτηρίων και των απαιτήσεων 
σχετικά με τις κατάλληλες εγγυήσεις οι 
οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 1 

διαγράφεται
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στοιχείο η).

Or. es

Τροπολογία 2526
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των «σημαντικών λόγων 
δημόσιου συμφέροντος» κατά την έννοια 
της παραγράφου 1 στοιχείο δ) καθώς και 
των κριτηρίων και των απαιτήσεων 
σχετικά με τις κατάλληλες εγγυήσεις οι 
οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 1 
στοιχείο η).

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2527
Sophia in 't Veld

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των «σημαντικών λόγων 
δημόσιου συμφέροντος» κατά την έννοια 
της παραγράφου 1 στοιχείο δ) καθώς και 
των κριτηρίων και των απαιτήσεων 
σχετικά με τις κατάλληλες εγγυήσεις οι 
οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 1 
στοιχείο η).

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 2528
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των «σημαντικών λόγων 
δημόσιου συμφέροντος» κατά την έννοια 
της παραγράφου 1 στοιχείο δ) καθώς και 
των κριτηρίων και των απαιτήσεων 
σχετικά με τις κατάλληλες εγγυήσεις οι 
οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 1 
στοιχείο η).

7. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των «σημαντικών λόγων 
δημόσιου συμφέροντος» κατά την έννοια 
της παραγράφου 1 στοιχείο δ).

Or. en

Τροπολογία 2529
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 44α
Κοινολογήσεις που δεν επιτρέπονται από 

το δίκαιο της Ένωσης
1. Καμία απόφαση δικαστηρίου και καμία 
απόφαση διοικητικής αρχής τρίτης 
χώρας που απαιτεί από υπεύθυνο 
επεξεργασίας ή εκτελούντα την 
επεξεργασία να κοινοποιήσει δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα δεν 
αναγνωρίζεται ή είναι εφαρμοστέα κατά 
οποιονδήποτε τρόπο, με την επιφύλαξη 
σύμβασης αμοιβαίας συνδρομής ή 
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διεθνούς συμφωνίας σε ισχύ μεταξύ της 
αιτούμενης τρίτης χώρας και της 
Ένωσης ή του κράτους μέλους.
2. Σε περίπτωση που βάσει απόφασης 
δικαστηρίου ή διοικητικής αρχής τρίτης 
χώρας ζητείται από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την 
επεξεργασία να κοινοποιήσει δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία και, εφόσον συντρέχει 
περίπτωση, ο εκπρόσωπος του υπευθύνου 
επεξεργασίας, κοινοποιεί αμελλητί στην 
αρχή ελέγχου το αίτημα και λαμβάνει 
προηγούμενη έγκριση από την αρχή 
ελέγχου για τη διαβίβαση.
3. Η αρχή ελέγχου εκτιμά τη 
συμμόρφωση της αιτούμενης 
κοινοποίησης προς τον κανονισμό και 
ιδίως κατά πόσον η κοινοποίηση είναι 
αναγκαία και απαιτείται νομικά σύμφωνα 
με το άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχεία δ) 
και ε) και άρθρο 44 παράγραφος 5.
4. Η αρχή ελέγχου ενημερώνει την 
αρμόδια εθνική αρχή για το αίτημα. Ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία ενημερώνουν επίσης το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα για το αίτημα και για την 
έγκριση από την αρχή ελέγχου.
5. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει 
τυποποιημένο μορφότυπο για τις 
κοινοποιήσεις προς την αρχή ελέγχου που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 και για 
την ενημέρωση του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 4 καθώς 
και για τις διαδικασίες που αφορούν την 
κοινοποίηση και την ενημέρωση. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη τροπολογία επανεισαγάγει τις διατάξεις του άρθρου 42 του σχεδίου έκθεσης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής επειδή οι εν λόγω διατάξεις παρέχουν υψηλότερη προστασία έναντι της 
εξωεδαφικής εφαρμογής του δικαίου τρίτων χωρών.

Τροπολογία 2530
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 44α
Κοινολογήσεις που δεν επιτρέπονται από 

το δίκαιο της Ένωσης
1. Καμία απόφαση δικαστηρίου και καμία 
απόφαση διοικητικής αρχής τρίτης 
χώρας που απαιτεί από υπεύθυνο 
επεξεργασίας ή εκτελούντα την 
επεξεργασία να κοινοποιήσει δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα δεν 
αναγνωρίζεται ή είναι εφαρμοστέα κατά 
οποιονδήποτε τρόπο, με την επιφύλαξη 
σύμβασης αμοιβαίας συνδρομής ή 
διεθνούς συμφωνίας σε ισχύ μεταξύ της 
αιτούμενης τρίτης χώρας και της 
Ένωσης ή του κράτους μέλους. 
2. Σε περίπτωση που βάσει απόφασης 
δικαστηρίου ή διοικητικής αρχής τρίτης 
χώρας ζητείται από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την 
επεξεργασία να κοινοποιήσει δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία και, εφόσον συντρέχει 
περίπτωση, ο εκπρόσωπος του υπευθύνου 
επεξεργασίας, κοινοποιεί αμελλητί στην 
αρχή ελέγχου το αίτημα και λαμβάνει 
προηγούμενη έγκριση από την αρχή 
ελέγχου για τη διαβίβαση.
3. Η αρχή ελέγχου εκτιμά τη 
συμμόρφωση της αιτούμενης 
κοινοποίησης προς τον κανονισμό και 
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ιδίως κατά πόσον η κοινοποίηση είναι 
αναγκαία και απαιτείται νομικά σύμφωνα 
με το άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχεία δ) 
και ε) και άρθρο 44 παράγραφος 5.
4. Η αρχή ελέγχου ενημερώνει την 
αρμόδια εθνική αρχή για το αίτημα. Ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία ενημερώνουν επίσης το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα για το αίτημα και για την 
έγκριση από την αρχή ελέγχου. 
5. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει 
τυποποιημένο μορφότυπο για τις 
κοινοποιήσεις προς την αρχή ελέγχου που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 και για 
την ενημέρωση του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 4 καθώς 
και για τις διαδικασίες που αφορούν την 
κοινοποίηση και την ενημέρωση. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 2531
Sophia in 't Veld

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 44α
Διαβιβάσεις σε υπηρεσίες υπολογιστικού 

νέφους, υπό τη δικαιοδοσία τρίτης χώρας
Η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε 
υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, υπό τη 
δικαιοδοσία τρίτης χώρας απαγορεύεται 
εκτός κι αν:
α) συντρέχει ένας εκ των νομικών λόγων 
που απαριθμούνται στο παρόν κεφάλαιο, 
σχετικά με τη διαβίβαση προσωπικών 
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δεδομένων σε τρίτες χώρες· και
β) το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα έχει δώσει τη συγκατάθεση του· 
και
γ) το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα έδωσε τη συγκατάθεση του 
αφότου πληροφορήθηκε σε ευκρινή 
πλήρη, αδιαμφισβήτητη και 
προειδοποιητική γλώσσα με σαφείς και 
ευδιάκριτες αναφορές:
) για το ενδεχόμενο τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα να αποτελέσουν 
αντικείμενο συλλογής ή παρακολούθησης 
των υπηρεσιών πληροφόρησης της τρίτης 
χώρας· και
ii) για τον κίνδυνο να μην υπάρχουν 
εγγυήσεις ως προς τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα και τα 
θεμελιώδη δικαιώματα που ορίζονται στο 
δίκαιο της Ένωσης και των κρατών 
μελών, παρά την ύπαρξη νομικής βάσης 
που διέπει τη διαβίβαση.

Or. en

Τροπολογία 2532
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε σχέση με τρίτες χώρες και διεθνείς 
οργανισμούς, η Επιτροπή και οι αρχές 
ελέγχου λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για:

1. Σε σχέση με τρίτες χώρες και διεθνείς 
οργανισμούς, η Επιτροπή και οι αρχές 
ελέγχου, σε συνεργασία με την Επιτροπή 
της Σύμβασης αριθ. 108 του Συμβουλίου 
της Ευρώπης, λαμβάνουν κατάλληλα 
μέτρα για:

Or. fr
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Τροπολογία 2533
Sophia in 't Veld

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την ανάπτυξη αποτελεσματικών 
μηχανισμών διεθνούς συνεργασίας για τη 
διευκόλυνση της επιβολής της νομοθεσίας 
σχετικά με την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα·

α) την ανάπτυξη αποτελεσματικών 
μηχανισμών διεθνούς συνεργασίας για τη 
διασφάλιση της επιβολής της νομοθεσίας 
που αφορά την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα·

Or. en

Τροπολογία 2534
Sophia in 't Veld

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) τον προσδιορισμό και την επίλυση 
διενέξεων με τρίτες χώρες που αφορούν 
ζητήματα δικαιοδοσίας.

Or. en

Τροπολογία 2535
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η 
Επιτροπή λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για 
να προαγάγει τη σχέση με τρίτες χώρες 
και διεθνούς οργανισμούς, και ιδίως τις 
αρχές ελέγχου τους, εφόσον η Επιτροπή 
αποφασίσει ότι παρέχουν επαρκές 

2. Σύμφωνα με τον στόχο που 
προβλέπεται στην παράγραφο 1, στοιχεία 
α και β, οι αρχές ελέγχου μπορούν να 
ανταλλάσσουν πληροφορίες και να 
συνεργάζονται σε δραστηριότητες που 
σχετίζονται με την άσκηση των εξουσιών 
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επίπεδο προστασίας κατά την έννοια του 
άρθρου 41 παράγραφος 3.

τους και την εποπτεία των δικαιωμάτων 
που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό.

Or. es

Τροπολογία 2536
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η 
Επιτροπή λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για 
να προαγάγει τη σχέση με τρίτες χώρες και 
διεθνούς οργανισμούς, και ιδίως τις αρχές 
ελέγχου τους, εφόσον η Επιτροπή 
αποφασίσει ότι παρέχουν επαρκές επίπεδο 
προστασίας κατά την έννοια του άρθρου 
41 παράγραφος 3.

