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Τροπολογία 2618
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε αρχή ελέγχου έχει την εξουσία: 1. Η αρμόδια αρχή ελέγχου έχει την 
εξουσία:

Or. en

Τροπολογία 2619
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε αρχή ελέγχου έχει την εξουσία: 1. Δυνάμει του άρθρου 51 η αρμόδια αρχή 
ελέγχου έχει την εξουσία:

Or. en

Τροπολογία 2620
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να ειδοποιεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας 
ή τον εκτελούντα τον επεξεργασία για 
εικαζόμενη παραβίαση των διατάξεων που 
ρυθμίζουν την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και, εφόσον 
συντρέχει περίπτωση, να δίνει εντολή στον 

α) να ειδοποιεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας 
ή τον εκτελούντα τον επεξεργασία για 
εικαζόμενη παραβίαση των διατάξεων που 
ρυθμίζουν την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και, εφόσον 
συντρέχει περίπτωση, να δίνει εντολή στον 
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υπεύθυνο επεξεργασίας ή στον εκτελούντα 
την επεξεργασία να επανορθώσει την εν 
λόγω παραβίαση, με συγκεκριμένο τρόπο, 
με σκοπό τη βελτίωση της προστασίας του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα·

υπεύθυνο επεξεργασίας ή στον εκτελούντα 
την επεξεργασία να επανορθώσει την εν 
λόγω παραβίαση, με συγκεκριμένο τρόπο, 
με σκοπό τη βελτίωση της προστασίας του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα, ή εφόσον είναι απαραίτητο, να 
επιβάλλει στον υπεύθυνο επεξεργασίας 
την υποχρέωση γνωστοποίησης της 
παραβίασης των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στο πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα·

Or. en

Τροπολογία 2621
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) να διασφαλίζει τη συμμόρφωση προς τις 
προηγούμενες εγκρίσεις και τις
προηγούμενες διαβουλεύσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 34·

δ) να διασφαλίζει τη συμμόρφωση προς τις 
προηγούμενες διαβουλεύσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 34·

Or. en

Αιτιολόγηση

Προέρχεται από τη γνωμοδότηση της ITRE.

Τροπολογία 2622
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ α) να πιστοποιεί υπευθύνους 
επεξεργασίας και εκτελούντες την 
επεξεργασία δυνάμει του άρθρου 39·
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Or. en

Τροπολογία 2623
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ α) να πιστοποιεί υπευθύνους 
επεξεργασίας και εκτελούντες την 
επεξεργασία δυνάμει του άρθρου 39·

Or. en

Τροπολογία 2624
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι α) να ενημερώνει τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας και/ή τον εκτελούντα την 
επεξεργασία σχετικά με τα δικαστικά 
μέσα προσφυγής κατά της απόφασής της.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προέρχεται από τη Γνωμοδότηση της ITRE.

Τροπολογία 2625
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι α) πραγματοποιεί ελέγχους ή σχέδια 
ελέγχου σχετικά με την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Or. es

Τροπολογία 2626
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε αρχή ελέγχου διαθέτει εξουσία 
διεξαγωγής έρευνας ώστε να εξασφαλίζει 
από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον 
εκτελούντα την επεξεργασία:

Κάθε αρχή ελέγχου διαθέτει εξουσία 
διεξαγωγής έρευνας ώστε να εξασφαλίζει 
από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον 
εκτελούντα την επεξεργασία χωρίς 
προηγούμενη ανακοίνωση:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εξουσία για διεξαγωγή έρευνας στους υπευθύνους επεξεργασίας δεδομένων ή τους 
εκτελούντες την επεξεργασία χωρίς προηγούμενη ανακοίνωση θα ενισχύσει τον ρόλο της αρχής 
ελέγχου.

Τροπολογία 2627
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε αρχή ελέγχου διαθέτει εξουσία 
διεξαγωγής έρευνας ώστε να εξασφαλίζει 
από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον 
εκτελούντα την επεξεργασία:

Η αρμόδια αρχή ελέγχου διαθέτει εξουσία 
διεξαγωγής έρευνας ώστε να εξασφαλίζει 
από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον 
εκτελούντα την επεξεργασία:



AM\929533EL.doc 7/201 PE506.170v02-00

EL

Or. en

Τροπολογία 2628
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε αρχή ελέγχου διαθέτει εξουσία 
διεξαγωγής έρευνας ώστε να εξασφαλίζει 
από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον 
εκτελούντα την επεξεργασία:

Δυνάμει του άρθρου 51, η αρμόδια αρχή 
ελέγχου διαθέτει εξουσία διεξαγωγής 
έρευνας ώστε να εξασφαλίζει από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα 
την επεξεργασία:

Or. en

Τροπολογία 2629
Sophia in 't Veld

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα και όλες τις 
πληροφορίες που απαιτούνται για την 
άσκηση των καθηκόντων της·

α) πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα και σε όλα τα 
έγγραφα και τις πληροφορίες που 
απαιτούνται για την άσκηση των 
καθηκόντων ελέγχου της·

Or. en

Τροπολογία 2630
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του, 
συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού και 
των μέσων επεξεργασίας δεδομένων, εάν 
υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι διεξάγεται 
σε αυτές δραστηριότητα κατά παράβαση 
του παρόντος κανονισμού.

β) πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του, 
συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού και 
των μέσων επεξεργασίας δεδομένων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Χωρίς την προτεινόμενη διαγραφή, οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων θα μπορούσαν να 
αποφύγουν τις επιτόπιες επιθεωρήσεις, αμφισβητώντας την ύπαρξη «εύλογων υπονοιών». Σε 
αυτές τις περιπτώσεις, επιθεωρήσεις θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν μόνο μετά από 
δικαστική απόφαση, και στο διάστημα αυτό, τα στοιχεία μπορεί να καταστρέφονταν.

Τροπολογία 2631
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του, 
συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού και 
των μέσων επεξεργασίας δεδομένων, εάν 
υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι διεξάγεται 
σε αυτές δραστηριότητα κατά παράβαση 
του παρόντος κανονισμού.

β) πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του, 
συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού και 
των μέσων επεξεργασίας δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 2632
Kinga Gál

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κάθε αρχή ελέγχου έχει την εξουσία να 
γνωστοποιεί στις δικαστικές αρχές τις 
παραβιάσεις του παρόντος κανονισμού και 
να συμμετέχει σε νομικές διαδικασίες, 
ιδίως δυνάμει του άρθρου 74 παράγραφος 
4 και του άρθρου 75 παράγραφος 2.

3. Κάθε αρχή ελέγχου έχει την εξουσία να 
γνωστοποιεί στις δικαστικές αρχές τις 
παραβιάσεις του παρόντος κανονισμού και 
να συμμετέχει σε νομικές διαδικασίες, 
ιδίως δυνάμει του άρθρου 75 παράγραφος 
2.

Or. hu

Τροπολογία 2633
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κάθε αρχή ελέγχου έχει την εξουσία να 
γνωστοποιεί στις δικαστικές αρχές τις 
παραβιάσεις του παρόντος κανονισμού και 
να συμμετέχει σε νομικές διαδικασίες, 
ιδίως δυνάμει του άρθρου 74 παράγραφος 
4 και του άρθρου 75 παράγραφος 2.

3. Η αρμόδια αρχή ελέγχου έχει την 
εξουσία να γνωστοποιεί στις δικαστικές 
αρχές τις παραβιάσεις του παρόντος 
κανονισμού και να συμμετέχει σε νομικές 
διαδικασίες, ιδίως δυνάμει του άρθρου 74 
παράγραφος 4 και του άρθρου 75 
παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 2634
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κάθε αρχή ελέγχου έχει την εξουσία να 
γνωστοποιεί στις δικαστικές αρχές τις 
παραβιάσεις του παρόντος κανονισμού και 
να συμμετέχει σε νομικές διαδικασίες, 
ιδίως δυνάμει του άρθρου 74 παράγραφος 

3. Δυνάμει του άρθρου 51, η αρμόδια
αρχή ελέγχου έχει την εξουσία να 
γνωστοποιεί στις δικαστικές αρχές τις 
παραβιάσεις του παρόντος κανονισμού και 
να συμμετέχει σε νομικές διαδικασίες, 
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4 και του άρθρου 75 παράγραφος 2. ιδίως δυνάμει του άρθρου 74 παράγραφος 
4 και του άρθρου 75 παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 2635
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κάθε αρχή ελέγχου έχει την εξουσία να 
επιβάλλει κυρώσεις για διοικητικά 
παραπτώματα, και ιδίως εκείνα που 
αναφέρονται στο άρθρο 79 παράγραφοι 4, 
5 και 6.

4. Η αρμόδια αρχή ελέγχου έχει την 
εξουσία να επιβάλλει κυρώσεις για 
διοικητικά παραπτώματα, και ιδίως εκείνα 
που αναφέρονται στο άρθρο 79 
παράγραφοι 4, 5 και 6.

Or. en

Τροπολογία 2636
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κάθε αρχή ελέγχου έχει την εξουσία να 
επιβάλλει κυρώσεις για διοικητικά 
παραπτώματα, και ιδίως εκείνα που 
αναφέρονται στο άρθρο 79 παράγραφοι 4, 
5 και 6.

4. Δυνάμει του άρθρου 51, η αρμόδια 
αρχή ελέγχου έχει την εξουσία να 
επιβάλλει κυρώσεις για διοικητικά 
παραπτώματα, και ιδίως εκείνα που 
αναφέρονται στο άρθρο 79 παράγραφοι 4, 
5 και 6.

Or. en

Τροπολογία 2637
Cornelia Ernst
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η αρχή ελέγχου καταβάλλει αμοιβή, η 
οποία ανέρχεται στο είκοσι τοις εκατό 
του προστίμου που προκύπτει από τη 
διερεύνηση των πληροφοριών που 
ελήφθησαν και επιβάλλεται δυνάμει της 
παραγράφου 4, στον πληροφοριοδότη που 
παρέχει πληροφορίες σχετικά με 
ισχυρισμούς παράνομης επεξεργασίας. Οι 
διαδικασίες για την καταβολή της 
αμοιβής προστατεύουν το απόρρητο της 
ταυτότητας του πληροφοριοδότη και 
προβλέπουν δυνατότητα καταβολής 
αμοιβής σε ανώνυμους πληροφοριοδότες.

Or. en

Τροπολογία 2638
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Κάθε αρχή ελέγχου οφείλει να εκπονεί 
ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητές της. 
Η έκθεση υποβάλλεται στο εθνικό
κοινοβούλιο και καθίσταται διαθέσιμη στο 
κοινό, στην Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων.

Κάθε αρχή ελέγχου οφείλει να εκπονεί 
ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητές της. 
Η έκθεση υποβάλλεται στο αντίστοιχο 
κοινοβούλιο ή/και στις υπόλοιπες αρχές 
που ορίζονται από την εθνική νομοθεσία
και καθίσταται διαθέσιμη στο κοινό, στην 
Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων.

Or. es

Τροπολογία 2639
Δημήτριος Δρούτσας
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Κάθε αρχή ελέγχου οφείλει να εκπονεί 
ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητές της. 
Η έκθεση υποβάλλεται στο εθνικό 
κοινοβούλιο και καθίσταται διαθέσιμη στο 
κοινό, στην Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων.

Κάθε αρχή ελέγχου οφείλει να εκπονεί 
έκθεση για τις δραστηριότητές της ανά 
διετία τουλάχιστον. Η έκθεση 
υποβάλλεται στο εθνικό κοινοβούλιο και 
καθίσταται διαθέσιμη στο κοινό, στην 
Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 2640
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 54α
Επικεφαλής αρχή

1. 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 από ένα 
κράτη μέλη, ή εάν υποβάλλονται σε 
επεξεργασία τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα κατοίκων σε πολλά κράτη 
μέλη, η αρχή ελέγχου της κύριας 
εγκατάστασης του υπευθύνου 
επεξεργασίας ή του εκτελούντος την 
επεξεργασία λειτουργεί ως ενιαίο σημείο 
επικοινωνίας για τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την 
επεξεργασία.
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2. Η επικεφαλής αρχή διασφαλίζει τον 
συντονισμό με τις αρχές που εμπλέκονται 
σε οποιοδήποτε στάδιο των εποπτικών 
διαδικασιών κατά του υπευθύνου 
επεξεργασίας ή του εκτελούντος την 
επεξεργασία κατά την έννοια της 
παραγράφου 1. Για τον σκοπό αυτόν 
υποβάλλει ιδιαιτέρως οποιαδήποτε 
σχετική πληροφορία και πραγματοποιεί 
διαβουλεύσεις με τις λοιπές αρχές προτού 
εγκρίνει κάποιο μέτρο που πρόκειται να 
έχει νομικές συνέπειες για τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την 
επεξεργασία κατά την έννοια της 
παραγράφου 1.
3. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν 
είναι εγκατεστημένος στην Ένωση και 
κάτοικοι σε διαφορετικά κράτη μέλη 
επηρεάζονται από τις πράξεις 
επεξεργασίας που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, οι 
αρχές ελέγχου των ενδιαφερόμενων 
κρατών μελών ορίζουν την αρχή ελέγχου, 
η οποία θα λειτουργεί ως ενιαίο σημείο 
επικοινωνίας για τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την 
επεξεργασία.

Or. en

Τροπολογία 2641
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 54α

Επικεφαλής αρχή και συνεκτικότητα
1. Εάν κατά την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα 
ισχυριστεί ότι σημειώθηκε παραβίαση 
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των δικαιωμάτων του που απορρέουν 
από τον παρόντα κανονισμό ή πρέπει να 
εξασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή του 
παρόντα κανονισμού σύμφωνα με το 
άρθρο 46, εφαρμόζεται η εξής 
διαδικασία:
α) εάν συμμετέχει πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα: αρμόδια αρχή 
ελέγχου για το εν λόγω πρόσωπο είναι η 
επικεφαλής αρχή·
β) εάν δεν συμμετέχει πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα: 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, ή σε περίπτωση που υποβάλλονται 
σε επεξεργασία δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα των κατοίκων διαφόρων 
κρατών μελών, η αρχή ελέγχου της 
κύριας εγκατάστασης του υπευθύνου 
επεξεργασίας ή του εκτελούντος την 
επεξεργασία λειτουργεί ως ενιαίο σημείο 
επικοινωνίας για τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την 
επεξεργασία και είναι η επικεφαλής αρχή.
2. Η επικεφαλής αρχή μεριμνά για τον 
συντονισμό με τις άλλες εμπλεκόμενες 
αρχές ελέγχου σε κάθε φάση της 
διαδικασίας ελέγχου. Για τον σκοπό 
αυτόν διαβιβάζει όλες τις αντίστοιχες 
πληροφορίες και διαβουλεύεται με τις 
άλλες εμπλεκόμενες αρχές ελέγχου πριν 
λάβει μέτρα με έννομες συνέπειες. Η 
επικεφαλής αρχή δίνει τη μέγιστη δυνατή 
προσοχή στις γνωμοδοτήσεις των 
εμπλεκομένων αρχών ελέγχου. Η 
επικεφαλής αρχή πρέπει επίσης να 
συνεργάζεται με την Επιτροπή σε όλα τα 
στάδια της διαδικασίας ελέγχου.
Εάν οι εμπλεκόμενες αρχές ελέγχου βρουν 
υπό την καθοδήγηση της επικεφαλής 
αρχής και σε συνεργασία με την 
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Επιτροπή κοινή λύση εντός τεσσάρων 
εβδομάδων, η λύση αυτή ισχύει επίσης 
χωρίς να απαιτείται να ασχοληθεί με την 
εν λόγω υπόθεση το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων. Το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο 
εκτελών την επεξεργασία έχει στη 
διάθεσή του τα ένδικα μέσα που 
περιγράφονται στον παρόντα κανονισμό ή 
όλα τα άλλα ένδικα μέσα που ισχύουν 
γενικά.
Εάν οι εμπλεκόμενες αρχές ελέγχου δεν 
βρουν υπό την καθοδήγηση της 
επικεφαλής αρχής και σε συνεργασία με 
την Επιτροπή κοινή λύση εντός τεσσάρων 
εβδομάδων, με την εν λόγω υπόθεση 
ασχολείται το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων. Η επικεφαλής 
αρχή προβαίνει στις ανάλογες ενέργειες 
γι' αυτό σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό.
3. Εάν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων βρει σε 
συνεργασία με την Επιτροπή κοινή λύση 
εντός οκτώ εβδομάδων, ισχύει η εν λόγω 
λύση. Το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία έχει στη διάθεσή του τα 
ένδικα μέσα που περιγράφονται στον 
παρόντα κανονισμό ή όλα τα άλλα ένδικα 
μέσα που ισχύουν γενικά.
Εάν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων δεν βρει σε 
συνεργασία με την Επιτροπή κοινή λύση 
εντός οκτώ εβδομάδων, η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται και υποχρεούται να 
προτείνει εντός τεσσάρων ακόμα 
εβδομάδων στο πλαίσιο κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξης μια λύση 
λαμβάνοντας υπόψη τη γνωμοδότηση του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας 
Δεδομένων. Εάν δεν το πράξει, όλοι οι 
συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένου 
του νομοθέτη, έχουν στη διάθεσή τους τα 
περιγραφόμενα στον παρόντα κανονισμό 
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ένδικα μέσα ή όλα τα άλλα ένδικα μέσα 
που ισχύουν γενικά. Αυτό ισχύει ιδίως για 
το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα, τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή 
τον εκτελούντα την επεξεργασία.
4. Εάν το Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
αντιτεθούν στο περιεχόμενο της κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξης σύμφωνα με την 
προβλεπόμενη γι’ αυτό διαδικασία, η 
Επιτροπή πρέπει να δρομολογήσει 
νομοθετική πρωτοβουλία σύμφωνα με 
την προβλεπόμενη διαδικασία. Όλοι οι 
συμμετέχοντες έχουν στη διάθεσή τους τα 
περιγραφόμενα στον παρόντα κανονισμό 
ένδικα μέσα ή όλα τα άλλα ένδικα μέσα 
που ισχύουν γενικά. Αυτό ισχύει ιδίως για 
το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα, τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή 
τον εκτελούντα την επεξεργασία.

Or. de

Τροπολογία 2642
Carmen Romero López

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 54α
Επικεφαλής αρχή

1. Σε περίπτωση υποβολής καταγγελιών, 
ερευνών ή άλλων δραστηριοτήτων 
ελέγχου που αναφέρονται στην 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στο πλαίσιο δραστηριοτήτων 
ενός υπευθύνου ή επιφορτισμένου σε ένα 
ή περισσότερα κράτη μέλη ή εάν η 
επεξεργασία αφορά τους κατοίκους σε 
περισσότερα από ένα κράτη μέλη, 
οποιαδήποτε αρχή ελέγχου θα ενημερώνει 
τις άλλες αρχές ελέγχου πριν κινήσει 
οποιαδήποτε διαδικασία. Οποιαδήποτε 
από τις ενδιαφερόμενες αρχές ελέγχου θα 
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μπορεί να διεκδικήσει επιπλέον 
πληροφορίες, συνεργασία με την αρχή 
αναφοράς σύμφωνα με τους όρους που 
προβλέπονται στα άρθρα 55 και 56, ή μια 
συντονισμένη δράση από όλες τις 
ενδιαφερόμενες επιβλέπουσες αρχές 
σύμφωνα με όσα ορίζει η παράγραφος 3.

2. Η ενδιαφερόμενη επιβλέπουσα αρχή 
διαβιβάζει στις άλλες ενδιαφερόμενες 
αρχές ένα σχέδιο μέτρων και άλλες 
σχετικές πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων των γεγονότων 
και μιας νομικής έκθεσης, πριν από την 
θέσπιση των μέσων για την κατάρτιση 
μιας ανοικτής διαδικασίας σχετικά με 
καταγγελίες, έρευνες ή άλλες 
δραστηριότητες ελέγχου και οι οποίες 
επιφέρουν νομικές επιπτώσεις ενώπιον 
ενός υπευθύνου, ενός επιφορτισμένου ή 
των ενδιαφερομένων.
3. Σε περίπτωση που μια ενδιαφερόμενη 
αρχή ελέγχου ζητεί συντονισμένη δράση 
όλων των ενδιαφερόμενων αρχών 
ελέγχου, η αρχή ελέγχου του κράτους 
μέλους όπου βρίσκεται η κύρια έδρα του 
υπεύθυνου ή όπου ο επιφορτισμένος θα 
ενεργεί ως κύρια αρχή και εξ ονόματος 
των ενδιαφερόμενων αρχών ελέγχου, και 
σύμφωνα με αυτές, σε οποιαδήποτε φάση 
των εποπτικών διαδικασιών.
Για αυτόν το σκοπό, συγκεκριμένα, 
διαβιβάζει μια πρόταση μέσων στις 
ενδιαφερόμενες αρχές ελέγχου.
4. Εάν κάποια από τις ενδιαφερόμενες 
αρχές ελέγχου αντιτίθεται στην πρόταση 
μέσων σε μια περίοδο τριών εβδομάδων 
μετά την παρουσίαση της εν λόγω 
πρότασης, την υπόθεση θα εξετάσει το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων, σύμφωνα με τους όρους του 
άρθρου 58.
5. Σε περίπτωση που δεν εκφράσει 
ένσταση καμία εποπτική αρχή, η 
προτεινόμενη απόφαση θα υιοθετηθεί 
από όλες τις ενδιαφερόμενες εποπτικές 
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αρχές και θα εφαρμοστεί σε εθνικό 
επίπεδο.
6. Εάν η ηγετική αρχή δεν ενεργήσει 
εντός διαστήματος ενός μήνα από την 
υποβολή του αιτήματος ενός ή 
περισσότερων ενδιαφερόμενων αρχών, 
αυτές θα είναι αρμόδιες για τη λήψη 
προσωρινών μέτρων και θα διαβιβάζουν 
την υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 
58. 

Or. es

Αιτιολόγηση

Προτείνεται ένας μηχανισμός λήψης αποφάσεων από τις εποπτικές αρχές για όλα τα θέματα 
που προκύπτουν από τις καταγγελίες των πολιτών των κρατών μελών τους. Ανάλογα με την 
περίπτωση, θα υπάρχει δυνατότητα προσφυγής σε δράσεις που συντονίζονται από μια κύρια 
αρχή της οποίας οι διαφορές θα επιλύονται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων. Όλα αυτά προκειμένου να καταστεί δυνατή η πρακτική εφαρμογή του συστήματος 
όταν κινητοποιείται κατόπιν καταγγελίας ενός ενδιαφερομένου.

Τροπολογία 2643
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αρχές ελέγχου παρέχουν η μια στην 
άλλη σχετικές πληροφορίες και αμοιβαία 
συνδρομή για τη θέση σε ισχύ και την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού με 
συνεκτικό τρόπο, θεσπίζουν δε μέτρα για 
την αποτελεσματική συνεργασία τους. Η 
αμοιβαία συνδρομή καλύπτει, ειδικότερα, 
αιτήματα παροχής πληροφοριών και μέτρα 
ελέγχου, όπως αιτήματα περί 
προηγούμενης έγκρισης και
προηγούμενης διαβούλευσης, ελέγχου και 
άμεσης ενημέρωσης για την κίνηση 
υποθέσεων και τις επακόλουθες εξελίξεις 
εάν πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 

1. Οι αρχές ελέγχου παρέχουν η μια στην 
άλλη σχετικές πληροφορίες και αμοιβαία 
συνδρομή για τη θέση σε ισχύ και την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού με 
συνεκτικό τρόπο, θεσπίζουν δε μέτρα για 
την αποτελεσματική συνεργασία τους. Η 
αμοιβαία συνδρομή καλύπτει, ειδικότερα, 
αιτήματα παροχής πληροφοριών και μέτρα 
ελέγχου, όπως αιτήματα περί 
προηγούμενης διαβούλευσης, ελέγχου και 
άμεσης ενημέρωσης για την κίνηση 
υποθέσεων και τις επακόλουθες εξελίξεις 
εάν πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα σε περισσότερα κράτη μέλη 
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δεδομένα σε περισσότερα κράτη μέλη 
ενδέχεται να επηρεάζονται από πράξεις 
επεξεργασίας.

ενδέχεται να επηρεάζονται από πράξεις 
επεξεργασίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαγραφή αποτελεί συνέπεια της τροπολογίας του άρθρου 34.

Τροπολογία 2644
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αρχές ελέγχου παρέχουν η μια στην 
άλλη σχετικές πληροφορίες και αμοιβαία 
συνδρομή για τη θέση σε ισχύ και την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού με 
συνεκτικό τρόπο, θεσπίζουν δε μέτρα για 
την αποτελεσματική συνεργασία τους. Η 
αμοιβαία συνδρομή καλύπτει, ειδικότερα, 
αιτήματα παροχής πληροφοριών και μέτρα 
ελέγχου, όπως αιτήματα περί 
προηγούμενης έγκρισης και προηγούμενης 
διαβούλευσης, ελέγχου και άμεσης 
ενημέρωσης για την κίνηση υποθέσεων και 
τις επακόλουθες εξελίξεις εάν πρόσωπα 
στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα σε 
περισσότερα κράτη μέλη ενδέχεται να 
επηρεάζονται από πράξεις επεξεργασίας.

1. Οι αρχές ελέγχου παρέχουν η μια στην 
άλλη σχετικές πληροφορίες και αμοιβαία 
συνδρομή για τη θέση σε ισχύ και την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού με 
συνεκτικό τρόπο, θεσπίζουν δε μέτρα για 
την αποτελεσματική συνεργασία τους. Η 
αμοιβαία συνδρομή καλύπτει, ειδικότερα, 
αιτήματα παροχής πληροφοριών και μέτρα 
ελέγχου, όπως αιτήματα περί 
προηγούμενης έγκρισης και προηγούμενης 
διαβούλευσης, ελέγχου και άμεσης 
ενημέρωσης για την κίνηση υποθέσεων και 
τις επακόλουθες εξελίξεις εάν πρόσωπα 
στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα σε 
περισσότερα κράτη μέλη ενδέχεται να 
επηρεάζονται από πράξεις επεξεργασίας. Η 
επικεφαλής αρχή ελέγχου σύμφωνα με το 
άρθρο 51 παράγραφος 2 διασφαλίζει τον 
συντονισμό με τις εμπλεκόμενες αρχές 
και λειτουργεί ως ενιαίο σημείο 
επικοινωνίας για τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την 
επεξεργασία.

Or. en
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Τροπολογία 2645
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αρχές ελέγχου παρέχουν η μια στην 
άλλη σχετικές πληροφορίες και αμοιβαία 
συνδρομή για τη θέση σε ισχύ και την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού με 
συνεκτικό τρόπο, θεσπίζουν δε μέτρα για 
την αποτελεσματική συνεργασία τους. Η 
αμοιβαία συνδρομή καλύπτει, ειδικότερα, 
αιτήματα παροχής πληροφοριών και μέτρα 
ελέγχου, όπως αιτήματα περί 
προηγούμενης έγκρισης και
προηγούμενης διαβούλευσης, ελέγχου και 
άμεσης ενημέρωσης για την κίνηση 
υποθέσεων και τις επακόλουθες εξελίξεις 
εάν πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα σε περισσότερα κράτη μέλη 
ενδέχεται να επηρεάζονται από πράξεις 
επεξεργασίας.

1. Οι αρχές ελέγχου παρέχουν η μια στην 
άλλη σχετικές πληροφορίες και αμοιβαία 
συνδρομή για τη θέση σε ισχύ και την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού με 
συνεκτικό τρόπο, θεσπίζουν δε μέτρα για 
την αποτελεσματική συνεργασία τους. Η 
αμοιβαία συνδρομή καλύπτει, ειδικότερα, 
αιτήματα παροχής πληροφοριών και μέτρα 
ελέγχου, όπως αιτήματα περί 
προηγούμενης διαβούλευσης, ελέγχου και 
άμεσης ενημέρωσης για την κίνηση 
υποθέσεων και τις επακόλουθες εξελίξεις 
εάν πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα σε περισσότερα κράτη μέλη 
ενδέχεται να παράγουν έννομες συνέπειες 
εις βάρος των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα.

Or. en

Τροπολογία 2646
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αρχές ελέγχου παρέχουν η μια στην 
άλλη σχετικές πληροφορίες και αμοιβαία 
συνδρομή για τη θέση σε ισχύ και την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού με 
συνεκτικό τρόπο, θεσπίζουν δε μέτρα για 
την αποτελεσματική συνεργασία τους. Η 
αμοιβαία συνδρομή καλύπτει, ειδικότερα, 
αιτήματα παροχής πληροφοριών και μέτρα 
ελέγχου, όπως αιτήματα περί 
προηγούμενης έγκρισης και προηγούμενης 

1. Οι αρχές ελέγχου παρέχουν η μια στην 
άλλη σχετικές πληροφορίες και αμοιβαία 
συνδρομή για τη θέση σε ισχύ και την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού με 
συνεκτικό τρόπο, θεσπίζουν δε μέτρα για 
την αποτελεσματική συνεργασία τους. Η 
αμοιβαία συνδρομή καλύπτει, ειδικότερα, 
αιτήματα παροχής πληροφοριών και μέτρα 
ελέγχου, όπως αιτήματα περί 
προηγούμενης έγκρισης και προηγούμενης 
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διαβούλευσης, ελέγχου και άμεσης 
ενημέρωσης για την κίνηση υποθέσεων και 
τις επακόλουθες εξελίξεις εάν πρόσωπα 
στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα σε 
περισσότερα κράτη μέλη ενδέχεται να 
επηρεάζονται από πράξεις επεξεργασίας.