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η 
Επιτροπή, σε συνεργασία με την Επιτροπή 
της Σύμβασης αριθ. 108 του Συμβουλίου 
της Ευρώπης, λαμβάνει κατάλληλα μέτρα 
ώστε να προαγάγει τη σχέση με τρίτες 
χώρες και διεθνείς οργανισμούς, και ιδίως 
με τις αρχές ελέγχου τους, εφόσον η 
Επιτροπή έχει αποφανθεί ότι παρέχουν 
επαρκές επίπεδο προστασίας κατά την 
έννοια του άρθρου 41 παράγραφος 3.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία συνδέεται με την τροπολογία της προηγούμενης παραγράφου.

Τροπολογία 2537
Csaba Sógor

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 45α
Η Επιτροπή, με έναρξη τέσσερα έτη από 
την ημερομηνία που αναφέρεται στο 
άρθρο 91 παράγραφος 1 (ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος 
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κανονισμού), υποβάλλει έκθεση σχετικά 
με την εφαρμογή των άρθρων 40 και 45 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο κάθε δύο έτη. Για τον σκοπό 
αυτόν, η Επιτροπή δύναται να ζητεί 
πληροφορίες από τα κράτη μέλη και τις 
αρχές ελέγχου· οι πληροφορίες αυτές 
πρέπει να διαβιβάζονται άμεσα. Οι
εκθέσεις θα δημοσιεύονται.

Or. hu

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις λοιπές υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων.

Τροπολογία 2538
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 45α
Η συνεργασία μπορεί να υλοποιηθεί 
εφόσον:
α) οι αρμόδιες αρχές των τρίτων χωρών 
έχουν κατανείμει αρμοδιότητες για την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και στο πλαίσιο ζητημάτων 
των οποίων η γνώση τις αφορά σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία·
β) οι ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές 
έχουν συνάψει συμφωνίες συνεργασίας·
γ) η διαβίβαση των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα 
θα διεξάγεται σύμφωνα με το κεφάλαιο V 
του παρόντος κανονισμού.

Or. es
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Τροπολογία 2539
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 45α
Έκθεση της Επιτροπής

Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ανά 
τακτά χρονικά διαστήματα, ξεκινώντας 
το αργότερο τέσσερα χρόνια μετά την 
ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 
91 παράγραφος 1 [θέση σε ισχύ του 
παρόντος κανονισμού], έκθεση σχετικά 
με την εφαρμογή των άρθρων 40 έως 45. 
Για τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή ζητεί 
πληροφορίες από τα κράτη μέλη, από τις 
αρχές ελέγχου και από την Επιτροπή της 
Σύμβασης αριθ. 108 του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, οι οποίες παρέχονται χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Η έκθεση 
δημοσιοποιείται.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία προτείνει προσθήκη στην τροπολογία 263 του εισηγητή.

Τροπολογία 2540
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 45β
Οι συμφωνίες συνεργασίας που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχείο 
β) εξασφαλίζουν ότι:
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α) οι αρμόδιες αρχές παρέχουν 
αιτιολόγηση σχετικά με το αντικείμενο 
του αιτήματος συνεργασίας·
β) τα πρόσωπα που απασχολούνται ή 
απασχολήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές 
της τρίτης χώρας που έλαβε τις 
πληροφορίες υπόκεινται σε υποχρέωση 
επαγγελματικού απορρήτου·
γ) οι αρμόδιες αρχές της τρίτης χώρας 
μπορούν να αξιοποιήσουν τα 
αποτελέσματα της συνεργασίας 
αποκλειστικά για τη διεξαγωγή 
λειτουργιών που σχετίζονται με την 
προστασία των δικαιωμάτων 
προσωπικού χαρακτήρα·
δ) σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή της 
τρίτης χώρας προτίθεται να αποκαλύψει 
σε ένα τρίτο μέρος πληροφορίες που έχει 
λάβει στο πλαίσιο της συνεργασίας, θα 
πρέπει να λάβει εκ των προτέρων 
συγκατάθεση, ειδική και γραπτή από την 
αρχή που παραχώρησε την πληροφορία, 
εκτός και αν η διαβίβαση κρίνεται 
αναγκαία με βάση την εθνική νομοθεσία 
ή έχει διαταχθεί από ένα δικαστικό 
όργανο και αποτελεί απαραίτητο μέσο για 
τη διασφάλιση των σχετικών δημόσιων 
συμφερόντων που αφορούν:
) την πρόληψη, τη διερεύνηση ή τη δίωξη 
ποινικών αδικημάτων·
ii) την επίβλεψη, τον έλεγχο και την 
κανονιστική λειτουργία που συνδέονται, 
έστω περιστασιακά, με την άσκηση της 
επίσημης εξουσίας στο πλαίσιο της 
συμφωνίας.
Στην περίπτωση αυτή, λαμβάνει γνώση 
εκ των προτέρων η αρχή που 
παραχώρησε την πληροφορία.
ε) υιοθετούνται κατάλληλα τεχνικά και 
οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από καταστροφή, τυχαία ή 
παράνομη, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, μη 
εξουσιοδοτημένη διάδοση ή πρόσβαση ή 
από οποιαδήποτε άλλη παράνομη 
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μεταχείριση των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα·
στ) το αίτημα συνεργασίας της αρμόδιας 
αρχής της τρίτης χώρας θα πρέπει να 
απορριφθεί σε περίπτωση που:
) έχει αρνητικές επιπτώσεις στην 
κυριαρχία, την ασφάλεια ή τη δημόσια 
τάξη της Κοινότητας ή του κράτους 
μέλους· ή
ii) εάν έχει ήδη κινηθεί δικαστική 
διαδικασία για τα ίδια πραγματικά 
περιστατικά και κατά των ιδίων 
προσώπων ενώπιον των αρχών του 
κράτους μέλους αποδέκτη της αίτησης.

Or. es

Τροπολογία 2541
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 45γ
Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην 
Επιτροπή τις συμφωνίες συνεργασίας που 
αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4.

Or. es

Τροπολογία 2542
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 δ (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 45δ
Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η 
Επιτροπή λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για 
να προαγάγει τη σχέση με τρίτες χώρες 
και διεθνείς οργανισμούς, και ιδίως τις 
αρχές ελέγχου τους, εφόσον η Επιτροπή 
αποφασίσει ότι παρέχουν επαρκές 
επίπεδο προστασίας κατά την έννοια του 
άρθρου 41 παράγραφος 3.

Or. es

Τροπολογία 2543
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος προβλέπει ότι μία ή 
περισσότερες δημόσιες αρχές 
επιφορτίζονται με την παρακολούθηση της 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και 
συμβάλλουν στη συνεκτική εφαρμογή του 
σε ολόκληρη την Ένωση, με σκοπό την 
προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
και ελευθεριών των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν 
και τη διευκόλυνση της ελεύθερης ροής 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην 
Ένωση. Για τους σκοπούς αυτούς, οι αρχές 
ελέγχου συνεργάζονται μεταξύ τους και με 
την Επιτροπή.

1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει μια ηγετική 
δημόσια αρχή ελέγχου, η οποία 
επιφορτίζεται με την παρακολούθηση της 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και 
συμβάλλει στη συνεκτική εφαρμογή του σε 
ολόκληρη την Ένωση, με σκοπό την 
προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
και ελευθεριών των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν 
και τη διευκόλυνση της ελεύθερης ροής 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην 
Ένωση. Για τους σκοπούς αυτούς, οι αρχές 
ελέγχου συνεργάζονται μεταξύ τους και με 
την Επιτροπή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προέρχεται από τη Γνωμοδότηση της ITRE.
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Τροπολογία 2544
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Κάθε αρχή ελέγχου έχει τη 
δυνατότητα να επιβάλλει διοικητικές 
κυρώσεις. Οι αρχές ελέγχου μπορούν να 
επιβάλλουν κυρώσεις μόνο σε υπευθύνους 
επεξεργασίας ή εκτελούντες την 
επεξεργασία με κύρια εγκατάσταση εντός 
του ίδιου κράτους μέλους ή σε 
συντονισμό με άλλη αρχή ελέγχου, 
σύμφωνα με τα άρθρα 56 και 57, σε 
περίπτωση αδράνειας της αρχής ελέγχου 
για τη χώρα κύριας εγκατάστασης.

Or. en

Τροπολογία 2545
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η αρχή ελέγχου ασκεί τα καθήκοντα και 
τις εξουσίες που της ανατίθενται με πλήρη 
ανεξαρτησία.

1. Η αρχή ελέγχου ασκεί τα καθήκοντα και 
τις εξουσίες που της ανατίθενται με πλήρη 
ανεξαρτησία, με την επιφύλαξη των 
ρυθμίσεων συνεργασίας και 
συνεκτικότητας που σχετίζονται με το 
κεφάλαιο VII.

Or. en

Τροπολογία 2546
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η αρχή ελέγχου ασκεί τα καθήκοντα 
και τις εξουσίες που της ανατίθενται με 
πλήρη ανεξαρτησία.

1. Οι αρχές ελέγχου ασκούν τα καθήκοντα 
και τις εξουσίες που τους ανατίθενται με 
πλήρη ανεξαρτησία.

Or. es

Τροπολογία 2547
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η αρχή ελέγχου ασκεί τα καθήκοντα και 
τις εξουσίες που της ανατίθενται με πλήρη 
ανεξαρτησία.

1. Η αρχή ελέγχου ασκεί τα καθήκοντα και 
τις εξουσίες που της ανατίθενται με πλήρη 
ανεξαρτησία, με την επιφύλαξη των 
ρυθμίσεων συνεργασίας και 
συνεκτικότητας που σχετίζονται με το 
κεφάλαιο VII του παρόντος κανονισμού 
και εντός των νομικών και διοικητικών 
ορίων του οικείου κράτους μέλους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προέρχεται μερικώς από τη γνωμοδότηση της ITRE.

Τροπολογία 2548
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά την άσκηση των καθηκόντων 
τους, τα μέλη της αρχής ελέγχου δεν 
ζητούν ούτε λαμβάνουν οδηγίες από 
οποιονδήποτε.