διαβούλευσης, ελέγχου και άμεσης 
ενημέρωσης για την κίνηση υποθέσεων και 
τις επακόλουθες εξελίξεις εάν ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία είναι εγκατεστημένος σε 
πολλά κράτη μέλη ή εάν πρόσωπα στα 
οποία αναφέρονται τα δεδομένα σε 
περισσότερα κράτη μέλη ενδέχεται να 
επηρεάζονται από πράξεις επεξεργασίας. Η 
επικεφαλής αρχή όπως ορίζεται στο 
άρθρο 54α διασφαλίζει τον συντονισμό με 
τις εμπλεκόμενες αρχές ελέγχου και 
λειτουργεί ως ενιαίο σημείο επικοινωνίας 
για τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον 
εκτελούντα την επεξεργασία.

Or. en

Τροπολογία 2647
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε αρχή ελέγχου λαμβάνει όλα τα 
κατάλληλα μέτρα που απαιτούνται για να 
απαντήσει στο αίτημα άλλης αρχής 
ελέγχου χωρίς καθυστέρηση και το 
αργότερο έναν μήνα μετά την παραλαβή 
του αιτήματος. Τα εν λόγω μέτρα μπορεί 
να περιλαμβάνουν, ειδικότερα, τη 
διαβίβαση σχετικών πληροφοριών 
σχετικά με την πορεία μιας έρευνας ή τα 
μέτρα επιβολής για την παύση ή την 
απαγόρευση πράξεων επεξεργασίας που 
αντίκεινται στον παρόντα κανονισμό.

2. Κάθε αρχή ελέγχου λαμβάνει όλα τα 
κατάλληλα μέτρα που απαιτούνται για να 
απαντήσει στο αίτημα άλλης αρχής 
ελέγχου χωρίς καθυστέρηση και το 
αργότερο έναν μήνα μετά την παραλαβή 
του αιτήματος.

Or. en

Τροπολογία 2648
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε αρχή ελέγχου λαμβάνει όλα τα 
κατάλληλα μέτρα που απαιτούνται για να 
απαντήσει στο αίτημα άλλης αρχής 
ελέγχου χωρίς καθυστέρηση και το 
αργότερο έναν μήνα μετά την παραλαβή 
του αιτήματος. Τα εν λόγω μέτρα μπορεί 
να περιλαμβάνουν, ειδικότερα, τη 
διαβίβαση σχετικών πληροφοριών σχετικά 
με την πορεία μιας έρευνας ή τα μέτρα 
επιβολής για την παύση ή την απαγόρευση 
πράξεων επεξεργασίας που αντίκεινται 
στον παρόντα κανονισμό.

2. Κάθε αρχή ελέγχου λαμβάνει όλα τα 
κατάλληλα μέτρα που απαιτούνται για να 
απαντήσει στο αίτημα άλλης αρχής 
ελέγχου χωρίς καθυστέρηση και το 
αργότερο έναν μήνα μετά την παραλαβή 
του αιτήματος. Τα εν λόγω μέτρα μπορεί 
να περιλαμβάνουν, ειδικότερα, τη 
διαβίβαση σχετικών πληροφοριών σχετικά 
με την πορεία μιας έρευνας ή τα μέτρα 
επιβολής για την παύση ή την απαγόρευση 
πράξεων επεξεργασίας που έχει αποδειχτεί 
ότι αντίκεινται στον παρόντα κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 2649
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε αρχή ελέγχου λαμβάνει όλα τα 
κατάλληλα μέτρα που απαιτούνται για να 
απαντήσει στο αίτημα άλλης αρχής 
ελέγχου χωρίς καθυστέρηση και το 
αργότερο έναν μήνα μετά την παραλαβή 
του αιτήματος. Τα εν λόγω μέτρα μπορεί 
να περιλαμβάνουν, ειδικότερα, τη 
διαβίβαση σχετικών πληροφοριών σχετικά 
με την πορεία μιας έρευνας ή τα μέτρα 
επιβολής για την παύση ή την απαγόρευση 
πράξεων επεξεργασίας που αντίκεινται 
στον παρόντα κανονισμό.

2. Κάθε αρχή ελέγχου λαμβάνει όλα τα 
κατάλληλα μέτρα που απαιτούνται για να 
απαντήσει στο αίτημα άλλης αρχής 
ελέγχου χωρίς καθυστέρηση και το 
αργότερο δεκαπέντε ημέρες μετά την 
παραλαβή του αιτήματος. Τα εν λόγω 
μέτρα μπορεί να περιλαμβάνουν, 
ειδικότερα, τη διαβίβαση σχετικών 
πληροφοριών σχετικά με την πορεία μιας 
έρευνας ή τα μέτρα επιβολής για την 
παύση ή την απαγόρευση πράξεων 
επεξεργασίας που αντίκεινται στον 
παρόντα κανονισμό.

Or. es
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Τροπολογία 2650
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Στην περίπτωση της παραγράφου 4 
του άρθρου 55 το παραδεκτό του μέτρου 
που επιδιώκεται με το αίτημα συνδρομής 
ακολουθεί το δίκαιο της αιτούσας αρχής· 
η νομιμότητα της παροχής συνδρομής 
ακολουθεί το δίκαιο της αρχής προς την 
οποία υποβάλλεται το αίτημα.

Or. de

Τροπολογία 2651
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι αρχές ελέγχου παρέχουν τις 
πληροφορίες που ζητούνται από άλλες 
αρχές ελέγχου με ηλεκτρονικά μέσα και 
εντός της συντομότερης δυνατής 
προθεσμίας, χρησιμοποιώντας έναν 
τυποποιημένο μορφότυπο.

6. Οι αρχές ελέγχου παρέχουν τις 
πληροφορίες που ζητούνται από άλλες 
αρχές ελέγχου με ηλεκτρονικά μέσα, το 
συντομότερο δυνατό εντός της 
προθεσμίας που ορίζεται στην 
παράγραφο 2, και χρησιμοποιώντας έναν 
τυποποιημένο μορφότυπο. Τόσο το αίτημα 
όσο και οι διαβιβάσεις με ηλεκτρονικά 
μέσα γίνονται με χρήση του συστήματος 
πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά.

Or. de

Τροπολογία 2652
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 7
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Κανένα τέλος δεν επιβάλλεται για 
οποιαδήποτε ενέργεια λαμβάνεται σε 
συνέχεια αιτήματος αμοιβαίας συνδρομής.

7. Κανένα τέλος δεν επιβάλλεται στην 
αιτούσα αρχή ελέγχου για οποιαδήποτε 
ενέργεια λαμβάνεται σε συνέχεια 
αιτήματος αμοιβαίας συνδρομής.

Or. de

Τροπολογία 2653
Axel Voss
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Εάν η αρχή ελέγχου δεν ενεργήσει εντός 
προθεσμίας ενός μηνός στο αίτημα άλλης 
αρχής ελέγχου, η αρχή ελέγχου που 
υπέβαλε το αίτημα είναι αρμόδια να λάβει 
προσωρινά μέτρα στο έδαφος του κράτους 
μέλους στο οποίο υπάγεται σύμφωνα με το 
άρθρο 51 παράγραφος 1, και υποβάλλει το 
θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων σύμφωνα με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 57.

8. Εάν η αρχή ελέγχου δεν ενεργήσει εντός 
της προβλεπόμενης στην παράγραφο 2 
προθεσμίας στο αίτημα άλλης αρχής 
ελέγχου, η αρχή ελέγχου που υπέβαλε το 
αίτημα είναι αρμόδια να λάβει προσωρινά 
μέτρα στο έδαφος του κράτους μέλους στο 
οποίο υπάγεται σύμφωνα με το άρθρο 51 
παράγραφος 1, και υποβάλλει το θέμα στο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων σύμφωνα με τη διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 57. Μπορεί να 
λάβει προσωρινά μέτρα σύμφωνα με το 
άρθρο 53 στο έδαφος του κράτους μέλους 
στο οποίο υπάγεται, εάν δεν μπορεί 
ακόμα να ληφθεί οριστικό μέτρο επειδή 
δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η συνδρομή.

Or. de

Τροπολογία 2654
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Εάν η αρχή ελέγχου δεν ενεργήσει εντός 
προθεσμίας ενός μηνός στο αίτημα άλλης 

8. Εάν η αρχή ελέγχου δεν ενεργήσει εντός 
προθεσμίας δεκαπέντε ημερών στο αίτημα 



AM\929533EL.doc 25/201 PE506.170v02-00

EL

αρχής ελέγχου, η αρχή ελέγχου που 
υπέβαλε το αίτημα είναι αρμόδια να λάβει 
προσωρινά μέτρα στο έδαφος του κράτους 
μέλους στο οποίο υπάγεται σύμφωνα με το 
άρθρο 51 παράγραφος 1, και υποβάλλει το 
θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων σύμφωνα με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 57.

άλλης αρχής ελέγχου, η αρχή ελέγχου που 
υπέβαλε το αίτημα είναι αρμόδια να λάβει 
προσωρινά μέτρα στο έδαφος του κράτους 
μέλους στο οποίο υπάγεται σύμφωνα με το 
άρθρο 51 παράγραφος 1, και υποβάλλει το 
θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων σύμφωνα με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 57.

Or. es

Τροπολογία 2655
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Η Επιτροπή μπορεί να προσδιορίσει 
τον μορφότυπο και τις διαδικασίες της 
εγκατάστασης την αμοιβαία συνδρομή 
που αναφέρεται στο παρόν άρθρο και τις 
ρυθμίσεις για την ανταλλαγή 
πληροφοριών με ηλεκτρονικά μέσα 
μεταξύ αρχών ελέγχου και μεταξύ αρχών 
ελέγχου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Προστασίας Δεδομένων, ιδίως δε τον 
τυποποιημένο μορφότυπο που αναφέρεται 
στην παράγραφο 6. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2656
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 10
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Η Επιτροπή μπορεί να προσδιορίσει 
τον μορφότυπο και τις διαδικασίες της 
εγκατάστασης, την αμοιβαία συνδρομή 
που αναφέρεται στο παρόν άρθρο και τις 
ρυθμίσεις για την ανταλλαγή πληροφοριών 
με ηλεκτρονικά μέσα μεταξύ αρχών 
ελέγχου και μεταξύ αρχών ελέγχου και του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας 
Δεδομένων, ιδίως δε τον τυποποιημένο 
μορφότυπο που αναφέρεται στην 
παράγραφο 6. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται 
στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

10. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 86 για να 
προσδιορίσει τον μορφότυπο και τις 
διαδικασίες της εγκατάστασης, την 
αμοιβαία συνδρομή που αναφέρεται στο 
παρόν άρθρο και τις ρυθμίσεις για την 
ανταλλαγή πληροφοριών με ηλεκτρονικά 
μέσα μεταξύ αρχών ελέγχου και μεταξύ 
αρχών ελέγχου και του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων, ιδίως 
δε τον τυποποιημένο μορφότυπο που 
αναφέρεται στην παράγραφο 6.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 2657
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Η Επιτροπή μπορεί να προσδιορίσει 
τον μορφότυπο και τις διαδικασίες της 
εγκατάστασης την αμοιβαία συνδρομή που 
αναφέρεται στο παρόν άρθρο και τις 
ρυθμίσεις για την ανταλλαγή πληροφοριών 
με ηλεκτρονικά μέσα μεταξύ αρχών 
ελέγχου και μεταξύ αρχών ελέγχου και του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας 
Δεδομένων, ιδίως δε τον τυποποιημένο 
μορφότυπο που αναφέρεται στην 
παράγραφο 6. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 

10. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων μπορεί να 
προσδιορίσει τον μορφότυπο και τις 
διαδικασίες της εγκατάστασης, την 
αμοιβαία συνδρομή που αναφέρεται στο 
παρόν άρθρο και τις ρυθμίσεις για την 
ανταλλαγή πληροφοριών με ηλεκτρονικά 
μέσα μεταξύ αρχών ελέγχου και μεταξύ 
αρχών ελέγχου και του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων, ιδίως 
δε τον τυποποιημένο μορφότυπο που 
αναφέρεται στην παράγραφο 6.
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διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται 
στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 2658
Frank Engel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σε περιπτώσεις στις οποίες πρόσωπα 
στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα σε 
περισσότερα κράτη μέλη ενδέχεται να 
επηρεάζονται από πράξεις επεξεργασίας, 
μια αρχή ελέγχου από καθένα από τα εν 
λόγω κράτη μέλη δικαιούται να συμμετέχει 
στα κοινά καθήκοντα έρευνας ή στις 
κοινές πράξεις, ανάλογα με την περίπτωση. 
Η αρμόδια αρχή ελέγχου καλεί τις αρχές 
ελέγχου των εν λόγω κρατών μελών να 
λάβουν μέρος στα αντίστοιχα καθήκοντα 
έρευνας ή στις αντίστοιχες κοινές πράξεις 
και απαντά αμελλητί στο αίτημα αρχής 
ελέγχου να συμμετάσχει στις πράξεις.

2. Σε περιπτώσεις στις οποίες πρόσωπα 
στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα σε 
περισσότερα κράτη μέλη ενδέχεται να 
επηρεάζονται αρνητικά από πράξεις 
επεξεργασίας, μια αρχή ελέγχου από 
καθένα από τα εν λόγω κράτη μέλη 
δικαιούται να συμμετέχει στα κοινά 
καθήκοντα έρευνας ή στις κοινές πράξεις, 
ανάλογα με την περίπτωση. Η αρμόδια 
αρχή ελέγχου απαντά αμελλητί στο αίτημα 
αρχής ελέγχου να συμμετάσχει στις 
πράξεις.

Or. en

Τροπολογία 2659
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σε περιπτώσεις στις οποίες πρόσωπα 
στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα σε 
περισσότερα κράτη μέλη ενδέχεται να 
επηρεάζονται από πράξεις επεξεργασίας, 
μια αρχή ελέγχου από καθένα από τα εν 
λόγω κράτη μέλη δικαιούται να συμμετέχει 

2. Σε περιπτώσεις στις οποίες ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία είναι εγκατεστημένος σε 
πολλά κράτη μέλη ή σε περιπτώσεις στις 
οποίες πρόσωπα στα οποία αναφέρονται 
τα δεδομένα σε περισσότερα κράτη μέλη 
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στα κοινά καθήκοντα έρευνας ή στις 
κοινές πράξεις, ανάλογα με την περίπτωση. 
Η αρμόδια αρχή ελέγχου καλεί τις αρχές 
ελέγχου των εν λόγω κρατών μελών να 
λάβουν μέρος στα αντίστοιχα καθήκοντα 
έρευνας ή στις αντίστοιχες κοινές πράξεις 
και απαντά αμελλητί στο αίτημα αρχής 
ελέγχου να συμμετάσχει στις πράξεις.

ενδέχεται να επηρεάζονται από πράξεις 
επεξεργασίας, μια αρχή ελέγχου από 
καθένα από τα εν λόγω κράτη μέλη 
δικαιούται να συμμετέχει στα κοινά 
καθήκοντα έρευνας ή στις κοινές πράξεις, 
ανάλογα με την περίπτωση. Η επικεφαλής 
αρχή όπως ορίζεται στο άρθρο 54α καλεί 
τις αρχές ελέγχου των εν λόγω κρατών
μελών να λάβουν μέρος στα αντίστοιχα 
καθήκοντα έρευνας ή στις αντίστοιχες 
κοινές πράξεις και απαντά αμελλητί στο 
αίτημα αρχής ελέγχου να συμμετάσχει στις 
πράξεις. Η επικεφαλής αρχή λειτουργεί 
ως ενιαίο σημείο επικοινωνίας για τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα 
την επεξεργασία.