2. Κατά την άσκηση των καθηκόντων 
τους, τα μέλη των αρχών ελέγχου δεν 
ζητούν ούτε λαμβάνουν οδηγίες από 
οποιονδήποτε.
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Or. es

Τροπολογία 2549
Timothy Kirkhope
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά την άσκηση των καθηκόντων 
τους, τα μέλη της αρχής ελέγχου δεν 
ζητούν ούτε λαμβάνουν οδηγίες από 
οποιονδήποτε.

2. Κατά την άσκηση των καθηκόντων 
τους, τα μέλη της αρχής ελέγχου δεν 
ζητούν ούτε λαμβάνουν οδηγίες από 
οποιονδήποτε, ενώ διατηρούν απόλυτη 
ανεξαρτησία και αμεροληψία. 

Or. en

Τροπολογία 2550
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα μέλη της αρχής ελέγχου απέχουν 
από κάθε πράξη ασυμβίβαστη προς τα 
καθήκοντά τους και, κατά τη διάρκεια της 
θητείας τους, δεν ασκούν κανένα 
ασυμβίβαστο επάγγελμα, επικερδές ή μη.

3. Τα μέλη των αρχών ελέγχου απέχουν 
από κάθε πράξη ασυμβίβαστη προς τα 
καθήκοντά τους και, κατά τη διάρκεια της 
θητείας τους, δεν ασκούν κανένα 
ασυμβίβαστο επάγγελμα, επικερδές ή μη.

Or. es

Τροπολογία 2551
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα μέλη της αρχής ελέγχου 
συμπεριφέρονται, μετά το πέρας της 
θητείας τους, με ακεραιότητα και 
διακριτικότητα όσον αφορά την αποδοχή 
διορισμών και παροχών.

4. Τα μέλη των αρχών ελέγχου 
συμπεριφέρονται, μετά το πέρας της 
θητείας τους, με ακεραιότητα και 
διακριτικότητα όσον αφορά την αποδοχή 
διορισμών και παροχών.

Or. es

Τροπολογία 2552
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι η 
αρχή ελέγχου διαθέτει επαρκείς 
ανθρώπινους, τεχνικούς και οικονομικούς 
πόρους, τις αναγκαίες εγκαταστάσεις και 
υποδομές για την ουσιαστική άσκηση των 
καθηκόντων και των εξουσιών της, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
ασκούνται στο πλαίσιο της αμοιβαίας 
συνδρομής, της συνεργασίας και της 
συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων.

5. Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει, 
σύμφωνα με την κατανομή αρμοδιοτήτων 
στο εσωτερικό του, ότι οι αρχές ελέγχου 
διαθέτουν επαρκείς ανθρώπινους, 
τεχνικούς και οικονομικούς πόρους, τις 
αναγκαίες εγκαταστάσεις και υποδομές για 
την ουσιαστική άσκηση των καθηκόντων 
και των εξουσιών τους, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
ασκούνται στο πλαίσιο της αμοιβαίας 
συνδρομής, της συνεργασίας και της 
συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων.

Or. es

Τροπολογία 2553
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι η 5. Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι η 
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αρχή ελέγχου διαθέτει επαρκείς 
ανθρώπινους, τεχνικούς και οικονομικούς 
πόρους, τις αναγκαίες εγκαταστάσεις και 
υποδομές για την ουσιαστική άσκηση των 
καθηκόντων και των εξουσιών της, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
ασκούνται στο πλαίσιο της αμοιβαίας 
συνδρομής, της συνεργασίας και της 
συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων.

αρχή ελέγχου διαθέτει επαρκείς 
ανθρώπινους, τεχνικούς και οικονομικούς 
πόρους, τις αναγκαίες εγκαταστάσεις και 
υποδομές για την ουσιαστική άσκηση των 
καθηκόντων και των εξουσιών της, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
ασκούνται στο πλαίσιο της αμοιβαίας 
συνδρομής, της συνεργασίας και της 
συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι οι αρχές ελέγχου 
διαθέτουν τουλάχιστον ένα μέλος για 
κάθε 200.000 πολίτες ή 100 μέλη 
συνολικά ανάλογα με το ποια επιλογή 
είναι αριθμητικά συμφέρουσα. 
Τουλάχιστον ένας στους πέντε 
υπαλλήλους πρέπει να διαθέτει πτυχίο 
νομικής επιστήμης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επί του παρόντος τα επίπεδα προστασίας δεδομένων διαφέρουν μεταξύ των κρατών μελών όχι 
απλά εξαιτίας των διαφορετικών, εθνικών δικαίων αλλά και εξαιτίας των διαφορετικών πόρων, 
ικανοτήτων και προσωπικού των εθνικών συντονιστών προστασίας δεδομένων (DPC). Η 
παρούσα πρόταση κάνει χρήση των εξαιρετικά αόριστων κατευθυντήριων γραμμών της παλιάς 
οδηγίας που απεδείχθησαν αναποτελεσματικές. Η τροπολογία εγγυάται τα ελάχιστα πρότυπα 
που οδηγούν σε ταχύτερες και υψηλής ποιότητας διαδικασίες.

Τροπολογία 2554
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι η 
αρχή ελέγχου διαθέτει δικούς της 
υπαλλήλους οι οποίοι διορίζονται και 
διοικούνται από τον προϊστάμενο της 
αρχής ελέγχου.

6. Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει, 
σύμφωνα με την κατανομή αρμοδιοτήτων 
στο εσωτερικό του, ότι οι αρχές ελέγχου 
διαθέτουν δικούς τους υπαλλήλους οι 
οποίοι διορίζονται και διοικούνται από τον 
προϊστάμενο της αρχής ελέγχου.

Or. es
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Τροπολογία 2555
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η αρχή
ελέγχου υπόκειται σε οικονομικό έλεγχο ο 
οποίος δεν επηρεάζει την ανεξαρτησία της. 
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η αρχή
ελέγχου διαθέτει χωριστούς ετήσιους 
προϋπολογισμούς. Οι προϋπολογισμοί 
δημοσιοποιούνται.

7. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν, σύμφωνα 
με την κατανομή αρμοδιοτήτων στο 
εσωτερικό τους, ότι οι αρχές ελέγχου 
υπόκεινται σε οικονομικό έλεγχο ο οποίος 
δεν επηρεάζει την ανεξαρτησία τους. Τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν, σύμφωνα με 
την κατανομή αρμοδιοτήτων στο 
εσωτερικό τους, ότι οι αρχές ελέγχου 
διαθέτουν χωριστούς ετήσιους 
προϋπολογισμούς. Οι προϋπολογισμοί 
δημοσιοποιούνται.

Or. es

Τροπολογία 2556
Csaba Sógor

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι τα μέλη 
της αρχής ελέγχου διορίζονται από το 
κοινοβούλιο ή από την κυβέρνηση του 
οικείου κράτους μέλους.

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι τα μέλη 
της αρχής ελέγχου διορίζονται από το 
κοινοβούλιο ή –έπειτα από διαβούλευση 
με το κοινοβούλιο– από την κυβέρνηση 
του οικείου κράτους μέλους, 
διασφαλίζοντας πάντα ότι η πολιτική 
επιρροή είναι ελάχιστη· θα πρέπει επίσης 
να προβλεφθούν ρυθμίσεις για τα 
απαιτούμενα προσόντα, την αποφυγή 
συγκρούσεων συμφερόντων και τις θέσεις 
των μελών·

Or. hu
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Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 95.

Τροπολογία 2557
Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι τα μέλη 
της αρχής ελέγχου διορίζονται από το 
κοινοβούλιο ή από την κυβέρνηση του 
οικείου κράτους μέλους.

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι τα μέλη 
της αρχής ελέγχου πρέπει να διορίζονται 
από το κοινοβούλιο του οικείου κράτους 
μέλους.

Or. en

Τροπολογία 2558
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι τα μέλη 
της αρχής ελέγχου διορίζονται από το 
κοινοβούλιο ή από την κυβέρνηση του 
οικείου κράτους μέλους.

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι τα μέλη 
της αρχής ελέγχου διορίζονται από το 
κοινοβούλιο ή από την κυβέρνηση κατόπιν 
διαβουλεύσεων με το κοινοβούλιο ή από 
την ανώτερη δικαστική αρχή του οικείου 
κράτους μέλους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε τουλάχιστον ένα κράτος μέλος, τα μέλη της επιτροπής προστασίας δεδομένων διορίζονται 
από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Τροπολογία 2559
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι τα μέλη 
της αρχής ελέγχου διορίζονται από το 
κοινοβούλιο ή από την κυβέρνηση του 
οικείου κράτους μέλους.

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι τα μέλη 
της αρχής ή των αρχών ελέγχου 
διορίζονται από τα κοινοβούλια ή από τα 
όργανα της κυβέρνησης του οικείου 
κράτους μέλους.

Or. es

Τροπολογία 2560
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι τα μέλη 
της αρχής ελέγχου διορίζονται από το 
κοινοβούλιο ή από την κυβέρνηση του 
οικείου κράτους μέλους.

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι τα μέλη 
της αρχής ελέγχου διορίζονται από το 
κοινοβούλιο του οικείου κράτους μέλους.

Or. en

Τροπολογία 2561
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα καθήκοντα κάθε μέλους παύουν σε 
περίπτωση λήξης της θητείας, παραίτησης 
ή υποχρεωτικής συνταξιοδότησης 
σύμφωνα με την παράγραφο 5.

3. Τα καθήκοντα κάθε μέλους παύουν σε 
περίπτωση λήξης της θητείας, αιφνίδιας 
αδυναμίας άσκησης καθηκόντων, 
ασυμβίβαστου, παραίτησης, απόλυσης, 
οριστικής καταδίκης για κακούργημα ή 
υποχρεωτικής συνταξιοδότησης.
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Or. es

Τροπολογία 2562
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ένα μέλος μπορεί να απομακρυνθεί ή 
να στερηθεί το δικαίωμα στη σύνταξη ή 
άλλες υποκατάστατες παροχές από 
αρμόδιο εθνικό δικαστήριο, εάν το μέλος 
δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις που 
απαιτούνται για την άσκηση των 
καθηκόντων του ή κριθεί ένοχο για 
σοβαρό παράπτωμα.

4. Ένα μέλος μπορεί να απαλλαγεί των 
καθηκόντων του ή να απομακρυνθεί από 
το όργανο που το διόρισε, εάν το μέλος 
δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις που 
απαιτούνται για την άσκηση των 
καθηκόντων του ή κριθεί ένοχο για 
σοβαρή αθέτηση των υποχρεώσεων που 
σχετίζονται με τη θέση του.

Or. es

Τροπολογία 2563
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ένα μέλος μπορεί να απομακρυνθεί ή να 
στερηθεί το δικαίωμα στη σύνταξη ή 
άλλες υποκατάστατες παροχές από 
αρμόδιο εθνικό δικαστήριο, εάν το μέλος
δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις που 
απαιτούνται για την άσκηση των 
καθηκόντων του ή κριθεί ένοχο για 
σοβαρό παράπτωμα.

4. Ένα μέλος μπορεί να απομακρυνθεί εάν 
δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις που 
απαιτούνται για την άσκηση των 
καθηκόντων του ως μέλος της αρχής 
ελέγχου.

Or. en

Τροπολογία 2564
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τη σύσταση και το καθεστώς της αρχής 
ελέγχου·

α) τη σύσταση και το καθεστώς της αρχής 
ή των αρχών ελέγχου·

Or. es

Τροπολογία 2565
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τα προσόντα, την πείρα και τις 
δεξιότητες που απαιτούνται για την 
άσκηση των καθηκόντων των μελών της 
αρχής ελέγχου·

β) τα προσόντα, την πείρα και τις 
δεξιότητες που απαιτούνται για την 
άσκηση των καθηκόντων των μελών των 
αρχών ελέγχου·

Or. es

Τροπολογία 2566
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τους κανόνες και τις διαδικασίες για τον 
διορισμό των μελών της αρχής ελέγχου, 
καθώς και τους κανόνες σχετικά με 
πράξεις ή επαγγέλματα που δεν 
συμβιβάζονται με τα καθήκοντα της θέσης·

γ) τους κανόνες και τις διαδικασίες για τον 
διορισμό των μελών των αρχών ελέγχου, 
καθώς και τους κανόνες σχετικά με 
πράξεις ή επαγγέλματα που δεν 
συμβιβάζονται με τα καθήκοντα της θέσης·

Or. es
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Τροπολογία 2567
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τη διάρκεια της θητείας των μελών της 
αρχής ελέγχου, η οποία δεν είναι 
μικρότερη των τεσσάρων ετών, με 
εξαίρεση τον πρώτο διορισμό μετά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, 
μέρος του οποίου μπορεί να αφορά 
συντομότερο διάστημα εάν αυτό είναι 
απαραίτητο για την προστασία της 
ανεξαρτησίας της αρχής ελέγχου μέσω 
διαδικασίας τμηματικών διορισμών·

δ) τη διάρκεια της θητείας των μελών των 
αρχών ελέγχου, η οποία δεν είναι 
μικρότερη των τεσσάρων ετών, με 
εξαίρεση τον πρώτο διορισμό μετά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, 
μέρος του οποίου μπορεί να αφορά 
συντομότερο διάστημα εάν αυτό είναι 
απαραίτητο για την προστασία της 
ανεξαρτησίας των αρχών ελέγχου μέσω 
διαδικασίας τμηματικών διορισμών·

Or. es

Τροπολογία 2568
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) κατά πόσον τα μέρη της αρχής ελέγχου 
είναι επιλέξιμα για επαναδιορισμό·

ε) κατά πόσον τα μέρη των αρχών ελέγχου 
είναι επιλέξιμα για επαναδιορισμό·

Or. es

Τροπολογία 2569
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) τους κανονισμούς και τις κοινές 
προϋποθέσεις που ρυθμίζουν τα 

στ) τους κανονισμούς και τις κοινές 
προϋποθέσεις που ρυθμίζουν τα 



PE506.169v02-00 136/162 AM\929519EL.doc

EL

καθήκοντα των μελών και των υπαλλήλων 
της αρχής ελέγχου·

καθήκοντα των μελών και των υπαλλήλων 
των αρχών ελέγχου·

Or. es

Τροπολογία 2570
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Στο βαθμό που οι αρμόδιοι, 
επαγγελματικοί φορείς ελέγχου για άτομα 
που υπέχουν υποχρέωση τήρησης 
απορρήτου επικοινωνίας ή 
επαγγελματικού απορρήτου, υφίστανται 
τη χρονική στιγμή που τίθεται σε ισχύ ο 
παρών κανονισμός, οι εν λόγω φορείς 
μπορούν να σχηματίσουν την αρχή 
ελέγχου αναφορικά με την επεξεργασία 
δεδομένων από τα άτομα στα οποία 
εξασκούν επαγγελματική εποπτεία.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 2571
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Στο βαθμό που οι αρμόδιοι, 
επαγγελματικοί φορείς ελέγχου για άτομα 
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που υπέχουν υποχρέωση τήρησης 
απορρήτου επικοινωνίας ή 
επαγγελματικού απορρήτου, υφίστανται 
τη χρονική στιγμή που τίθεται σε ισχύ ο 
παρών κανονισμός, οι εν λόγω φορείς 
μπορούν να σχηματίσουν την αρχή 
ελέγχου αναφορικά με την επεξεργασία 
δεδομένων από τα άτομα στα οποία 
εξασκούν επαγγελματική εποπτεία.

Or. en

Τροπολογία 2572
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 49α
τους κανόνες και διαδικασίες βάσει των 
οποίων οι αρχές ελέγχου εξασκούν τα 
καθήκοντα και τις εξουσίες τους ως προς 
τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα, οι υπεύθυνοι ελέγχου και οι 
εκτελούντες την επεξεργασία 
συμμορφώνονται με το άρθρο 6 της 
ΕΣΔΑ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Προς το παρόν πολλά κράτη μέλη δε διαθέτουν γραπτές ή επαρκώς τεκμηριωμένες διαδικασίες. 
Ορισμένα κράτη μέλη μάλιστα έχουν θεσπίσει διαδικασίες οι οποίες παραβιάζουν δυνητικά το 
άρθρο 6 της ΕΣΔΑ ("δίκαιη δίκη"). Το γεγονός αυτό προκαλεί νομική αβεβαιότητα ενώ 
προσφέρει έδαφος για αυθαίρετες αποφάσεις που δυνητικά βλάπτουν τα πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα, τους υπεύθυνους επεξεργασίας αλλά και τους εκτελούντες την 
επεξεργασία. Ειδικότερα οι ανεξάρτητοι φορείς, οι οποίοι δεν είναι πολιτικά υπόλογοι, 
συνήθως υπόκεινται σε αυστηρούς, διαδικαστικούς κανόνες.

Τροπολογία 2573
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Seán Kelly, Renate Sommer, Véronique Mathieu 
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Houillon, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 49α
Έλεγχος επαγγελματικού απορρήτου

Εάν κατά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού υπάρχουν φορείς 
αρμόδιοι για τον έλεγχο του 
επαγγελματικού απορρήτου, μπορούν να 
αποτελέσουν αυτοί την αρχή ελέγχου.

Or. en

Τροπολογία 2574
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα μέλη και οι υπάλληλοι της αρχής
ελέγχου δεσμεύονται, τόσο κατά τη 
διάρκεια όσο και μετά τη λήξη της θητείας 
τους, από το επαγγελματικό απόρρητο 
όσον αφορά τυχόν εμπιστευτικές 
πληροφορίες οι οποίες περιήλθαν σε 
γνώση τους κατά την άσκηση των 
επίσημων καθηκόντων τους.

Τα μέλη και οι υπάλληλοι των αρχών
ελέγχου δεσμεύονται, τόσο κατά τη 
διάρκεια όσο και μετά τη λήξη της θητείας 
τους, από το επαγγελματικό απόρρητο 
όσον αφορά τυχόν εμπιστευτικές 
πληροφορίες οι οποίες περιήλθαν σε 
γνώση τους κατά την άσκηση των 
επίσημων καθηκόντων τους.

Or. es

Τροπολογία 2575
Frank Engel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα μέλη και οι υπάλληλοι της αρχής 
ελέγχου δεσμεύονται, τόσο κατά τη 
διάρκεια όσο και μετά τη λήξη της θητείας 
τους, από το επαγγελματικό απόρρητο
όσον αφορά τυχόν εμπιστευτικές 
πληροφορίες οι οποίες περιήλθαν σε 
γνώση τους κατά την άσκηση των 
επίσημων καθηκόντων τους.

Τα μέλη και οι υπάλληλοι της αρχής 
ελέγχου δεσμεύονται, τόσο κατά τη 
διάρκεια όσο και μετά τη λήξη της θητείας 
τους, από την υποχρέωση περί 
επαγγελματικού απορρήτου όσον αφορά 
τυχόν εμπιστευτικές πληροφορίες, σε 
συμμόρφωση με την εθνική νομοθεσία 
και πρακτικές, οι οποίες περιήλθαν σε 
γνώση τους κατά την άσκηση των 
επίσημων καθηκόντων τους.

Or. en

Τροπολογία 2576
Timothy Kirkhope
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα μέλη και οι υπάλληλοι της αρχής 
ελέγχου δεσμεύονται, τόσο κατά τη 
διάρκεια όσο και μετά τη λήξη της θητείας 
τους, από το επαγγελματικό απόρρητο 
όσον αφορά τυχόν εμπιστευτικές 
πληροφορίες οι οποίες περιήλθαν σε 
γνώση τους κατά την άσκηση των 
επίσημων καθηκόντων τους.

Τα μέλη και οι υπάλληλοι των αρχών 
ελέγχου δεσμεύονται, τόσο κατά τη 
διάρκεια όσο και μετά τη λήξη της θητείας 
τους, από το επαγγελματικό απόρρητο 
όσον αφορά τυχόν εμπιστευτικές 
πληροφορίες οι οποίες περιήλθαν σε 
γνώση τους κατά την άσκηση των 
επίσημων καθηκόντων τους, όσο διεξήγαν 
τα καθήκοντα τους με ανεξάρτητο και 
διαφανή τρόπο, όπως ορίζει ο 
κανονισμός. 