Or. en

Τροπολογία 2660
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι αρχές ελέγχου θεσπίζουν τις 
πρακτικές πτυχές συγκεκριμένων δράσεων 
συνεργασίας.

4. Οι αρχές ελέγχου θεσπίζουν τις 
πρακτικές πτυχές συγκεκριμένων δράσεων 
συνεργασίας στον εσωτερικό κανονισμό 
τους. Ο εσωτερικός κανονισμός 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προέρχεται από τη γνωμοδότηση της ITRE.

Τροπολογία 2661
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εάν μια αρχή ελέγχου δεν 
συμμορφώνεται εντός προθεσμίας ενός 
μηνός προς την υποχρέωση που 
προβλέπεται στην παράγραφο 2, οι λοιπές 
αρχές ελέγχου είναι αρμόδιες να θεσπίσουν 
προσωρινό μέτρο στο έδαφος του κράτους 
μέλους στο οποίο υπάγεται σύμφωνα με το 
άρθρο 51 παράγραφος 1.

5. Εάν μια αρχή ελέγχου δεν 
συμμορφώνεται εντός προθεσμίας 
δεκαπέντε ημερών προς την υποχρέωση 
που προβλέπεται στην παράγραφο 2, οι 
λοιπές αρχές ελέγχου είναι αρμόδιες να 
θεσπίσουν προσωρινό μέτρο στο έδαφος 
του κράτους μέλους στο οποίο υπάγεται 
σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 1.

Or. es

Τροπολογία 2662
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Προτού μια αρχή ελέγχου θεσπίσει ένα 
μέτρο το οποίο αναφέρεται στην 
παράγραφο 2, η εν λόγω αρχή ελέγχου 
κοινοποιεί το σχέδιο μέτρου στο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων και στην Επιτροπή.

1. Προτού η αρμόδια αρχή ελέγχου 
θεσπίσει ένα μέτρο το οποίο αναφέρεται 
στην παράγραφο 2, η εν λόγω αρμόδια
αρχή ελέγχου κοινοποιεί το σχέδιο μέτρου 
στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων και στην Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 2663
Timothy Kirkhope
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Προτού μια αρχή ελέγχου θεσπίσει ένα 
μέτρο το οποίο αναφέρεται στην 

1. Προτού μια αρχή ελέγχου θεσπίσει ένα 
μέτρο το οποίο αναφέρεται στην 



PE506.170v02-00 30/201 AM\929533EL.doc

EL

παράγραφο 2, η εν λόγω αρχή ελέγχου 
κοινοποιεί το σχέδιο μέτρου στο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων και στην Επιτροπή.

παράγραφο 2, η εν λόγω αρχή ελέγχου 
κοινοποιεί το σχέδιο μέτρου στο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 2664
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Προτού μια αρχή ελέγχου θεσπίσει ένα 
μέτρο το οποίο αναφέρεται στην 
παράγραφο 2, η εν λόγω αρχή ελέγχου 
κοινοποιεί το σχέδιο μέτρου στο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων και στην Επιτροπή.

1. Προτού η αρμόδια αρχή ελέγχου 
θεσπίσει ένα μέτρο το οποίο αναφέρεται 
στην παράγραφο 2, η εν λόγω αρχή 
ελέγχου κοινοποιεί το σχέδιο μέτρου στο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων και στην Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 2665
Frank Engel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) σχετίζεται με δραστηριότητες 
επεξεργασίας οι οποίες σχετίζονται με την 
προσφορά αγαθών ή υπηρεσιών σε 
πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα σε περισσότερα κράτη μέλη ή με 
την παρακολούθηση της συμπεριφοράς 
τους· ή

α) σχετίζεται με δραστηριότητες 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα οι οποίες σχετίζονται με την 
προσφορά αγαθών ή υπηρεσιών ειδικά σε 
πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα σε περισσότερα κράτη μέλη, 
σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 
και εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν 
έχει ορίσει εκπρόσωπο στην Ένωση· ή

Or. en
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Τροπολογία 2666
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) σχετίζεται με δραστηριότητες 
επεξεργασίας οι οποίες σχετίζονται με την 
προσφορά αγαθών ή υπηρεσιών σε 
πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα σε περισσότερα κράτη μέλη ή με 
την παρακολούθηση της συμπεριφοράς 
τους· ή

α) σχετίζεται με δραστηριότητες 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα οι οποίες σχετίζονται με την 
προσφορά αγαθών ή υπηρεσιών σε 
πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα σε περισσότερα κράτη μέλη εάν 
ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία εκτός της Ένωσης δεν 
ορίζει εκπρόσωπο εντός του εδάφους της 
Ένωσης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Προέρχεται από τη γνωμοδότηση της ITRE με ορισμένες τροποποιήσεις.

Τροπολογία 2667
Frank Engel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) αποσκοπεί στην έγκριση καταλόγου 
πράξεων επεξεργασίας που υπόκεινται σε 
προηγούμενη διαβούλευση δυνάμει του 
άρθρου 34 παράγραφος 5· ή

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2668
Axel Voss



PE506.170v02-00 32/201 AM\929533EL.doc

EL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) αποσκοπεί στην έγκριση δεσμευτικών 
εταιρικών κανόνων κατά την έννοια του 
άρθρου 43.

στ) αποσκοπεί στην έγκριση δεσμευτικών 
εταιρικών κανόνων κατά την έννοια του 
άρθρου 38β.

Or. en

Τροπολογία 2669
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) επιτρέπει την επεξεργασία για 
σκοπούς επιστημονικής έρευνας, 
σύμφωνα με το άρθρο 81 παράγραφος 3 
ή/και το άρθρο 83 παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προέρχεται από τη γνωμοδότηση της ITRE.

Τροπολογία 2670
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κάθε αρχή ελέγχου ή το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων μπορεί 
να ζητήσει την εξέταση οποιουδήποτε 
θέματος στο πλαίσιο του μηχανισμού 
συνεκτικότητας, ιδίως εάν μια αρχή 

3. Κάθε αρχή ελέγχου ή το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων μπορεί 
να ζητήσει την εξέταση οποιουδήποτε 
θέματος στο πλαίσιο του μηχανισμού 
συνεκτικότητας, ιδίως εάν μια αρχή 
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ελέγχου δεν υποβάλλει ένα σχέδιο μέτρου 
το οποίο αναφέρεται στην παράγραφο 2 ή 
δεν συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις 
αμοιβαίας συνδρομής σύμφωνα με το 
άρθρο 55 ή κοινών πράξεων σύμφωνα με 
το άρθρο 56.

ελέγχου δεν υποβάλλει ένα σχέδιο μέτρου 
το οποίο αναφέρεται στην παράγραφο 2 ή 
δεν συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις 
αμοιβαίας συνδρομής σύμφωνα με το 
άρθρο 55 ή κοινών πράξεων σύμφωνα με 
το άρθρο 56, ή εάν η αρμόδια αρχή 
ελέγχου δεν συμφωνεί με το σχέδιο
μέτρου που προτείνει η επικεφαλής
αρχής.

Or. en

Τροπολογία 2671
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κάθε αρχή ελέγχου ή το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων μπορεί 
να ζητήσει την εξέταση οποιουδήποτε 
θέματος στο πλαίσιο του μηχανισμού 
συνεκτικότητας, ιδίως εάν μια αρχή
ελέγχου δεν υποβάλλει ένα σχέδιο μέτρου 
το οποίο αναφέρεται στην παράγραφο 2 ή 
δεν συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις 
αμοιβαίας συνδρομής σύμφωνα με το 
άρθρο 55 ή κοινών πράξεων σύμφωνα με 
το άρθρο 56.

3. Κάθε αρχή ελέγχου ή το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων μπορεί 
να ζητήσει την εξέταση οποιουδήποτε 
θέματος στο πλαίσιο του μηχανισμού 
συνεκτικότητας, ιδίως εάν η αρμόδια αρχή 
δεν υποβάλλει ένα σχέδιο μέτρου το οποίο 
αναφέρεται στην παράγραφο 2 ή δεν 
συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις 
αμοιβαίας συνδρομής σύμφωνα με το 
άρθρο 55 ή κοινών πράξεων σύμφωνα με 
το άρθρο 56.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προέρχεται από τη γνωμοδότηση της ITRE.

Τροπολογία 2672
Carmen Romero López

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κάθε αρχή ελέγχου ή το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων μπορεί 
να ζητήσει την εξέταση οποιουδήποτε 
θέματος στο πλαίσιο του μηχανισμού 
συνεκτικότητας, ιδίως εάν μια αρχή 
ελέγχου δεν υποβάλλει ένα σχέδιο μέτρου 
το οποίο αναφέρεται στην παράγραφο 2 ή 
δεν συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις 
αμοιβαίας συνδρομής σύμφωνα με το 
άρθρο 55 ή κοινών πράξεων σύμφωνα με 
το άρθρο 56.

3. Κάθε αρχή ελέγχου ή το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων μπορεί 
να ζητήσει την εξέταση οποιουδήποτε 
θέματος στο πλαίσιο του μηχανισμού 
συνεκτικότητας, ιδίως εάν μια αρχή 
ελέγχου δεν υποβάλλει ένα σχέδιο μέτρου 
το οποίο αναφέρεται στην παράγραφο 2 ή 
δεν συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις 
αμοιβαίας συνδρομής σύμφωνα με το 
άρθρο 55 ή κοινών πράξεων σύμφωνα με 
το άρθρο 56, ή εάν μια αρμόδια αρχή 
ελέγχου δεν συμφωνήσει με το σχέδιο 
μέτρου που προτείνει άλλη αρμόδια αρχή 
ελέγχου ή η επικεφαλής αρχή, δυνάμει 
του άρθρου 54α.

Or. es

Αιτιολόγηση

Σε συμφωνία με τα όσα προβλέπει το άρθρο 54α (νέα).

Τροπολογία 2673
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Για τη διασφάλιση της ορθής και 
συνεκτικής εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει 
την εξέταση οποιουδήποτε θέματος στο 
πλαίσιο του μηχανισμού συνεκτικότητας.

4. Για τη διασφάλιση της ορθής και 
συνεκτικής εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού, η Επιτροπή μπορεί, 
ενεργώντας για ίδιο λογαριασμό και 
κατόπιν αιτήματος ενδιαφερόμενου 
μέρους, να ζητήσει την εξέταση 
οποιουδήποτε θέματος στο πλαίσιο του 
μηχανισμού συνεκτικότητας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Όταν υπάρχουν ασυνέπειες όσον αφορά την εφαρμογή του κανονισμού οι οποίες αποτελούν 
απειλή για την εναρμονισμένη εφαρμογή του και επηρεάζουν συγκεκριμένα ενδιαφερόμενα 
μέρη, τα επηρεαζόμενα ενδιαφερόμενα μέρη θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να αναφέρουν τις 
ανησυχίες τους στον μηχανισμό συνεκτικότητας.

Τροπολογία 2674
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Για τη διασφάλιση της ορθής και 
συνεκτικής εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει 
την εξέταση οποιουδήποτε θέματος στο 
πλαίσιο του μηχανισμού συνεκτικότητας.

4. Για τη διασφάλιση της ορθής και 
συνεκτικής εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού, η Επιτροπή μπορεί, 
ενεργώντας για ίδιο λογαριασμό και 
κατόπιν αιτήματος ενδιαφερόμενου 
μέρους, να ζητήσει την εξέταση 
οποιουδήποτε θέματος στο πλαίσιο του 
μηχανισμού συνεκτικότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προέρχεται από τη γνωμοδότηση της ITRE.

Τροπολογία 2675
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων 
ενημερώνει πάραυτα με ηλεκτρονικό 
τρόπο τα μέλη του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων και 
την Επιτροπή για κάθε σχετική 
πληροφορία που του κοινοποιείται, 

6. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων 
ενημερώνει αμελλητί με ηλεκτρονικό 
τρόπο τα μέλη του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων και 
την Επιτροπή για κάθε σχετική 
πληροφορία που του κοινοποιείται, 
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χρησιμοποιώντας τυποποιημένο 
μορφότυπο. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων 
παρέχει μεταφράσεις των σχετικών 
πληροφοριών, εφόσον απαιτείται.

χρησιμοποιώντας τυποποιημένο 
μορφότυπο. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων 
παρέχει μεταφράσεις των σχετικών 
πληροφοριών, εφόσον απαιτείται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προέρχεται από τη γνωμοδότηση της ITRE.

Τροπολογία 2676
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων εκδίδει γνώμη επί του θέματος, 
εφόσον το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων αποφασίσει κάτι 
τέτοιο με απλή πλειοψηφία των μελών της 
ή εάν οποιαδήποτε αρχή ελέγχου ή η 
Επιτροπή ζητήσουν κάτι τέτοιο εντός μίας 
εβδομάδας από την παροχή των σχετικών 
πληροφοριών σύμφωνα με την παράγραφο 
5. Η γνώμη εκδίδεται εντός προθεσμίας 
ενός μηνός με απλή πλειοψηφία των μελών 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας 
Δεδομένων. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων 
ενημερώνει, αμελλητί, την αρχή ελέγχου 
που αναφέρεται, ανάλογα με την 
περίπτωση, στις παραγράφους 1 και 3, την 
Επιτροπή και την αρμόδια αρχή ελέγχου 
βάσει του άρθρου 51 για τη γνώμη, και τη 
δημοσιοποιεί.

7. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων εκδίδει γνώμη επί του θέματος, 
εφόσον το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων αποφασίσει κάτι 
τέτοιο με απλή πλειοψηφία των μελών της 
ή εάν η Επιτροπή ζητήσει κάτι τέτοιο 
εντός μίας εβδομάδας από την παροχή των 
σχετικών πληροφοριών σύμφωνα με την 
παράγραφο 5. Η γνώμη εκδίδεται εντός 
προθεσμίας ενός μηνός με απλή 
πλειοψηφία των μελών του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων. Ο 
πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Προστασίας Δεδομένων ενημερώνει, 
αμελλητί, την αρχή ελέγχου που 
αναφέρεται, ανάλογα με την περίπτωση, 
στις παραγράφους 1 και 3, την Επιτροπή 
και την αρμόδια αρχή ελέγχου βάσει του 
άρθρου 51 για τη γνώμη, και τη 
δημοσιοποιεί.

Or. es

Τροπολογία 2677
Δημήτριος Δρούτσας
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων εκδίδει γνώμη επί του θέματος, 
εφόσον το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων αποφασίσει κάτι 
τέτοιο με απλή πλειοψηφία των μελών της 
ή εάν οποιαδήποτε αρχή ελέγχου ή η 
Επιτροπή ζητήσουν κάτι τέτοιο εντός μίας 
εβδομάδας από την παροχή των σχετικών 
πληροφοριών σύμφωνα με την παράγραφο 
5. Η γνώμη εκδίδεται εντός προθεσμίας 
ενός μηνός με απλή πλειοψηφία των 
μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Προστασίας Δεδομένων. Ο πρόεδρος του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας 
Δεδομένων ενημερώνει, αμελλητί, την 
αρχή ελέγχου που αναφέρεται, ανάλογα με 
την περίπτωση, στις παραγράφους 1 και 3, 
την Επιτροπή και την αρμόδια αρχή 
ελέγχου βάσει του άρθρου 51 για τη 
γνώμη, και τη δημοσιοποιεί.

7. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων εκδίδει γνώμη επί του θέματος, 
εφόσον το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων αποφασίσει κάτι 
τέτοιο με απλή πλειοψηφία των μελών της 
ή εάν οποιαδήποτε αρχή ελέγχου ή η 
Επιτροπή ζητήσουν κάτι τέτοιο εντός δύο 
εβδομάδων από την παροχή των σχετικών 
πληροφοριών σύμφωνα με την παράγραφο 
5. Η γνώμη εκδίδεται εντός προθεσμίας έξι 
εβδομάδων με απλή πλειοψηφία των 
μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Προστασίας Δεδομένων. Ο πρόεδρος του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας 
Δεδομένων ενημερώνει, αμελλητί, την 
αρχή ελέγχου που αναφέρεται, ανάλογα με 
την περίπτωση, στις παραγράφους 1 και 3, 
την Επιτροπή και την αρμόδια αρχή 
ελέγχου βάσει του άρθρου 51 για τη 
γνώμη, και τη δημοσιοποιεί.

Or. en

Τροπολογία 2678
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων εκδίδει γνώμη επί του θέματος, 
εφόσον το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων αποφασίσει κάτι 
τέτοιο με απλή πλειοψηφία των μελών της 
ή εάν οποιαδήποτε αρχή ελέγχου ή η 
Επιτροπή ζητήσουν κάτι τέτοιο εντός μίας 
εβδομάδας από την παροχή των σχετικών 
πληροφοριών σύμφωνα με την παράγραφο 
5. Η γνώμη εκδίδεται εντός προθεσμίας 

7. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων εκδίδει γνώμη επί του θέματος, 
εφόσον το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων αποφασίσει κάτι 
τέτοιο με απλή πλειοψηφία των μελών της 
ή εάν οποιαδήποτε αρχή ελέγχου ή η 
Επιτροπή ζητήσουν κάτι τέτοιο εντός δύο 
εβδομάδων από την παροχή των σχετικών 
πληροφοριών σύμφωνα με την παράγραφο 
5. Η γνώμη εκδίδεται εντός προθεσμίας 
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ενός μηνός με απλή πλειοψηφία των 
μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Προστασίας Δεδομένων. Ο πρόεδρος του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας 
Δεδομένων ενημερώνει, αμελλητί, την 
αρχή ελέγχου που αναφέρεται, ανάλογα με 
την περίπτωση, στις παραγράφους 1 και 3, 
την Επιτροπή και την αρμόδια αρχή
ελέγχου βάσει του άρθρου 51 για τη 
γνώμη, και τη δημοσιοποιεί.

δύο μηνών με απλή πλειοψηφία των μελών 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας 
Δεδομένων. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων 
ενημερώνει, αμελλητί, την αρχή ελέγχου 
που αναφέρεται, ανάλογα με την 
περίπτωση, στις παραγράφους 1 και 3, την 
Επιτροπή και τις αρμόδιες αρχές ελέγχου 
βάσει του άρθρου 51 για τη γνώμη, και τη 
δημοσιοποιεί.

Or. en

Τροπολογία 2679
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Η αρχή ελέγχου που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 και η αρμόδια αρχή ελέγχου 
βάσει του άρθρου 51 λαμβάνουν υπόψη τη 
γνώμη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Προστασίας Δεδομένων και, εντός δύο 
εβδομάδων από την ενημέρωσή τους 
σχετικά με τη γνώμη από τον πρόεδρο του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας 
Δεδομένων, ανακοινώνουν ηλεκτρονικά σε 
αυτόν και στην Επιτροπή κατά πόσον 
διατηρούν ή τροποποιούν το σχέδιο μέτρου 
και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, το 
τροποποιημένο σχέδιο μέτρου, 
χρησιμοποιώντας τυποποιημένο 
μορφότυπο.

8. Η αρμόδια αρχή ελέγχου που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 και η 
αρμόδια αρχή ελέγχου βάσει του άρθρου 
51 λαμβάνουν υπόψη τη γνώμη του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας 
Δεδομένων και, εντός δύο εβδομάδων από 
την ενημέρωσή τους σχετικά με τη γνώμη 
από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων, 
ανακοινώνουν ηλεκτρονικά σε αυτόν και 
στην Επιτροπή κατά πόσον διατηρούν ή 
τροποποιούν το σχέδιο μέτρου και, εφόσον 
συντρέχει περίπτωση, το τροποποιημένο 
σχέδιο μέτρου, χρησιμοποιώντας 
τυποποιημένο μορφότυπο.

Or. en

Τροπολογία 2680
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – παράγραφος 8
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Η αρχή ελέγχου που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 και η αρμόδια αρχή ελέγχου 
βάσει του άρθρου 51 λαμβάνουν υπόψη τη 
γνώμη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Προστασίας Δεδομένων και, εντός δύο 
εβδομάδων από την ενημέρωσή τους 
σχετικά με τη γνώμη από τον πρόεδρο του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας 
Δεδομένων, ανακοινώνουν ηλεκτρονικά σε 
αυτόν και στην Επιτροπή κατά πόσον 
διατηρούν ή τροποποιούν το σχέδιο μέτρου 
και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, το 
τροποποιημένο σχέδιο μέτρου, 
χρησιμοποιώντας τυποποιημένο 
μορφότυπο.

8. Η αρχή ελέγχου που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 και η αρμόδια αρχή ελέγχου 
βάσει του άρθρου 51 λαμβάνουν στον 
μέγιστο βαθμό υπόψη τις γνώμες του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας 
Δεδομένων και, εντός δύο εβδομάδων από 
την ενημέρωσή τους σχετικά με τη γνώμη 
από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων, 
ανακοινώνουν ηλεκτρονικά σε αυτόν και 
στην Επιτροπή κατά πόσον διατηρούν ή 
τροποποιούν το σχέδιο μέτρου και, εφόσον 
συντρέχει περίπτωση, το τροποποιημένο 
σχέδιο μέτρου, χρησιμοποιώντας 
τυποποιημένο μορφότυπο.

Or. en

Τροπολογία 2681
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Η αρχή ελέγχου που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 και η αρμόδια αρχή ελέγχου 
βάσει του άρθρου 51 λαμβάνουν υπόψη τη 
γνώμη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Προστασίας Δεδομένων και, εντός δύο 
εβδομάδων από την ενημέρωσή τους 
σχετικά με τη γνώμη από τον πρόεδρο του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας 
Δεδομένων, ανακοινώνουν ηλεκτρονικά σε 
αυτόν και στην Επιτροπή κατά πόσον 
διατηρούν ή τροποποιούν το σχέδιο μέτρου 
και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, το 
τροποποιημένο σχέδιο μέτρου, 
χρησιμοποιώντας τυποποιημένο 
μορφότυπο.

8. Η αρμόδια αρχή ελέγχου που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 και η 
αρμόδια αρχή ελέγχου βάσει του άρθρου 
51 λαμβάνουν υπόψη τη γνώμη του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας 
Δεδομένων και, εντός δύο εβδομάδων από 
την ενημέρωσή τους σχετικά με τη γνώμη 
από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων, 
ανακοινώνουν ηλεκτρονικά σε αυτόν και 
στην Επιτροπή κατά πόσον διατηρούν ή 
τροποποιούν το σχέδιο μέτρου και, εφόσον 
συντρέχει περίπτωση, το τροποποιημένο 
σχέδιο μέτρου, χρησιμοποιώντας 
τυποποιημένο μορφότυπο.

Or. en
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Τροπολογία 2682
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Η αρχή ελέγχου που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 και η αρμόδια αρχή ελέγχου 
βάσει του άρθρου 51 λαμβάνουν υπόψη τη 
γνώμη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Προστασίας Δεδομένων και, εντός δύο 
εβδομάδων από την ενημέρωσή τους 
σχετικά με τη γνώμη από τον πρόεδρο του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας 
Δεδομένων, ανακοινώνουν ηλεκτρονικά σε 
αυτόν και στην Επιτροπή κατά πόσον 
διατηρούν ή τροποποιούν το σχέδιο μέτρου 
και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, το 
τροποποιημένο σχέδιο μέτρου, 
χρησιμοποιώντας τυποποιημένο 
μορφότυπο.

8. Η αρχή ελέγχου που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 και οι αρμόδιες αρχές
ελέγχου βάσει του άρθρου 51 παράγραφος 
1 λαμβάνουν υπόψη τη γνώμη του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας 
Δεδομένων και, εντός δύο εβδομάδων από 
την ενημέρωσή τους σχετικά με τη γνώμη 
από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων, 
ανακοινώνουν ηλεκτρονικά σε αυτόν και 
στην Επιτροπή κατά πόσον διατηρούν ή 
τροποποιούν το σχέδιο μέτρου και, εφόσον 
συντρέχει περίπτωση, το τροποποιημένο 
σχέδιο μέτρου, χρησιμοποιώντας 
τυποποιημένο μορφότυπο.

Or. en

Τροπολογία 2683
Monika Hohlmeier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – παράγραφος 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8α. Εάν η Επιτροπή σκοπεύει να κινήσει 
λόγω των ληφθέντων μέτρων διαδικασία 
επί παραβάσει των συνθηκών κατά του 
κράτους μέλους στο οποίο υπάγεται η 
αρμόδια αρχή ελέγχου, δίνει πρώτα στο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων την ευκαιρία να 
γνωμοδοτήσει και το κρατά ενήμερο για 
την εξέλιξη της διαδικασίας. Το κράτος 
μέλος δίνει την ευκαιρία στην αρμόδια 
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αρχή ελέγχου να γνωμοδοτεί σε κάθε 
φάση της διαδικασίας επί παραβάσει των 
συνθηκών.

Or. de

Τροπολογία 2684
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – παράγραφος 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8a. Εάν η επικεφαλής αρχή προτίθεται να 
μην εφαρμόσει δυνάμει του άρθρου 54α 
τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Προστασίας Δεδομένων, ενημερώνει 
εγγράφως σχετικά το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων εντός
ενός μηνός παρέχοντας αιτιολόγηση.

Or. en

Τροπολογία 2685
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – παράγραφος 8 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8β. Σε περίπτωση που το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων 
εξακολουθεί να ενίσταται στο μέτρο της 
αρχής ελέγχου όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 9, δύναται να ενημερώσει την 
Επιτροπή και να την καλέσει να υποβάλει
αιτιολογημένη σύσταση στην επικεφαλής 
αρχή.

Or. en
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Τροπολογία 2686
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Άρθρο 59 διαγράφεται
Γνώμη της Επιτροπής
1. Εντός δέκα εβδομάδων από την έγερση 
θέματος βάσει του άρθρου 58, ή το 
αργότερο εντός έξι εβδομάδων στην 
περίπτωση του άρθρου 61, η Επιτροπή 
μπορεί να εκδώσει γνώμη προκειμένου να 
διασφαλίζεται η ορθή και συνεκτική 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, σε 
σχέση με θέματα που εγέρθηκαν δυνάμει 
του άρθρου 58 ή του άρθρου 61.
2. Εάν η Επιτροπή εκδώσει γνώμη
σύμφωνα με την παράγραφο 1, η 
ενδιαφερόμενη αρχή ελέγχου οφείλει να 
λάβει στον μέγιστο βαθμό υπόψη τη 
γνώμη της Επιτροπής και να ενημερώσει 
την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων κατά 
πόσον προτίθεται να διατηρήσει ή να 
τροποποιήσει το σχέδιο μέτρου.
3. Κατά τη διάρκεια της περιόδου που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, η αρχή 
ελέγχου δεν μπορεί να εγκρίνει το σχέδιο 
μέτρου.
4. Εάν η ενδιαφερόμενη αρχή ελέγχου 
προτίθεται να μην εφαρμόσει τη γνώμη 
της Επιτροπής, ενημερώνει σχετικά την 
Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων εντός της 
προθεσμίας που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 παρέχοντας αιτιολόγηση. 
Στην περίπτωση αυτή, το σχέδιο μέτρου 
δεν εγκρίνεται για έναν ακόμη μήνα.

Or. en
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Τροπολογία 2687
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εντός δέκα εβδομάδων από την έγερση 
θέματος βάσει του άρθρου 58, ή το 
αργότερο εντός έξι εβδομάδων στην 
περίπτωση του άρθρου 61, η Επιτροπή 
μπορεί να εκδώσει γνώμη προκειμένου να 
διασφαλίζεται η ορθή και συνεκτική 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, σε 
σχέση με θέματα που εγέρθηκαν δυνάμει 
του άρθρου 58 ή του άρθρου 61.

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 2688
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εντός δέκα εβδομάδων από την έγερση 
θέματος βάσει του άρθρου 58, ή το 
αργότερο εντός έξι εβδομάδων στην 
περίπτωση του άρθρου 61, η Επιτροπή 
μπορεί να εκδώσει γνώμη προκειμένου να 
διασφαλίζεται η ορθή και συνεκτική 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, σε 
σχέση με θέματα που εγέρθηκαν δυνάμει 
του άρθρου 58 ή του άρθρου 61.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2689
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν η Επιτροπή εκδώσει γνώμη 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, η 
ενδιαφερόμενη αρχή ελέγχου οφείλει να 
λάβει στον μέγιστο βαθμό υπόψη τη 
γνώμη της Επιτροπής και να ενημερώσει 
την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων κατά 
πόσον προτίθεται να διατηρήσει ή να 
τροποποιήσει το σχέδιο μέτρου.

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 2690
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν η Επιτροπή εκδώσει γνώμη 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, η 
ενδιαφερόμενη αρχή ελέγχου οφείλει να 
λάβει στον μέγιστο βαθμό υπόψη τη 
γνώμη της Επιτροπής και να ενημερώσει 
την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων κατά 
πόσον προτίθεται να διατηρήσει ή να 
τροποποιήσει το σχέδιο μέτρου.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2691
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά τη διάρκεια της περιόδου που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, η αρχή 
ελέγχου δεν μπορεί να εγκρίνει το σχέδιο 
μέτρου.

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 2692
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά τη διάρκεια της περιόδου που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, η αρχή 
ελέγχου δεν μπορεί να εγκρίνει το σχέδιο 
μέτρου.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2693
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά τη διάρκεια της περιόδου που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, η αρχή 
ελέγχου δεν μπορεί να εγκρίνει το σχέδιο 
μέτρου.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2694
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν η ενδιαφερόμενη αρχή ελέγχου 
προτίθεται να μην εφαρμόσει τη γνώμη 
της Επιτροπής, ενημερώνει σχετικά την 
Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων εντός της 
προθεσμίας που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 παρέχοντας αιτιολόγηση. 
Στην περίπτωση αυτή, το σχέδιο μέτρου 
δεν εγκρίνεται για έναν ακόμη μήνα.