Or. en

Τροπολογία 2577
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – πρώτο εδάφιο α (νέο)



PE506.169v02-00 140/162 AM\929519EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε πρόσωπο που γνωστοποιεί στην 
αρχή ελέγχου γεγονότα σχετικά με την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα απαλλάσσεται από 
ενδεχόμενες υποχρεώσεις επαγγελματικού 
απορρήτου· το άτομο αυτό προστατεύεται 
από κάθε δίωξη.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το επαγγελματικό απόρρητο δεν πρέπει να εμποδίζει, κατά κύριο λόγο, τα άτομα που έρχονται 
σε επαφή με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα να αποκαλύπτουν στις 
αρμόδιες εποπτικές αρχές περιπτώσεις υπαίτιας συμπεριφοράς στον τομέα της επεξεργασίας 
δεδομένων και πρέπει να παρέχεται στα άτομα αυτά προστασία από κάθε ενδεχόμενη δίωξη.

Τροπολογία 2578
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε αρχή ελέγχου ασκεί, στο έδαφος 
του κράτους μέλους στο οποίο υπάγεται, 
τις εξουσίες που της απονέμονται 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

1. Κάθε αρχή ελέγχου ασκεί, στο έδαφος 
του κράτους μέλους στο οποίο υπάγεται, 
τις εξουσίες που της απονέμονται 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Η 
επεξεργασία δεδομένων, εκ μέρους 
δημόσιας αρχής εποπτεύεται μόνο από 
την αρχή ελέγχου του οικείου κράτους 
μέλους.

Or. en

Τροπολογία 2579
Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα 
πραγματοποιείται στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων ενός υπευθύνου 
επεξεργασίας ή εκτελούντος την 
επεξεργασία σε μια εγκατάσταση στην 
Ένωση, και ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή 
ο εκτελών την επεξεργασία είναι 
εγκαταστημένος σε περισσότερα κράτη 
μέλη, η αρχή ελέγχου της κύριας 
εγκατάστασης του υπευθύνου 
επεξεργασίας ή του εκτελούντος την 
επεξεργασία είναι αρμόδια για τον έλεγχο 
των δραστηριοτήτων επεξεργασίας του 
υπευθύνου επεξεργασίας ή του 
εκτελούντος την επεξεργασία σε όλα τα 
κράτη μέλη, με την επιφύλαξη των 
διατάξεων του κεφαλαίου VII του 
παρόντος κανονισμού.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2580
Frank Engel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται 
στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων ενός 
υπευθύνου επεξεργασίας ή εκτελούντος 
την επεξεργασία σε μια εγκατάσταση στην 
Ένωση, και ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο 
εκτελών την επεξεργασία είναι 
εγκαταστημένος σε περισσότερα κράτη 
μέλη, η αρχή ελέγχου της κύριας 
εγκατάστασης του υπευθύνου 
επεξεργασίας ή του εκτελούντος την 
επεξεργασία είναι αρμόδια για τον έλεγχο 
των δραστηριοτήτων επεξεργασίας του 

2. Εάν η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται 
στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων ενός 
υπευθύνου επεξεργασίας ή εκτελούντος 
την επεξεργασία σε μια εγκατάσταση στην 
Ένωση, και ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο 
εκτελών την επεξεργασία υπέδειξε μια 
βασική εγκατάσταση, σύμφωνα με το 
άρθρο 22 στοιχείο α), η αρχή ελέγχου της 
κύριας εγκατάστασης του υπευθύνου 
επεξεργασίας ή του εκτελούντος την 
επεξεργασία είναι αποκλειστικά αρμόδια 
για τον έλεγχο όλων των δραστηριοτήτων 
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υπευθύνου επεξεργασίας ή του 
εκτελούντος την επεξεργασία σε όλα τα 
κράτη μέλη, με την επιφύλαξη των 
διατάξεων του κεφαλαίου VII του 
παρόντος κανονισμού.

επεξεργασίας του υπευθύνου επεξεργασίας 
ή του εκτελούντος την επεξεργασία σε όλα 
τα κράτη μέλη, με την επιφύλαξη των 
διατάξεων του κεφαλαίου VII του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 2581
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα 
πραγματοποιείται στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων ενός υπευθύνου 
επεξεργασίας ή εκτελούντος την 
επεξεργασία σε μια εγκατάσταση στην 
Ένωση, και ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή 
ο εκτελών την επεξεργασία είναι 
εγκαταστημένος σε περισσότερα κράτη 
μέλη, η αρχή ελέγχου της κύριας 
εγκατάστασης του υπευθύνου 
επεξεργασίας ή του εκτελούντος την 
επεξεργασία είναι αρμόδια για τον έλεγχο 
των δραστηριοτήτων επεξεργασίας του 
υπευθύνου επεξεργασίας ή του 
εκτελούντος την επεξεργασία σε όλα τα 
κράτη μέλη, με την επιφύλαξη των 
διατάξεων του κεφαλαίου VII του 
παρόντος κανονισμού.

2. Εάν ο κανονισμός εφαρμόζεται δυνάμει 
του άρθρου 3 παράγραφος 1, αρμόδια 
αρχή ελέγχου είναι η αρχή ελέγχου του 
κράτους μέλους ή του εδάφους όπου 
βρίσκεται η κύρια εγκατάσταση του 
υπευθύνου επεξεργασίας ή του 
εκτελούντος την επεξεργασία που 
υπάγεται στον κανονισμό. Για τις 
διαφορές λαμβάνεται απόφαση βάσει του 
μηχανισμού συνεκτικότητας ο οποίος 
καθορίζεται στο άρθρο 58, και αυτό με 
την επιφύλαξη των άλλων διατάξεων του 
κεφαλαίου VII του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 2582
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται
στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων ενός 
υπευθύνου επεξεργασίας ή εκτελούντος 
την επεξεργασία σε μια εγκατάσταση στην 
Ένωση, και ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο 
εκτελών την επεξεργασία είναι 
εγκαταστημένος σε περισσότερα κράτη 
μέλη, η αρχή ελέγχου της κύριας 
εγκατάστασης του υπευθύνου 
επεξεργασίας ή του εκτελούντος την 
επεξεργασία είναι αρμόδια για τον έλεγχο 
των δραστηριοτήτων επεξεργασίας του 
υπευθύνου επεξεργασίας ή του 
εκτελούντος την επεξεργασία σε όλα τα 
κράτη μέλη, με την επιφύλαξη των 
διατάξεων του κεφαλαίου VII του 
παρόντος κανονισμού.

2. Εάν η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται 
στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων ενός 
υπευθύνου επεξεργασίας ή εκτελούντος 
την επεξεργασία σε μια εγκατάσταση στην 
Ένωση, και ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο 
εκτελών την επεξεργασία είναι 
εγκαταστημένος σε περισσότερα κράτη 
μέλη, η αρχή ελέγχου της κύριας 
εγκατάστασης του υπευθύνου 
επεξεργασίας ή του εκτελούντος την 
επεξεργασία είναι αρμόδια για τον έλεγχο 
των δραστηριοτήτων επεξεργασίας του 
υπευθύνου επεξεργασίας ή του 
εκτελούντος την επεξεργασία σε όλα τα 
κράτη μέλη, με εξαίρεση τις περιπτώσεις 
που αφορούν τις αποφάσεις σε απάντηση 
καταγγελιών στις οποίες αναφέρεται το 
άρθρο 73, όπου συντονίζεται η δράση των 
επηρεαζόμενων αρχών ελέγχου, με την 
επιφύλαξη των διατάξεων του κεφαλαίου 
VII του παρόντος κανονισμού.

Or. es

Τροπολογία 2583
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα 
πραγματοποιείται στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων ενός υπευθύνου 
επεξεργασίας ή εκτελούντος την 
επεξεργασία σε μια εγκατάσταση στην 
Ένωση, και ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή 
ο εκτελών την επεξεργασία είναι 
εγκαταστημένος σε περισσότερα κράτη 
μέλη, η αρχή ελέγχου της κύριας 

2. Εάν ο κανονισμός εφαρμόζεται δυνάμει 
του άρθρου 3 παράγραφος 1, αρμόδια 
αρχή ελέγχου είναι η αρχή ελέγχου του 
κράτους μέλους ή του εδάφους όπου 
βρίσκεται η κύρια εγκατάσταση του 
υπευθύνου επεξεργασίας ή του 
εκτελούντος την επεξεργασία που 
υπάγεται στον κανονισμό. Για τις 
διαφορές λαμβάνεται απόφαση βάσει του 
μηχανισμού συνεκτικότητας ο οποίος 
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εγκατάστασης του υπευθύνου 
επεξεργασίας ή του εκτελούντος την 
επεξεργασία είναι αρμόδια για τον έλεγχο 
των δραστηριοτήτων επεξεργασίας του 
υπευθύνου επεξεργασίας ή του 
εκτελούντος την επεξεργασία σε όλα τα 
κράτη μέλη, με την επιφύλαξη των 
διατάξεων του κεφαλαίου VII του 
παρόντος κανονισμού.

καθορίζεται στο άρθρο 58, και αυτό με 
την επιφύλαξη των άλλων διατάξεων του 
κεφαλαίου VII του παρόντος κανονισμού. 
Η παρούσα διάταξη ισχύει επίσης για τα 
νομικά πρόσωπα ενός ομίλου 
επιχειρήσεων, όταν οι εν λόγω 
επιχειρήσεις είναι εγκατεστημένες σε 
πάνω από ένα κράτος μέλος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προέρχεται μερικώς από τη γνωμοδότηση της ITRE.

Τροπολογία 2584
Carmen Romero López

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται 
στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων ενός 
υπευθύνου επεξεργασίας ή εκτελούντος 
την επεξεργασία σε μια εγκατάσταση στην 
Ένωση, και ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο 
εκτελών την επεξεργασία είναι 
εγκαταστημένος σε περισσότερα κράτη 
μέλη, η αρχή ελέγχου της κύριας 
εγκατάστασης του υπευθύνου 
επεξεργασίας ή του εκτελούντος την 
επεξεργασία είναι αρμόδια για τον έλεγχο 
των δραστηριοτήτων επεξεργασίας του 
υπευθύνου επεξεργασίας ή του 
εκτελούντος την επεξεργασία σε όλα τα 
κράτη μέλη, με την επιφύλαξη των 
διατάξεων του κεφαλαίου VII του 
παρόντος κανονισμού.

2. Εάν η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται 
στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων ενός 
υπευθύνου επεξεργασίας ή εκτελούντος 
την επεξεργασία σε μια εγκατάσταση στην 
Ένωση, και ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο 
εκτελών την επεξεργασία είναι 
εγκαταστημένος σε περισσότερα κράτη 
μέλη, η αρχή ελέγχου της κύριας 
εγκατάστασης του υπευθύνου 
επεξεργασίας ή του εκτελούντος την 
επεξεργασία είναι αρμόδια για τον έλεγχο 
των δραστηριοτήτων επεξεργασίας του 
υπευθύνου επεξεργασίας ή του 
εκτελούντος την επεξεργασία σε όλα τα 
κράτη μέλη, με εξαίρεση τις περιπτώσεις 
που αφορούν τις αποφάσεις σε απάντηση 
των καταγγελιών στις οποίες αναφέρεται 
το άρθρο 73, όπου συντονίζεται η δράση 
των επηρεαζόμενων αρχών ελέγχου, με 
την επιφύλαξη των διατάξεων του 
κεφαλαίου VII του παρόντος κανονισμού.
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Or. es

Αιτιολόγηση

Προτείνεται ένας μηχανισμός λήψης αποφάσεων από την πλευρά των εποπτικών αρχών σε όλα 
τα ζητήματα που προκύπτουν από καταγγελίες πολιτών του εκάστοτε κράτους μέλους. Ανάλογα 
με την περίπτωση, θα υπάρχει δυνατότητα προσφυγής σε μια συντονισμένη δράση από μια κύρια 
αρχή της οποίας οι διαφορές θα επιλύονται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων. Κάτι τέτοιο θα καθιστά δυνατή την πρακτική εφαρμογή του συστήματος όταν 
κινητοποιείται από καταγγελία του ενδιαφερομένου προσώπου.

Τροπολογία 2585
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται 
στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων ενός 
υπευθύνου επεξεργασίας ή εκτελούντος 
την επεξεργασία σε μια εγκατάσταση στην 
Ένωση, και ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο 
εκτελών την επεξεργασία είναι 
εγκαταστημένος σε περισσότερα κράτη 
μέλη, η αρχή ελέγχου της κύριας 
εγκατάστασης του υπευθύνου 
επεξεργασίας ή του εκτελούντος την 
επεξεργασία είναι αρμόδια για τον έλεγχο 
των δραστηριοτήτων επεξεργασίας του 
υπευθύνου επεξεργασίας ή του 
εκτελούντος την επεξεργασία σε όλα τα 
κράτη μέλη, με την επιφύλαξη των 
διατάξεων του κεφαλαίου VII του 
παρόντος κανονισμού.

2. Εάν η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται 
στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων ενός 
υπευθύνου επεξεργασίας ή εκτελούντος 
την επεξεργασία σε μια εγκατάσταση στην 
Ένωση, και ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο 
εκτελών την επεξεργασία είναι 
εγκαταστημένος σε περισσότερα κράτη 
μέλη, η αρχή ελέγχου της κύριας 
εγκατάστασης του υπευθύνου 
επεξεργασίας ή του εκτελούντος την 
επεξεργασία είναι αρμόδια για τον έλεγχο 
των δραστηριοτήτων επεξεργασίας του 
υπευθύνου επεξεργασίας ή του 
εκτελούντος την επεξεργασία σε όλα τα 
κράτη μέλη, με την επιφύλαξη των 
διατάξεων του κεφαλαίου VII του 
παρόντος κανονισμού. Οι διατάξεις του 
εργατικού δικαίου και των συλλογικών 
συμβάσεων εργασίας δεν επηρεάζονται.

Or. en

Τροπολογία 2586
Timothy Kirkhope
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται 
στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων ενός 
υπευθύνου επεξεργασίας ή εκτελούντος 
την επεξεργασία σε μια εγκατάσταση στην 
Ένωση, και ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο 
εκτελών την επεξεργασία είναι 
εγκαταστημένος σε περισσότερα κράτη 
μέλη, η αρχή ελέγχου της κύριας 
εγκατάστασης του υπευθύνου 
επεξεργασίας ή του εκτελούντος την 
επεξεργασία είναι αρμόδια για τον έλεγχο
των δραστηριοτήτων επεξεργασίας του 
υπευθύνου επεξεργασίας ή του 
εκτελούντος την επεξεργασία σε όλα τα 
κράτη μέλη, με την επιφύλαξη των 
διατάξεων του κεφαλαίου VII του 
παρόντος κανονισμού.

2. Εάν η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται 
στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων ενός 
υπευθύνου επεξεργασίας ή εκτελούντος 
την επεξεργασία σε μια εγκατάσταση στην 
Ένωση, και ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο 
εκτελών την επεξεργασία είναι 
εγκαταστημένος σε περισσότερα κράτη 
μέλη, η αρχή ελέγχου αποφασίζει σε 
διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων ποια αρχή θα 
εποπτεύει τις δραστηριότητες 
επεξεργασίας των υπευθύνων 
επεξεργασίας και των εκτελούντων την 
επεξεργασία σε όλα τα κράτη μέλη, με την 
επιφύλαξη των διατάξεων του κεφαλαίου 
VII του παρόντος κανονισμού. 

Or. en

Τροπολογία 2587
Monika Hohlmeier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται μόνον 
εφόσον και κατά τον βαθμό που η 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στα κράτη μέλη είναι 
ομοιόμορφη.

Or. de

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να καταστεί σαφές ότι η συγκέντρωση δικαιοδοσίας που προβλέπεται στο άρθρο 
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51 πρέπει να τίθεται σε εφαρμογή μόνο σε περίπτωση ομοιόμορφης επεξεργασίας των 
δεδομένων.

Τροπολογία 2588
Frank Engel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 2 όπου ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας έχει ορίσει 
εκπρόσωπο του εντός της Ένωσης, 
δυνάμει του άρθρου 25, η αρχή ελέγχου 
της εγκατάστασης του εκπροσώπου είναι 
αποκλειστικά υπεύθυνη για την εποπτεία, 
σε όλα τα κράτη μέλη, των 
δραστηριοτήτων επεξεργασίας που 
διεξάγονται από ή εκ μέρους του ως άνω 
υπευθύνου επεξεργασίας.

Or. en

Τροπολογία 2589
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Εάν ο κανονισμός εφαρμόζεται 
δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 2, 
αρμόδια αρχή ελέγχου είναι η αρχή 
ελέγχου του κράτους μέλους ή του 
εδάφους όπου ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
έχει ορίσει εκπρόσωπο στην Ένωση 
δυνάμει του άρθρου 25.

Or. en
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Τροπολογία 2590
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Εάν ο κανονισμός εφαρμόζεται 
δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 2, 
αρμόδια αρχή ελέγχου είναι η αρχή 
ελέγχου του κράτους μέλους ή του 
εδάφους όπου ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
έχει ορίσει εκπρόσωπο στην Ένωση 
δυνάμει του άρθρου 25.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προέρχεται από τη γνωμοδότηση της ITRE.

Τροπολογία 2591
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Εάν ο κανονισμός εφαρμόζεται για 
περισσότερους υπεύθυνους επεξεργασίας 
ή/και εκτελούντες την επεξεργασία εντός 
του ίδιου ομίλου επιχειρήσεων δυνάμει 
του άρθρου 3 παράγραφος 1και 2, μόνο 
μία αρχή ελέγχου είναι αρμόδια και 
καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 51 
παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 2592
Axel Voss
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Εάν ο κανονισμός εφαρμόζεται για 
περισσότερους υπεύθυνους επεξεργασίας 
και/ή εκτελούντες την επεξεργασία στον 
ίδιο όμιλο επιχειρήσεων δυνάμει του 
άρθρου 3 παράγραφος 1 και 2, μόνο μία 
αρχή ελέγχου είναι αρμόδια και 
καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 51 
παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προέρχεται από τη γνωμοδότηση της ITRE.

Τροπολογία 2593
Kinga Gál

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η αρχή ελέγχου δεν είναι αρμόδια να 
εποπτεύει πράξεις επεξεργασίας 
δικαστηρίων τα οποία ενεργούν στο 
πλαίσιο της δικαιοδοτικής τους 
ιδιότητας.

διαγράφεται

Or. hu

Τροπολογία 2594
Monika Hohlmeier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η αρχή ελέγχου δεν είναι αρμόδια να 
εποπτεύει πράξεις επεξεργασίας

3. Η αρχή ελέγχου δεν είναι αρμόδια να 
εποπτεύει πράξεις δικαστηρίων που έχουν 
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δικαστηρίων τα οποία ενεργούν στο 
πλαίσιο της δικαιοδοτικής τους 
ιδιότητας.

εκχωρηθεί για ανεξάρτητη εκτέλεση. Το 
ίδιο ισχύει εάν η επεξεργασία έχει 
κηρυχθεί σε δικαστική ανεξαρτησία, εάν 
έχει εγκριθεί ή εάν έχει χαρακτηριστεί 
παραδεκτή.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η παρέκκλιση που προβλέπεται στο άρθρο 51 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού πρέπει 
να λαμβάνει υπόψη την ανεξαρτησία των δικαστηρίων. Για τον λόγο αυτόν, θα πρέπει να έχει 
ισχύ πρωτίστως στις περιπτώσεις που τα δικαστήρια είναι αντικειμενικά ανεξάρτητα. Αυτό δεν 
αφορά μόνο τον βασικό τομέα της δικαιοδοτικής δραστηριότητας, αλλά και σε τομείς όπου έχει 
ανατεθεί στα δικαστήρια η ανεξάρτητη εκτέλεση καθηκόντων.

Τροπολογία 2595
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η αρχή ελέγχου δεν είναι αρμόδια να 
εποπτεύει πράξεις επεξεργασίας 
δικαστηρίων τα οποία ενεργούν στο 
πλαίσιο της δικαιοδοτικής τους ιδιότητας.