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 2695
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν η ενδιαφερόμενη αρχή ελέγχου 
προτίθεται να μην εφαρμόσει τη γνώμη 
της Επιτροπής, ενημερώνει σχετικά την 
Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων εντός της 
προθεσμίας που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 παρέχοντας αιτιολόγηση. 
Στην περίπτωση αυτή, το σχέδιο μέτρου 
δεν εγκρίνεται για έναν ακόμη μήνα.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2696
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν η ενδιαφερόμενη αρχή ελέγχου 
προτίθεται να μην εφαρμόσει τη γνώμη της 
Επιτροπής, ενημερώνει σχετικά την 
Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων εντός της 
προθεσμίας που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 παρέχοντας αιτιολόγηση. 
Στην περίπτωση αυτή, το σχέδιο μέτρου 
δεν εγκρίνεται για έναν ακόμη μήνα.

4. Εάν η ενδιαφερόμενη αρχή ελέγχου 
προτίθεται να μην εφαρμόσει τη γνώμη της 
Επιτροπής, ενημερώνει σχετικά την 
Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων εντός της 
προθεσμίας που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 παρέχοντας αιτιολόγηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επιπρόσθετη απαίτηση να μη δίδεται έγκριση για έναν ακόμη μήνα δεν φαίνεται ούτε 
αιτιολογημένη ούτε αναγκαία.

Τροπολογία 2697
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν η ενδιαφερόμενη αρχή ελέγχου 
προτίθεται να μην εφαρμόσει τη γνώμη της 
Επιτροπής, ενημερώνει σχετικά την 
Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων εντός της 
προθεσμίας που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 παρέχοντας αιτιολόγηση. 
Στην περίπτωση αυτή, το σχέδιο μέτρου 
δεν εγκρίνεται για έναν ακόμη μήνα.

4. Εάν η ενδιαφερόμενη αρχή ελέγχου 
προτίθεται να μην εφαρμόσει τη γνώμη της 
Επιτροπής, ενημερώνει σχετικά την 
Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων εντός της 
προθεσμίας που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 παρέχοντας αιτιολόγηση.

Or. en

Τροπολογία 2698
Louis Michel
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν η ενδιαφερόμενη αρχή ελέγχου 
προτίθεται να μην εφαρμόσει τη γνώμη της 
Επιτροπής, ενημερώνει σχετικά την 
Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων εντός της 
προθεσμίας που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 παρέχοντας αιτιολόγηση. 
Στην περίπτωση αυτή, το σχέδιο μέτρου 
δεν εγκρίνεται για έναν ακόμη μήνα.

4. Εάν η ενδιαφερόμενη αρχή ελέγχου 
προτίθεται να μην εφαρμόσει τη γνώμη της 
Επιτροπής, ενημερώνει σχετικά την 
Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων εντός ενός μηνός
παρέχοντας αιτιολόγηση. Η εν λόγω 
αιτιολόγηση δημοσιοποιείται.

Or. en

Τροπολογία 2699
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Εάν η Επιτροπή εκδώσει γνώμη 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, η 
ενδιαφερόμενη αρχή ελέγχου οφείλει να 
λάβει στον μέγιστο βαθμό υπόψη τη 
γνώμη της Επιτροπής και να ενημερώσει 
την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων εάν
προτίθεται να διατηρήσει ή να 
τροποποιήσει το σχέδιο μέτρου.

Or. en

Τροπολογία 2700
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 60
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 60 διαγράφεται
Αναστολή σχεδίου μέτρου
1. Εντός προθεσμίας ενός μηνός από την 
κοινοποίηση που αναφέρεται στο άρθρο 
59 παράγραφος 4, και εφόσον η Επιτροπή 
έχει σοβαρές αμφιβολίες για το κατά 
πόσον το σχέδιο μέτρου θα διασφαλίσει 
την ορθή εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού ή θα έχει, αντιθέτως, ως 
αποτέλεσμα τη μη συνεκτική εφαρμογή 
του, η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει 
αιτιολογημένη απόφαση με την οποία 
απαιτεί από την αρχή ελέγχου να 
αναστείλει την έγκριση του σχεδίου 
μέτρου, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη 
που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων δυνάμει του 
άρθρου 58 παράγραφος 7 ή του άρθρου 
61 παράγραφος 2, εάν αυτό κρίνεται 
απαραίτητο προκειμένου:
α) να επιτευχθεί συμβιβασμός των 
αποκλινουσών θέσεων της αρχής ελέγχου 
και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Προστασίας Δεδομένων, εάν αυτό 
φαίνεται ακόμη εφικτό· ή
β) να θεσπισθεί ένα μέτρο δυνάμει του 
άρθρου 62 παράγραφος 1 στοιχείο α).
2. Η Επιτροπή προσδιορίζει τη διάρκεια 
της αναστολής η οποία δεν υπερβαίνει 
τους 12 μήνες.
3. Κατά τη διάρκεια της περιόδου που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2, η αρχή 
ελέγχου δεν μπορεί να εγκρίνει το σχέδιο 
μέτρου.

Or. en

Τροπολογία 2701
Louis Michel
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 60

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 60 διαγράφεται
Αναστολή σχεδίου μέτρου
1. Εντός προθεσμίας ενός μηνός από την 
κοινοποίηση που αναφέρεται στο άρθρο 
59 παράγραφος 4, και εφόσον η Επιτροπή 
έχει σοβαρές αμφιβολίες για το κατά 
πόσον το σχέδιο μέτρου θα διασφαλίσει 
την ορθή εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού ή θα έχει, αντιθέτως, ως 
αποτέλεσμα τη μη συνεκτική εφαρμογή 
του, η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει 
αιτιολογημένη απόφαση με την οποία 
απαιτεί από την αρχή ελέγχου να 
αναστείλει την έγκριση του σχεδίου 
μέτρου, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη 
που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων δυνάμει του 
άρθρου 58 παράγραφος 7 ή του άρθρου 
61 παράγραφος 2, εάν αυτό κρίνεται 
απαραίτητο προκειμένου:
α) να επιτευχθεί συμβιβασμός των 
αποκλινουσών θέσεων της αρχής ελέγχου 
και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Προστασίας Δεδομένων, εάν αυτό 
φαίνεται ακόμη εφικτό· ή
β) να θεσπισθεί ένα μέτρο δυνάμει του 
άρθρου 62 παράγραφος 1 στοιχείο α).
2. Η Επιτροπή προσδιορίζει τη διάρκεια 
της αναστολής η οποία δεν υπερβαίνει 
τους 12 μήνες.
3. Κατά τη διάρκεια της περιόδου που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2, η αρχή 
ελέγχου δεν μπορεί να εγκρίνει το σχέδιο 
μέτρου.

Or. en
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Τροπολογία 2702
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 60

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 60 διαγράφεται
Αναστολή σχεδίου μέτρου
1. Εντός προθεσμίας ενός μηνός από την 
κοινοποίηση που αναφέρεται στο άρθρο 
59 παράγραφος 4, και εφόσον η Επιτροπή 
έχει σοβαρές αμφιβολίες για το κατά 
πόσον το σχέδιο μέτρου θα διασφαλίσει 
την ορθή εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού ή θα έχει, αντιθέτως, ως 
αποτέλεσμα τη μη συνεκτική εφαρμογή 
του, η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει 
αιτιολογημένη απόφαση με την οποία 
απαιτεί από την αρχή ελέγχου να 
αναστείλει την έγκριση του σχεδίου 
μέτρου, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη 
που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων δυνάμει του 
άρθρου 58 παράγραφος 7 ή του άρθρου 
61 παράγραφος 2, εάν αυτό κρίνεται 
απαραίτητο προκειμένου:
α) να επιτευχθεί συμβιβασμός των 
αποκλινουσών θέσεων της αρχής ελέγχου 
και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Προστασίας Δεδομένων, εάν αυτό 
φαίνεται ακόμη εφικτό· ή
β) να θεσπισθεί ένα μέτρο δυνάμει του 
άρθρου 62 παράγραφος 1 στοιχείο α).
2. Η Επιτροπή προσδιορίζει τη διάρκεια 
της αναστολής η οποία δεν υπερβαίνει 
τους 12 μήνες.
3. Κατά τη διάρκεια της περιόδου που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2, η αρχή 
ελέγχου δεν μπορεί να εγκρίνει το σχέδιο 
μέτρου.

Or. en
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Τροπολογία 2703
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 60

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 60 διαγράφεται
Αναστολή σχεδίου μέτρου
1. Εντός προθεσμίας ενός μηνός από την 
κοινοποίηση που αναφέρεται στο άρθρο 
59 παράγραφος 4, και εφόσον η Επιτροπή 
έχει σοβαρές αμφιβολίες για το κατά 
πόσον το σχέδιο μέτρου θα διασφαλίσει 
την ορθή εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού ή θα έχει, αντιθέτως, ως 
αποτέλεσμα τη μη συνεκτική εφαρμογή 
του, η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει 
αιτιολογημένη απόφαση με την οποία 
απαιτεί από την αρχή ελέγχου να 
αναστείλει την έγκριση του σχεδίου 
μέτρου, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη 
που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων δυνάμει του 
άρθρου 58 παράγραφος 7 ή του άρθρου 
61 παράγραφος 2, εάν αυτό κρίνεται 
απαραίτητο προκειμένου:
α) να επιτευχθεί συμβιβασμός των 
αποκλινουσών θέσεων της αρχής ελέγχου 
και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Προστασίας Δεδομένων, εάν αυτό 
φαίνεται ακόμη εφικτό· ή
β) να θεσπισθεί ένα μέτρο δυνάμει του 
άρθρου 62 παράγραφος 1 στοιχείο α).
2. Η Επιτροπή προσδιορίζει τη διάρκεια 
της αναστολής η οποία δεν υπερβαίνει 
τους 12 μήνες.
3. Κατά τη διάρκεια της περιόδου που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2, η αρχή 
ελέγχου δεν μπορεί να εγκρίνει το σχέδιο 
μέτρου.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν ενδείκνυται να έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη δυνατότητα αναστολής του σχεδίου μέτρου.

Τροπολογία 2704
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 60

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εντός προθεσμίας ενός μηνός από την 
κοινοποίηση που αναφέρεται στο άρθρο 
59 παράγραφος 4, και εφόσον η Επιτροπή 
έχει σοβαρές αμφιβολίες για το κατά 
πόσον το σχέδιο μέτρου θα διασφαλίσει 
την ορθή εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού ή θα έχει, αντιθέτως, ως 
αποτέλεσμα τη μη συνεκτική εφαρμογή 
του, η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει 
αιτιολογημένη απόφαση με την οποία 
απαιτεί από την αρχή ελέγχου να 
αναστείλει την έγκριση του σχεδίου 
μέτρου, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη 
που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων δυνάμει του 
άρθρου 58 παράγραφος 7 ή του άρθρου
61 παράγραφος 2, εάν αυτό κρίνεται 
απαραίτητο προκειμένου:

διαγράφεται

α) να επιτευχθεί συμβιβασμός των 
αποκλινουσών θέσεων της αρχής ελέγχου 
και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Προστασίας Δεδομένων, εάν αυτό 
φαίνεται ακόμη εφικτό· ή
β) να θεσπισθεί ένα μέτρο δυνάμει του 
άρθρου 62 παράγραφος 1 στοιχείο α).
2. Η Επιτροπή προσδιορίζει τη διάρκεια 
της αναστολής η οποία δεν υπερβαίνει 
τους 12 μήνες.
3. Κατά τη διάρκεια της περιόδου που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2, η αρχή 
ελέγχου δεν μπορεί να εγκρίνει το σχέδιο 
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μέτρου.

Or. es

Τροπολογία 2705
Timothy Kirkhope
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 60 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εντός προθεσμίας ενός μηνός από την 
κοινοποίηση που αναφέρεται στο άρθρο 
59 παράγραφος 4, και εφόσον η Επιτροπή 
έχει σοβαρές αμφιβολίες για το κατά 
πόσον το σχέδιο μέτρου θα διασφαλίσει 
την ορθή εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού ή θα έχει, αντιθέτως, ως 
αποτέλεσμα τη μη συνεκτική εφαρμογή 
του, η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει 
αιτιολογημένη απόφαση με την οποία 
απαιτεί από την αρχή ελέγχου να 
αναστείλει την έγκριση του σχεδίου 
μέτρου, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη 
που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων δυνάμει του 
άρθρου 58 παράγραφος 7 ή του άρθρου 
61 παράγραφος 2, εάν αυτό κρίνεται 
απαραίτητο προκειμένου:

διαγράφεται

α) να επιτευχθεί συμβιβασμός των 
αποκλινουσών θέσεων της αρχής ελέγχου 
και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Προστασίας Δεδομένων, εάν αυτό 
φαίνεται ακόμη εφικτό· ή
β) να θεσπισθεί ένα μέτρο δυνάμει του 
άρθρου 62 παράγραφος 1 στοιχείο α).
2. Η Επιτροπή προσδιορίζει τη διάρκεια 
της αναστολής η οποία δεν υπερβαίνει 
τους 12 μήνες.
3. Κατά τη διάρκεια της περιόδου που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2, η αρχή 
ελέγχου δεν μπορεί να εγκρίνει το σχέδιο 
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μέτρου.

Or. en

Τροπολογία 2706
Monika Hohlmeier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 60 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εντός προθεσμίας ενός μηνός από την 
κοινοποίηση που αναφέρεται στο άρθρο 59 
παράγραφος 4, και εφόσον η Επιτροπή έχει 
σοβαρές αμφιβολίες για το κατά πόσον το 
σχέδιο μέτρου θα διασφαλίσει την ορθή 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού ή θα 
έχει, αντιθέτως, ως αποτέλεσμα τη μη 
συνεκτική εφαρμογή του, η Επιτροπή 
μπορεί να εκδώσει αιτιολογημένη 
απόφαση με την οποία απαιτεί από την 
αρχή ελέγχου να αναστείλει την έγκριση 
του σχεδίου μέτρου, λαμβάνοντας υπόψη 
τη γνώμη που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων 
δυνάμει του άρθρου 58 παράγραφος 7 ή 
του άρθρου 61 παράγραφος 2, εάν αυτό 
κρίνεται απαραίτητο προκειμένου:

1. Εντός προθεσμίας ενός μηνός από την 
κοινοποίηση που αναφέρεται στο άρθρο 59 
παράγραφος 4, και εφόσον η Επιτροπή έχει 
σοβαρές αμφιβολίες για το κατά πόσον το 
σχέδιο μέτρου θα διασφαλίσει την ορθή 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, η 
Επιτροπή μπορεί να εκδώσει 
αιτιολογημένη απόφαση με την οποία 
απαιτεί από την αρχή ελέγχου να 
αναστείλει την έγκριση του σχεδίου 
μέτρου, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη που 
εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων δυνάμει του 
άρθρου 58 παράγραφος 7 ή του άρθρου 61 
παράγραφος 2, εάν αυτό κρίνεται 
απαραίτητο προκειμένου:

Or. de

Τροπολογία 2707
Monika Hohlmeier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 60 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να επιτευχθεί συμβιβασμός των 
αποκλινουσών θέσεων της αρχής ελέγχου 
και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Προστασίας Δεδομένων, εάν αυτό φαίνεται 

α) να επιτευχθεί συμβιβασμός των 
σημαντικά αποκλινουσών θέσεων της 
αρχής ελέγχου και του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων, εάν 
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ακόμη εφικτό· ή αυτό φαίνεται ακόμη εφικτό· ή 

Or. de

Τροπολογία 2708
Monika Hohlmeier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 60 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή προσδιορίζει τη διάρκεια 
της αναστολής η οποία δεν υπερβαίνει 
τους 12 μήνες.

2. Η Επιτροπή προσδιορίζει τη διάρκεια 
της αναστολής η οποία δεν υπερβαίνει
τους 8 μήνες.

Or. de

Τροπολογία 2709
Monika Hohlmeier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 60 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 60α
Ενημέρωση του Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου
Η Επιτροπή ενημερώνει τακτικά το 
Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, 
τουλάχιστον ανά εξάμηνο, με βάση μια 
έκθεση του προέδρου του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων για 
τις υποθέσεις που αντιμετωπίστηκαν στο 
πλαίσιο του μηχανισμού συνεκτικότητας 
και παρουσιάζει εκεί τα συμπεράσματα 
στα οποία κατέληξαν η Επιτροπή και το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων σχετικά με την εξασφάλιση 
της ενιαίας εκτέλεσης και εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού.
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Τροπολογία 2710
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν μια 
αρχή ελέγχου θεωρεί ότι υπάρχει 
επείγουσα ανάγκη λήψης μέτρων για να 
προστατευθούν τα συμφέροντα των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα, ιδίως όταν υπάρχει κίνδυνος να 
παρεμποδισθεί σοβαρά η άσκηση 
δικαιώματος των προσώπων αυτών μέσω 
της μεταβολής της υφιστάμενης 
κατάστασης, για να αποφευχθούν 
σημαντικά προβλήματα ή για άλλους 
λόγους, δύναται, κατά παρέκκλιση από τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 58, 
να εγκρίνει χωρίς καθυστέρηση προσωρινά 
μέτρα με ορισμένη διάρκεια ισχύος. Η 
αρχή ελέγχου οφείλει να κοινοποιήσει τα 
εν λόγω μέτρα πάραυτα με πλήρη 
αιτιολογία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων και στην 
Επιτροπή.

1. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν μια 
αρχή ελέγχου θεωρεί ότι υπάρχει 
επείγουσα ανάγκη λήψης μέτρων για να 
προστατευθούν τα συμφέροντα των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα, ιδίως όταν υπάρχει κίνδυνος να 
παρεμποδισθεί σοβαρά η άσκηση 
δικαιώματος των προσώπων αυτών μέσω 
της μεταβολής της υφιστάμενης 
κατάστασης, για να αποφευχθούν 
σημαντικά προβλήματα ή για άλλους 
λόγους, δύναται, κατά παρέκκλιση από τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 58, 
να εγκρίνει χωρίς καθυστέρηση προσωρινά 
μέτρα με ορισμένη διάρκεια ισχύος. Η 
αρχή ελέγχου οφείλει να κοινοποιήσει τα 
εν λόγω μέτρα πάραυτα με πλήρη 
αιτιολογία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων, στον αντίστοιχο 
υπεύθυνο επεξεργασίας ή εκτελούντα την 
επεξεργασία και στην Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 2711
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν μια 
αρχή ελέγχου θεωρεί ότι υπάρχει 

1. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν μια 
αρχή ελέγχου θεωρεί ότι υπάρχει 
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επείγουσα ανάγκη λήψης μέτρων για να 
προστατευθούν τα συμφέροντα των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα, ιδίως όταν υπάρχει κίνδυνος να 
παρεμποδισθεί σοβαρά η άσκηση 
δικαιώματος των προσώπων αυτών μέσω 
της μεταβολής της υφιστάμενης 
κατάστασης, για να αποφευχθούν 
σημαντικά προβλήματα ή για άλλους
λόγους, δύναται, κατά παρέκκλιση από τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 58, 
να εγκρίνει χωρίς καθυστέρηση προσωρινά 
μέτρα με ορισμένη διάρκεια ισχύος. Η 
αρχή ελέγχου οφείλει να κοινοποιήσει τα 
εν λόγω μέτρα πάραυτα με πλήρη 
αιτιολογία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων και στην 
Επιτροπή.

επείγουσα ανάγκη λήψης μέτρων για να 
προστατευθούν τα συμφέροντα του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα εντός της αρμόδιας αρχής
ελέγχου, όταν υπάρχει κίνδυνος να 
παρεμποδισθεί σοβαρά η άσκηση 
δικαιώματος των προσώπων αυτών μέσω 
της μεταβολής της υφιστάμενης 
κατάστασης, για να αποφευχθούν 
σημαντικά προβλήματα, λόγω σαφούς 
παράβασης ή αδικαιολόγητης έλλειψης 
δράσης εκ μέρους της αρμόδιας αρχής 
ελέγχου, δύναται, κατά παρέκκλιση από τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 58, 
να εγκρίνει χωρίς καθυστέρηση προσωρινά 
μέτρα με ορισμένη διάρκεια ισχύος. Η 
αρχή ελέγχου οφείλει να κοινοποιήσει τα 
εν λόγω μέτρα πάραυτα με πλήρη 
αιτιολογία στην αρμόδια αρχή ελέγχου,
στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων, στην Επιτροπή και στον 
υπεύθυνο επεξεργασίας ή εκτελούντα την 
επεξεργασία.

Or. en

Τροπολογία 2712
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν μια 
αρχή ελέγχου θεωρεί ότι υπάρχει 
επείγουσα ανάγκη λήψης μέτρων για να 
προστατευθούν τα συμφέροντα των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα, ιδίως όταν υπάρχει κίνδυνος να 
παρεμποδισθεί σοβαρά η άσκηση 
δικαιώματος των προσώπων αυτών μέσω 
της μεταβολής της υφιστάμενης 
κατάστασης, για να αποφευχθούν 
σημαντικά προβλήματα ή για άλλους 
λόγους, δύναται, κατά παρέκκλιση από τη 

1. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν μια 
αρχή ελέγχου θεωρεί ότι υπάρχει 
επείγουσα ανάγκη λήψης μέτρων για να 
προστατευθούν τα συμφέροντα των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα, ιδίως όταν υπάρχει κίνδυνος να 
παρεμποδισθεί σοβαρά η άσκηση 
δικαιώματος των προσώπων αυτών μέσω 
της μεταβολής της υφιστάμενης 
κατάστασης, για να αποφευχθούν 
σημαντικά προβλήματα ή για άλλους 
λόγους, δύναται, κατά παρέκκλιση από τη 
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διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 58, 
να εγκρίνει χωρίς καθυστέρηση προσωρινά 
μέτρα με ορισμένη διάρκεια ισχύος. Η 
αρχή ελέγχου οφείλει να κοινοποιήσει τα 
εν λόγω μέτρα πάραυτα με πλήρη 
αιτιολογία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων και στην 
Επιτροπή.

διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 58, 
να εγκρίνει χωρίς καθυστέρηση προσωρινά 
μέτρα με ορισμένη διάρκεια ισχύος. Η 
αρχή ελέγχου οφείλει να κοινοποιήσει τα 
εν λόγω μέτρα πάραυτα με πλήρη 
αιτιολογία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων, στον αντίστοιχο 
υπεύθυνο επεξεργασίας ή εκτελούντα την 
επεξεργασία και στην Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 2713
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν μια 
αρχή ελέγχου θεωρεί ότι υπάρχει 
επείγουσα ανάγκη λήψης μέτρων για να 
προστατευθούν τα συμφέροντα των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα, ιδίως όταν υπάρχει κίνδυνος να 
παρεμποδισθεί σοβαρά η άσκηση 
δικαιώματος των προσώπων αυτών μέσω 
της μεταβολής της υφιστάμενης 
κατάστασης, για να αποφευχθούν 
σημαντικά προβλήματα ή για άλλους 
λόγους, δύναται, κατά παρέκκλιση από τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 58, 
να εγκρίνει χωρίς καθυστέρηση προσωρινά 
μέτρα με ορισμένη διάρκεια ισχύος. Η 
αρχή ελέγχου οφείλει να κοινοποιήσει τα 
εν λόγω μέτρα πάραυτα με πλήρη 
αιτιολογία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων και στην 
Επιτροπή.

1. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν μια 
αρχή ελέγχου θεωρεί ότι υπάρχει 
επείγουσα ανάγκη λήψης μέτρων για να 
προστατευθούν τα συμφέροντα των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα, ιδίως όταν υπάρχει κίνδυνος να 
παρεμποδισθεί σοβαρά η άσκηση 
δικαιώματος των προσώπων αυτών μέσω 
της μεταβολής της υφιστάμενης 
κατάστασης, για να αποφευχθούν 
σημαντικά προβλήματα ή για άλλους 
λόγους, δύναται, κατά παρέκκλιση από τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 58, 
να εγκρίνει χωρίς καθυστέρηση προσωρινά 
μέτρα με ορισμένη διάρκεια ισχύος. Η 
αρχή ελέγχου οφείλει να κοινοποιήσει τα 
εν λόγω μέτρα πάραυτα με πλήρη 
αιτιολογία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων, στην Επιτροπή 
και στον αντίστοιχο υπεύθυνο 
επεξεργασίας ή εκτελούντα την 
επεξεργασία.

Or. en



PE506.170v02-00 60/201 AM\929533EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

Προέρχεται από τη γνωμοδότηση της ITRE.

Τροπολογία 2714
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν μια αρχή ελέγχου λάβει ένα μέτρο 
δυνάμει της παραγράφου 1 και θεωρεί ότι 
πρέπει να ληφθούν επειγόντως οριστικά 
μέτρα, μπορεί να ζητήσει επείγουσα 
γνώμη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Προστασίας Δεδομένων, παρέχοντας τους 
λόγους για το αίτημα έκδοσης γνώμης, 
καθώς και για την επείγουσα ανάγκη 
λήψης οριστικών μέτρων.

2. Εάν μια αρχή ελέγχου λάβει ένα μέτρο 
δυνάμει της παραγράφου 1, ζητεί
επείγουσα γνώμη του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων, 
παρέχοντας τους λόγους για την απαίτηση, 
καθώς και για την επείγουσα ανάγκη 
λήψης οριστικών μέτρων.

Or. en

Τροπολογία 2715
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν μια αρχή ελέγχου λάβει ένα μέτρο 
δυνάμει της παραγράφου 1 και θεωρεί ότι 
πρέπει να ληφθούν επειγόντως οριστικά 
μέτρα, μπορεί να ζητήσει επείγουσα 
γνώμη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Προστασίας Δεδομένων, παρέχοντας τους 
λόγους για το αίτημα έκδοσης γνώμης, 
καθώς και για την επείγουσα ανάγκη 
λήψης οριστικών μέτρων.

2. Εάν μια αρχή ελέγχου λάβει ένα μέτρο 
δυνάμει της παραγράφου 1, ζητεί
επείγουσα γνώμη του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων, 
παρέχοντας τους λόγους για το αίτημα, 
καθώς και για την επείγουσα ανάγκη 
λήψης οριστικών μέτρων.

Or. en



AM\929533EL.doc 61/201 PE506.170v02-00

EL

Αιτιολόγηση

Προέρχεται από τη γνωμοδότηση της ITRE.

Τροπολογία 2716
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 61α
Ενημέρωση από την Επιτροπή

1. Εντός δέκα εβδομάδων από την έγερση 
θέματος βάσει του άρθρου 58, ή το 
αργότερο εντός έξι εβδομάδων στην 
περίπτωση του άρθρου 61, η Επιτροπή 
μπορεί να εκδώσει αιτιολογημένη 
σύσταση, προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ορθή και συνεκτική εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού, σε σχέση με 
θέματα που εγέρθηκαν δυνάμει του 
άρθρου 58 ή του άρθρου 61.
2. Εάν η Επιτροπή εκδώσει 
αιτιολογημένη σύσταση, σύμφωνα με την 
παράγραφο 1, η ενδιαφερόμενη αρχή 
ελέγχου οφείλει να λάβει στον μέγιστο 
βαθμό υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής 
και να ενημερώσει την Επιτροπή και το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων κατά πόσον προτίθεται να 
διατηρήσει ή να τροποποιήσει το σχέδιο 
μέτρου.
3. Εάν η ενδιαφερόμενη αρχή ελέγχου 
προτίθεται να μην εφαρμόσει τη γνώμη 
της Επιτροπής, ενημερώνει σχετικά την 
Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων εντός ενός μηνός 
παρέχοντας αιτιολόγηση. Η εν λόγω 
αιτιολόγηση δημοσιοποιείται.
Η αρχή ελέγχου μπορεί να αποσύρει το 
σχέδιο μέτρου σε οποιοδήποτε στάδιο της 
διαδικασίας.
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Or. en

Τροπολογία 2717
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εκτελεστικές πράξεις Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 2718
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις προκειμένου:

1. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 προκειμένου:

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 2719
Δημήτριος Δρούτσας
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις προκειμένου:

1. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις, αφού ζητήσει τη 
γνώμη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Προστασίας Δεδομένων, προκειμένου:

Or. en

Τροπολογία 2720
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να αποφασίζει για την ορθή εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με 
τους στόχους και τις απαιτήσεις του σε 
σχέση με θέματα που κοινοποιούνται από 
τις αρχές ελέγχου δυνάμει του άρθρου 58 
ή του άρθρου 61, σε σχέση με θέμα για το 
οποίο εκδόθηκε αιτιολογημένη απόφαση 
δυνάμει του άρθρου 60 παράγραφος 1, ή 
σε σχέση με θέμα για το οποίο μια αρχή 
ελέγχου δεν υποβάλει σχέδιο μέτρου και η
εν λόγω αρχή ελέγχου δήλωσε ότι δεν 
προτίθεται να εφαρμόσει τη γνώμη της 
Επιτροπής η οποία εγκρίθηκε δυνάμει 
του άρθρου 59·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2721
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να αποφασίζει για την ορθή εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με 
τους στόχους και τις απαιτήσεις του σε 
σχέση με θέματα που κοινοποιούνται από 
τις αρχές ελέγχου δυνάμει του άρθρου 58 
ή του άρθρου 61, σε σχέση με θέμα για το 
οποίο εκδόθηκε αιτιολογημένη απόφαση 
δυνάμει του άρθρου 60 παράγραφος 1, ή 
σε σχέση με θέμα για το οποίο μια αρχή 
ελέγχου δεν υποβάλει σχέδιο μέτρου και η 
εν λόγω αρχή ελέγχου δήλωσε ότι δεν 
προτίθεται να εφαρμόσει τη γνώμη της 
Επιτροπής η οποία εγκρίθηκε δυνάμει 
του άρθρου 59·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Προέρχεται από τη γνωμοδότηση της ITRE.