3. Η αρχή ελέγχου δεν είναι αρμόδια να 
εποπτεύει πράξεις επεξεργασίας 
δικαστηρίων τα οποία ενεργούν στο 
πλαίσιο της δικαιοδοτικής τους ιδιότητας.
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη Σύμβαση 108 και το επιπρόσθετο πρωτόκολλο αυτής, σχετικά με την απαίτηση 
ανεξάρτητης εποπτείας, οι αρχές ελέγχου είναι αρμόδιες να εποπτεύουν τις πράξεις 
επεξεργασίας των δικαστηρίων. Επίσης, η όποια παρακώλυση των αρχών ελέγχου να πράξουν 
αναλόγως αντίκειται στην παράδοση πολλών κρατών μελών, όπου οι δικαστικές 
δραστηριότητες, με ορισμένες προσαρμογές υπόκεινται σε ανεξάρτητη εποπτεία.

Τροπολογία 2596
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Seán Kelly, Renate Sommer, Véronique Mathieu 
Houillon, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η αρχή ελέγχου δεν είναι αρμόδια να 
εποπτεύει πράξεις επεξεργασίας 
δικαστηρίων τα οποία ενεργούν στο 
πλαίσιο της δικαιοδοτικής τους ιδιότητας.

3. Η αρχή ελέγχου δεν είναι αρμόδια να 
εποπτεύει πράξεις επεξεργασίας 
δικαστηρίων τα οποία ενεργούν στο 
πλαίσιο της δικαιοδοτικής τους ιδιότητας 
και δεν είναι αρμόδια να εποπτεύει 
πράξεις επεξεργασίας υπευθύνων 
επεξεργασίας που δεσμεύονται με 
υποχρέωση επαγγελματικού απορρήτου.

Or. en

Τροπολογία 2597
Alexandra Thein

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η αρχή ελέγχου δεν είναι αρμόδια να 
εποπτεύει πράξεις επεξεργασίας 
δικαστηρίων τα οποία ενεργούν στο 
πλαίσιο της δικαιοδοτικής τους ιδιότητας.

3. Η αρχή ελέγχου δεν είναι αρμόδια να 
εποπτεύει πράξεις επεξεργασίας 
δικαστηρίων τα οποία ενεργούν στο 
πλαίσιο της δικαιοδοτικής τους ιδιότητας ή 
συμβολαιογράφων που ενεργούν στο 
πλαίσιο της επίσημης ιδιότητας τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως προαναφέρθηκε στην Αιτιολογική σκέψη 99 η ανεξαρτησία του δικαστή εκτείνεται ως τον 
τομέα της προληπτικής δικαιοσύνης. Τα περισσότερα κράτη μέλη μεταβίβασαν μέρος των 
σχετικών με την προληπτική δικαιοσύνη αρμοδιοτήτων τους από τους δικαστές στους 
συμβολαιογράφους, που λειτουργούν ως ανεξάρτητοι κάτοχοι μιας επίσημης εξουσίας. 
Συνεπώς, η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκ μέρους των συμβολαιογράφων, 
που ενεργούν ως κάτοχοι επίσημης εξουσίας, πρέπει να εξαιρεθεί από την αρμοδιότητα της 
αρχής ελέγχου, ώστε να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία του συμβολαιογράφου.

Τροπολογία 2598
Sarah Ludford
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η αρχή ελέγχου δεν είναι αρμόδια να 
εποπτεύει πράξεις επεξεργασίας 
δικαστηρίων τα οποία ενεργούν στο 
πλαίσιο της δικαιοδοτικής τους 
ιδιότητας.

3. Η αρχή ελέγχου δεν είναι αρμόδια να 
εποπτεύει πράξεις επεξεργασίας:

α) ενός δικαστή· ή
β) ενός προσώπου που ενεργεί βάσει 
οδηγιών ή εκ μέρους ενός δικαστή· ή
γ) που τελέστηκαν για την άσκηση 
δικαιοδοτικών λειτουργιών, όπως 
διορισμός, πειθαρχεία, διοίκηση ή ηγεσία 
δικαστών.

Or. en

Τροπολογία 2599
Frank Engel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5, 
κάθε αρχή ελέγχου λαμβάνει και 
διαβιβάζει στην αρμόδια αρχή ελέγχου, 
όπως ορίζει η παράγραφος 2, κάθε 
αίτημα που απέστειλε πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα και το οποίο 
είναι μόνιμος κάτοικος του οικείου 
κράτους μέλους, και του οποίου τα 
δεδομένα έχουν υποστεί επεξεργασία ή 
δύνανται να υποστούν επεξεργασία από 
κάποιον υπεύθυνο επεξεργασίας ή 
εκτελούντα την επεξεργασία σε άλλο 
κράτος μέλος. Σύμφωνα με το άρθρο 55, 
η εν λόγω αρμόδια αρχή ελέγχου 
ενημερώνει και συνεργάζεται με την αρχή 
ελέγχου στην οποία υπάγεται το πρόσωπο 
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στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα.

Or. en

Τροπολογία 2600
Timothy Kirkhope
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) παρακολουθεί και διασφαλίζει την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2601
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) εξετάζει τις καταγγελίες που 
υποβάλλονται από κάθε πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ή από 
ένωση που εκπροσωπεί το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα σύμφωνα 
με το άρθρο 73, ερευνά, στο μέτρο που 
ενδείκνυται, την υπόθεση και ενημερώνει 
το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα ή την ένωση για την πρόοδο και 
για την έκβαση της καταγγελίας εντός 
εύλογου χρονικού διαστήματος, ιδίως εάν 
απαιτείται περαιτέρω έρευνα ή 
συντονισμός με άλλη αρχή ελέγχου·

β) εξετάζει τις καταγγελίες που 
υποβάλλονται από κάθε πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται δεδομένα, ερευνά, στο 
μέτρο που ενδείκνυται, την υπόθεση και 
ενημερώνει το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα ή την ένωση για 
την πρόοδο και για την έκβαση της 
καταγγελίας εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος, ιδίως εάν απαιτείται 
περαιτέρω έρευνα ή συντονισμός με άλλη 
αρχή ελέγχου·

Or. en



PE506.169v02-00 154/162 AM\929519EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

Η προστασία δεδομένων αποτελεί ατομικό, θεμελιώδες δικαίωμα το οποίο δεν είναι 
μεταβιβάσιμο.

Τροπολογία 2602
Judith Sargentini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) διενεργεί έρευνες ιδία πρωτοβουλία ή 
βάσει καταγγελίας ή κατόπιν αιτήματος 
άλλης αρχής ελέγχου και ενημερώνει το 
ενδιαφερόμενο πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, εφόσον το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα υπέβαλε καταγγελία στη 
συγκεκριμένη αρχή ελέγχου, για την 
έκβαση των διερευνήσεων εντός εύλογου 
χρονικού διαστήματος·

δ) διενεργεί έρευνες ιδία πρωτοβουλία ή 
βάσει καταγγελίας ή συγκεκριμένης και 
τεκμηριωμένης πληροφορίας που υπονοεί 
παράνομη επεξεργασία ή κατόπιν 
αιτήματος άλλης αρχής ελέγχου και 
ενημερώνει το ενδιαφερόμενο πρόσωπο 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, 
εφόσον το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα υπέβαλε 
καταγγελία στη συγκεκριμένη αρχή 
ελέγχου, για την έκβαση των διερευνήσεων 
εντός εύλογου χρονικού διαστήματος·

Or. en

Αιτιολόγηση

Αναθέτει ρητά στους φορείς ελέγχου να διεξάγουν έρευνες βάσει των αναφορών που υπέβαλλαν 
τα άτομα που παρέχουν τη σχετική πληροφορία (και όχι βάσει των καταγγελιών που 
υποβάλλουν τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα).

Τροπολογία 2603
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) διενεργεί έρευνες ιδία πρωτοβουλία ή 
βάσει καταγγελίας ή κατόπιν αιτήματος 
άλλης αρχής ελέγχου και ενημερώνει το 

δ) διενεργεί έρευνες ιδία πρωτοβουλία ή 
βάσει καταγγελίας ή κατόπιν αιτήματος 
άλλης αρχής ελέγχου ή πολιτικής 
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ενδιαφερόμενο πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, εφόσον το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα υπέβαλε καταγγελία στη 
συγκεκριμένη αρχή ελέγχου, για την 
έκβαση των διερευνήσεων εντός εύλογου 
χρονικού διαστήματος·

καταγγελίας και ενημερώνει το 
ενδιαφερόμενο πρόσωπο στο οποίο
αναφέρονται τα δεδομένα, εφόσον το εν 
λόγω πρόσωπο έχει υποβάλει καταγγελία, 
για την έκβαση των ερευνών εντός 
εύλογου χρονικού διαστήματος·

Or. es

Τροπολογία 2604
Carmen Romero López

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) διενεργεί έρευνες ιδία πρωτοβουλία ή 
βάσει καταγγελίας ή κατόπιν αιτήματος 
άλλης αρχής ελέγχου και ενημερώνει το 
ενδιαφερόμενο πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, εφόσον το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα υπέβαλε καταγγελία στη 
συγκεκριμένη αρχή ελέγχου, για την 
έκβαση των διερευνήσεων εντός εύλογου 
χρονικού διαστήματος·

δ) διενεργεί έρευνες ιδία πρωτοβουλία ή 
βάσει καταγγελίας, ή κατόπιν λήψης 
πληροφοριών που καταγγέλλουν μια 
παράνομη επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα ή κατόπιν 
αιτήματος άλλης αρχής ελέγχου και 
ενημερώνει το ενδιαφερόμενο πρόσωπο 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, 
εφόσον το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα υπέβαλε 
καταγγελία στη συγκεκριμένη αρχή 
ελέγχου, για την έκβαση των διερευνήσεων 
εντός εύλογου χρονικού διαστήματος·

Or. es

Αιτιολόγηση

Μεταξύ των καθηκόντων της αρχής ελέγχου, προβλέπεται η διερεύνηση της προέλευσης των 
καταγγελιών που έχουν ληφθεί από τους πληροφοριοδότες, πέραν των καταγγελιών των 
ενδιαφερομένων.

Τροπολογία 2605
Timothy Kirkhope
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) παρέχει τη γνώμη της, κατόπιν 
αιτήματος οργάνων και φορέων των 
κρατών μελών, για νομοθετικά και 
διοικητικά μέτρα που σχετίζονται με την 
προστασία των δικαιωμάτων και των 
ελευθεριών των φυσικών προσώπων έναντι 
της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα·

στ) παρέχει τη γνώμη της, κατόπιν 
αιτήματος οργάνων και φορέων των 
κρατών μελών, για νομοθετικά και 
διοικητικά μέτρα που αφορούν την 
προστασία των δικαιωμάτων και των 
ελευθεριών των φυσικών προσώπων έναντι 
της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα·

Or. en

Τροπολογία 2606
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) αποφασίζει σε ποιες περιπτώσεις 
πρέπει να διεξαχθεί εκτίμηση 
επιπτώσεων σχετικά με την ιδιωτική ζωή 
που ορίζεται στο άρθρο 33, ειδικότερα 
όταν παρέχει τη γνώμη της, κατόπιν 
αιτήματος οργάνων και φορέων των 
κρατών μελών, για νομοθετικά και 
διοικητικά μέτρα που σχετίζονται με την 
προστασία των δικαιωμάτων και των 
ελευθεριών των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα·

Or. en

Τροπολογία 2607
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) τηρεί δημόσιο μητρώο με τις 
προηγούμενες κοινοποιήσεις που έλαβαν 
οι υπεύθυνοι επεξεργασίας ή οι 
εκτελούντες την επεξεργασία, σχετικά με 
επιδιωκόμενες δραστηριότητες 
επεξεργασίας, δυνάμει του άρθρου 6, 
παράγραφος 1, στοιχείο γ).

Or. en

Τροπολογία 2608
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι α) παρέχει στους υπεύθυνους 
επεξεργασίας και εκτελούντες την 
επεξεργασία σε πολύ μικρές, μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις έναν κατάλογο που 
περιλαμβάνει τις ευθύνες και τις 
υποχρεώσεις τους δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ΜΜΕ δεν διαθέτουν τους πόρους ώστε να εξοικειωθούν με όλες τις σχετικές διατάξεις της 
νέας νομοθεσίας. Για την αποφυγή ακούσιας μη συμμόρφωσης, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
πρέπει να παρέχει λίστες ελέγχου συμμόρφωσης.

Τροπολογία 2609
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι α) συντονίζει τις πολιτικές πιστοποίησης 
στην αντίστοιχη περιοχή, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 39.

Or. es

Τροπολογία 2610
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε αρχή ελέγχου προωθεί την 
ενημέρωση του κοινού σχετικά με τους 
κινδύνους, τους κανόνες, τις εγγυήσεις και 
τα δικαιώματα που σχετίζονται με την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα. Ειδική προσοχή αποδίδεται σε 
δραστηριότητες που απευθύνονται ειδικά 
σε παιδιά.

2. Κάθε αρχή ελέγχου προωθεί την 
ενημέρωση του κοινού σχετικά με τους 
κινδύνους, τους κανόνες, τις εγγυήσεις και 
τα δικαιώματα που σχετίζονται με την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα καθώς και με τα κατάλληλα 
μέτρα προσωπικής προστασίας. Ειδική 
προσοχή αποδίδεται σε δραστηριότητες 
που απευθύνονται ειδικά σε παιδιά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη του συγκεκριμένου τμήματος στο άρθρο κρίνεται θεμιτή εφόσον η ασφάλεια 
δεδομένων αποτελεί νευραλγικό μέρος της προστασίας δεδομένων.

Τροπολογία 2611
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε αρχή ελέγχου προωθεί την 
ενημέρωση του κοινού σχετικά με τους 
κινδύνους, τους κανόνες, τις εγγυήσεις και 
τα δικαιώματα που σχετίζονται με την 

2. Κάθε αρχή ελέγχου προωθεί την 
ενημέρωση του κοινού σχετικά με τους 
κινδύνους, τους κανόνες, τις εγγυήσεις και 
τα δικαιώματα που σχετίζονται με την 
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επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα. Ειδική προσοχή αποδίδεται σε 
δραστηριότητες που απευθύνονται ειδικά 
σε παιδιά.

επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα καθώς και με τα κατάλληλα 
μέσα για την ατομική προστασία. Ειδική 
προσοχή αποδίδεται σε δραστηριότητες 
που απευθύνονται ειδικά σε παιδιά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως προτάθηκε σε ψήφισμα του συνεδρίου που οργανώθηκε το 2012 από τις γερμανικές αρχές 
προστασίας δεδομένων.

Τροπολογία 2612
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι αρχές ελέγχου από κοινού με το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων προάγουν την ενημέρωση των 
υπευθύνων επεξεργασίας και των 
εκτελούντων την επεξεργασία σχετικά με 
τους κινδύνους, τους κανόνες, τις 
εγγυήσεις και τα δικαιώματα που 
άπτονται της επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. Η διαδικασία 
περιλαμβάνει και ένα μητρώο κυρώσεων 
και παραβιάσεων. Στο εν λόγω μητρώο 
πρέπει να καταγράφονται εξίσου όλες οι 
προειδοποιήσεις και κυρώσεις με τον 
πλέον αναλυτικό τρόπο καθώς και η 
διευθέτηση των παραβιάσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εξασφαλίζει την ενημέρωση των υπευθύνων επεξεργασίας και εκτελούντων την επεξεργασία 
και διασφαλίζει την ενιαία εφαρμογή εντός ΕΕ.
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Τροπολογία 2613
Jan Mulder

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η αρχή ελέγχου απαγορεύεται να 
αποκαλύψει πληροφορίες που έλαβε, στις 
περιπτώσεις όπου η αποκάλυψη τους 
επηρεάζει αρνητικά τα δικαιώματα και 
τις ελευθερίες λοιπών προσώπων, 
συμπεριλαμβανομένων των υπευθύνων 
επεξεργασίας ή των εκτελούντων την 
επεξεργασία. Αυτό ισχύει ιδίως όσον 
αφορά:
α) πληροφορίες που σχετίζονται με 
οικονομικά συμφέροντα και εμπορικά 
μυστικά του υπευθύνου επεξεργασίας ή 
του εκτελούντα την επεξεργασία·
β) τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται 
σύμφωνα με το άρθρο 30· και 
γ) πληροφορίες οι οποίες έχουν 
χαρακτηριστεί εμπιστευτικές βάσει του 
δικαίου της Ένωσης ή του κράτους 
μέλους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες που αποκαλύπτονται στην 
αρχή ελέγχου παραμένουν εμπιστευτικές.

Τροπολογία 2614
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατόπιν αιτήματος, η αρχή ελέγχου 
συμβουλεύει το πρόσωπο στο οποίο 

3. Κατόπιν αιτήματος, η αρμόδια αρχή 
ελέγχου συμβουλεύει το πρόσωπο στο 
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αναφέρονται τα δεδομένα κατά την 
άσκηση των δικαιωμάτων του που 
απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό 
και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, 
συνεργάζεται με τις αρχές ελέγχου σε άλλα 
κράτη μέλη για τον σκοπό αυτό.

οποίο αναφέρονται τα δεδομένα κατά την 
άσκηση των δικαιωμάτων του που 
απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό 
και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, 
συνεργάζεται με τις αρχές ελέγχου σε άλλα 
κράτη μέλη για τον σκοπό αυτό.

Or. en

Τροπολογία 2615
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατόπιν αιτήματος, η αρχή ελέγχου 
συμβουλεύει το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα κατά την 
άσκηση των δικαιωμάτων του που 
απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό 
και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, 
συνεργάζεται με τις αρχές ελέγχου σε άλλα 
κράτη μέλη για τον σκοπό αυτό.

3. Κατόπιν αιτήματος, η αρμόδια αρχή 
ελέγχου συμβουλεύει το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα κατά την 
άσκηση των δικαιωμάτων του που 
απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό 
και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, 
συνεργάζεται με τις αρχές ελέγχου σε άλλα 
κράτη μέλη για τον σκοπό αυτό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προέρχεται από τη γνωμοδότηση της ITRE.

Τροπολογία 2616
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Εάν τα αιτήματα είναι προδήλως 
υπερβολικά, ιδίως λόγω του 
επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η 
αρχή ελέγχου μπορεί να επιβάλλει την 

6. Εάν τα αιτήματα είναι προδήλως 
υπερβολικά, ιδίως λόγω του 
επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η 
αρχή ελέγχου μπορεί να επιβάλλει την 
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καταβολή κάποιου τέλους ή να μην προβεί 
στην ενέργεια που ζητεί το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα. Η αρχή 
ελέγχου φέρει το βάρος απόδειξης του 
προδήλως υπερβολικού χαρακτήρα του 
αιτήματος.

καταβολή κάποιου τέλους ώστε να προβεί 
στην ενέργεια που ζητεί το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα. Το ύψος 
του εν λόγω τέλους δεν θα υπερβαίνει το 
κόστος εκτέλεσης της απαιτούμενης 
ενέργειας. Η αρχή ελέγχου φέρει το βάρος 
απόδειξης του προδήλως υπερβολικού 
χαρακτήρα του αιτήματος.

Or. en

Τροπολογία 2617
Timothy Kirkhope
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Εάν τα αιτήματα είναι προδήλως 
υπερβολικά, ιδίως λόγω του 
επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η 
αρχή ελέγχου μπορεί να επιβάλλει την 
καταβολή κάποιου τέλους ή να μην προβεί 
στην ενέργεια που ζητεί το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα. Η αρχή 
ελέγχου φέρει το βάρος απόδειξης του 
προδήλως υπερβολικού χαρακτήρα του 
αιτήματος.

6. Εάν τα αιτήματα είναι προδήλως 
υπερβολικά, ιδίως λόγω του 
επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η 
αρχή ελέγχου μπορεί να επιβάλλει την 
καταβολή κάποιου τέλους ή να μην προβεί 
στην ενέργεια που ζητεί το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα. Η αρχή 
ελέγχου κατόπιν αιτήματος, οφείλει να 
αποδείξει τον προδήλως υπερβολικό
χαρακτήρα του αιτήματος.

Or. en