Τροπολογία 2722
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να αποφασίζει για την ορθή εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με 
τους στόχους και τις απαιτήσεις του σε 
σχέση με θέματα που κοινοποιούνται από 
τις αρχές ελέγχου δυνάμει του άρθρου 58 
ή του άρθρου 61, σε σχέση με θέμα για το 
οποίο εκδόθηκε αιτιολογημένη απόφαση 
δυνάμει του άρθρου 60 παράγραφος 1, ή 
σε σχέση με θέμα για το οποίο μια αρχή 
ελέγχου δεν υποβάλει σχέδιο μέτρου και η 
εν λόγω αρχή ελέγχου δήλωσε ότι δεν 
προτίθεται να εφαρμόσει τη γνώμη της 
Επιτροπής η οποία εγκρίθηκε δυνάμει 
του άρθρου 59·

διαγράφεται
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Or. es

Τροπολογία 2723
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να αποφασίζει, εντός της προθεσμίας 
που αναφέρεται στο άρθρο 59 
παράγραφος 1, κατά πόσον αποδίδει 
γενική ισχύ σε σχέδια τυποποιημένων 
ρητρών προστασίας δεδομένων που 
αναφέρονται στο άρθρο 58 παράγραφος 2 
στοιχείο δ)·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2724
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να αποφασίζει, εντός της προθεσμίας 
που αναφέρεται στο άρθρο 59 
παράγραφος 1, κατά πόσον αποδίδει 
γενική ισχύ σε σχέδια τυποποιημένων 
ρητρών προστασίας δεδομένων που 
αναφέρονται στο άρθρο 58 παράγραφος 2 
στοιχείο δ)·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 2725
Δημήτριος Δρούτσας
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) να προσδιορίζει τον μορφότυπο και τις
διαδικασίες για την εφαρμογή του 
μηχανισμού συνεκτικότητας που 
αναφέρεται στο παρόν τμήμα·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2726
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οριζόντια 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 2727
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για δεόντως αιτιολογημένους 
επιτακτικούς και επείγοντες λόγους που 
σχετίζονται με τα συμφέροντα των 

διαγράφεται
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προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα στις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο 
α), η Επιτροπή εκδίδει αμέσως 
εφαρμοστέες εκτελεστικές πράξεις 
σύμφωνα με τη διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 87 παράγραφος 3. 
Οι πράξεις αυτές παραμένουν σε ισχύ για 
μέγιστο διάστημα 12 μηνών.

Or. en

Τροπολογία 2728
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για δεόντως αιτιολογημένους 
επιτακτικούς και επείγοντες λόγους που 
σχετίζονται με τα συμφέροντα των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα στις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο 
α), η Επιτροπή εκδίδει αμέσως 
εφαρμοστέες εκτελεστικές πράξεις 
σύμφωνα με τη διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 87 παράγραφος 3. 
Οι πράξεις αυτές παραμένουν σε ισχύ για 
μέγιστο διάστημα 12 μηνών.

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 2729
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για δεόντως αιτιολογημένους διαγράφεται
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επιτακτικούς και επείγοντες λόγους που 
σχετίζονται με τα συμφέροντα των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα στις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο 
α), η Επιτροπή εκδίδει αμέσως 
εφαρμοστέες εκτελεστικές πράξεις 
σύμφωνα με τη διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 87 παράγραφος 3. 
Οι πράξεις αυτές παραμένουν σε ισχύ για 
μέγιστο διάστημα 12 μηνών.

Or. en

Τροπολογία 2730
Timothy Kirkhope
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 63 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, εκτελεστό μέτρο της αρχής 
ελέγχου ενός κράτους μέλους εκτελείται 
σε όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2731
Timothy Kirkhope
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 63 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν μια αρχή ελέγχου δεν υποβάλει 
σχέδιο μέτρου στον μηχανισμό 
συνεκτικότητας κατά παράβαση του 
άρθρου 58 παράγραφοι 1 έως 5, το μέτρο 
της αρχής ελέγχου δεν είναι νομικά 

διαγράφεται
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ισχυρό ούτε εκτελεστό.

Or. en

Τροπολογία 2732
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 63 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 63α
Διαδικασίες προσφυγής

Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων του 
δικαστικού συστήματος των κρατών 
μελών και της Ένωσης, το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων 
μπορεί να εκδίδει δεσμευτικές γνώμες:
α) εάν ένα πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα ή ένας 
υπεύθυνος επεξεργασίας ασκήσει 
προσφυγή για μη συνεκτική εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού στα κράτη μέλη· 
και
β) εάν ο μηχανισμός συνεκτικότητας που 
περιγράφεται στα άρθρα 58 έως 63 δεν 
κατορθώσει να διασφαλίσει τη συμφωνία 
για ένα μέτρο με απλή πλειοψηφία των 
μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Προστασίας Δεδομένων. Πριν από την 
έκδοση γνώμης, το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων 
λαμβάνει υπόψη κάθε σχετική 
πληροφορία που παρέχει η αρμόδια Αρχή 
Προστασίας Δεδομένων, 
συμπεριλαμβανομένης της άποψης των 
ενδιαφερομένων μερών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία προσφυγής είναι απαραίτητη σε περίπτωση μη συνεκτικής εφαρμογής του 
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παρόντος κανονισμού σε όλα τα κράτη μέλη και σε περίπτωση μη εφαρμογής του μηχανισμού 
συνεκτικότητας.

Τροπολογία 2733
Timothy Kirkhope
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη των αιτημάτων της 
Επιτροπής που αναφέρονται στο άρθρο 
67 παράγραφος 1 στοιχείο β) και στο 
άρθρο 66 παράγραφος 2, κατά την 
άσκηση των καθηκόντων του το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων δεν ζητεί ούτε λαμβάνει 
οδηγίες από οποιονδήποτε.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2734
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων διασφαλίζει τη συνεκτική 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Για 
τον σκοπό αυτό, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων, με δική του 
πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος της 
Επιτροπής, ειδικότερα:

1. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων διασφαλίζει τη συνεκτική 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Για 
τον σκοπό αυτό, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων, με δική του 
πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος της 
Επιτροπής ή άλλων ενδιαφερομένων 
μερών, ειδικότερα:

Or. en
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Τροπολογία 2735
Frank Engel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων διασφαλίζει τη συνεκτική 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Για 
τον σκοπό αυτό, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων, με δική του 
πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος της 
Επιτροπής, ειδικότερα:

1. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων διασφαλίζει τη συνεκτική 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Για 
τον σκοπό αυτό, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων, με δική του 
πρωτοβουλία, κατόπιν αιτήματος του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου ή της Επιτροπής, ειδικότερα:

Or. en

Τροπολογία 2736
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων διασφαλίζει τη συνεκτική 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Για 
τον σκοπό αυτό, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων, με δική του 
πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος της 
Επιτροπής, ειδικότερα:

1. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων διασφαλίζει τη συνεκτική 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Για 
τον σκοπό αυτό, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων, με δική του 
πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής, 
ειδικότερα:

Or. en

Τροπολογία 2737
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων διασφαλίζει τη συνεκτική 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Για 
τον σκοπό αυτό, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων, με δική του 
πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος της 
Επιτροπής, ειδικότερα:

1. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων διασφαλίζει τη συνεκτική 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Για 
τον σκοπό αυτό, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων, με δική του 
πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος της 
Επιτροπής ή άλλων ενδιαφερομένων 
μερών, ειδικότερα:

Or. en

Αιτιολόγηση

Προέρχεται από τη γνωμοδότηση της ITRE.

Τροπολογία 2738
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) συμβουλεύει την Επιτροπή για κάθε 
ζήτημα σχετικό με την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην 
Ένωση, συμπεριλαμβανομένης κάθε 
προτεινόμενης τροποποίησης του παρόντος 
κανονισμού·

α) συμβουλεύει τα ευρωπαϊκά θεσμικά 
όργανα για κάθε ζήτημα σχετικό με την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στην Ένωση, 
συμπεριλαμβανομένης κάθε προτεινόμενης 
τροποποίησης του παρόντος κανονισμού·

Or. en

Τροπολογία 2739
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) εξετάζει, με δική του πρωτοβουλία ή β) εξετάζει, με δική του πρωτοβουλία ή 
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κατόπιν αιτήματος ενός εκ των μελών του 
ή κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, κάθε 
ζήτημα το οποίο αφορά την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού και εκδίδει 
κατευθυντήρες γραμμές, συστάσεις και 
βέλτιστες πρακτικές οι οποίες 
απευθύνονται στις αρχές ελέγχου, με 
σκοπό να παροτρύνει τη συνεκτική 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού·

κατόπιν αιτήματος ενός εκ των μελών του,
της Επιτροπής ή άλλων ενδιαφερόμενων 
μερών, κάθε ζήτημα το οποίο αφορά την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και 
εκδίδει κατευθυντήρες γραμμές, συστάσεις 
και βέλτιστες πρακτικές οι οποίες 
απευθύνονται στις αρχές ελέγχου, με 
σκοπό να παροτρύνει τη συνεκτική 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού·

Or. en

Τροπολογία 2740
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) εξετάζει, με δική του πρωτοβουλία ή 
κατόπιν αιτήματος ενός εκ των μελών του 
ή κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, κάθε 
ζήτημα το οποίο αφορά την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού και εκδίδει 
κατευθυντήρες γραμμές, συστάσεις και 
βέλτιστες πρακτικές οι οποίες 
απευθύνονται στις αρχές ελέγχου, με 
σκοπό να παροτρύνει τη συνεκτική 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού·

β) εξετάζει, με δική του πρωτοβουλία ή 
κατόπιν αιτήματος ενός εκ των μελών του 
ή κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου ή της 
Επιτροπής, κάθε ζήτημα το οποίο αφορά 
την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού 
και εκδίδει κατευθυντήρες γραμμές, 
συστάσεις και βέλτιστες πρακτικές οι 
οποίες απευθύνονται στις αρχές ελέγχου, 
με σκοπό να παροτρύνει τη συνεκτική 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, 
μεταξύ άλλων και όσον αφορά τη χρήση 
των εξουσιών επιβολής·

Or. en

Τροπολογία 2741
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) εξετάζει, με δική του πρωτοβουλία ή 
κατόπιν αιτήματος ενός εκ των μελών του 
ή κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, κάθε 
ζήτημα το οποίο αφορά την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού και εκδίδει 
κατευθυντήρες γραμμές, συστάσεις και 
βέλτιστες πρακτικές οι οποίες 
απευθύνονται στις αρχές ελέγχου, με 
σκοπό να παροτρύνει τη συνεκτική 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού·

β) εξετάζει, με δική του πρωτοβουλία ή 
κατόπιν αιτήματος ενός εκ των μελών του, 
της Επιτροπής ή άλλων ενδιαφερόμενων 
μερών, κάθε ζήτημα το οποίο αφορά την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και 
εκδίδει κατευθυντήρες γραμμές, συστάσεις 
και βέλτιστες πρακτικές οι οποίες 
απευθύνονται στις αρχές ελέγχου, με 
σκοπό να παροτρύνει τη συνεκτική 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού·

Or. en

Αιτιολόγηση

Προέρχεται από τη γνωμοδότηση της ITRE.

Τροπολογία 2742
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) εκδίδει γνώμες για σχέδια αποφάσεων 
των αρχών ελέγχου δυνάμει του 
μηχανισμού συνεκτικότητας που 
αναφέρεται στο άρθρο 57·

δ) εκδίδει γνώμες για σχέδια αποφάσεων 
των αρχών ελέγχου δυνάμει του 
μηχανισμού συνεκτικότητας που 
αναφέρεται στο άρθρο 57 και στο άρθρο 
63α·

Or. en

Τροπολογία 2743
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) γνωμοδοτεί επί της αρχής που πρέπει 
να είναι η επικεφαλής δυνάμει του 
άρθρου 54α παράγραφος 3·

Or. en

Τροπολογία 2744
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) παρέχει τη γνώμη του στην Επιτροπή 
κατά την προετοιμασία των εκτελεστικών 
και κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων βάσει 
του παρόντος κανονισμού·

Or. en

Τροπολογία 2745
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) εξετάζει τους κώδικες δεοντολογίας 
και τις τροποποιήσεις ή τις επεκτάσεις 
των υφιστάμενων κωδίκων δεοντολογίας 
που της υποβλήθηκαν δυνάμει του 
άρθρου 38 παράγραφος 3.

Or. en

Τροπολογία 2746
Sophia in 't Veld
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) παρέχει συνδρομή ή προσφεύγει στη 
δικαιοσύνη εξ ονόματος της αρχής 
ελέγχου, κατόπιν αιτήματος της εν λόγω 
αρχής ελέγχου, στην περίπτωση που η 
αρχή ελέγχου δεν δύναται, λόγω 
ανεπαρκών πόρων, να αναλάβει την 
αποτελεσματική υποστήριξη της 
υπόθεσης ενώπιον οποιουδήποτε 
δικαστηρίου·

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε υποθέσεις εναντίον εταιρειών όπου μπορεί να επιβληθούν 
υψηλά πρόστιμα και όπου οι νομικές δυνατότητες της αρχής προστασίας δεδομένων δεν είναι 
επ’ ουδενί συγκρίσιμες με αυτές των εταιρειών.

Τροπολογία 2747
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) προτείνει τις βάσεις της ευρωπαϊκής 
πολιτικής πιστοποίησης και είναι 
αρμόδια για την παρακολούθηση και την 
αξιολόγησή της, διαβιβάζοντας τα 
αποτελέσματά της στην Επιτροπή.

Or. es

Τροπολογία 2748
Carmen Romero López
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) θεσπίζει κοινές διαδικασίες για τη 
λήψη και τη διερεύνηση των 
πληροφοριών σε σχέση με τις καταγγελίες 
για παράνομη επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, για την 
προστασία των πληροφοριοδοτών από 
αντίποινα και για τη διαφύλαξη του 
απορρήτου των πηγών των εν λόγω 
πληροφοριών στις περιπτώσεις όπου οι 
πληροφοριοδότες μπορούν να 
επηρεαστούν από κανόνες τρίτων χωρών 
οι οποίοι απαγορεύουν την αποκάλυψη 
των εν λόγω παράνομων επεξεργασιών 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Or. es

Αιτιολόγηση

Προτείνεται η θέσπιση κοινών διαδικασιών για την αντιμετώπιση καταγγελιών των 
πληροφοριοδοτών και για την επιβολή μέσων προστασίας ενώπιον των ενδεχόμενων 
αντιποίνων ή διασφάλισης της ταυτότητάς τους όταν κρίνεται απαραίτητο.

Τροπολογία 2749
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ β) γνωμοδοτεί επί των κωδίκων 
δεοντολογίας που εκπονούνται σε επίπεδο 
Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 2750
Sophia in 't Veld
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ β) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων εργάζεται με 
διαφάνεια και, εφόσον είναι σκόπιμο, 
διαβουλεύεται με τα ενδιαφερόμενα μέλη 
όταν συντάσσει διευκρινίσεις, 
γνωμοδοτήσεις, κατευθυντήριες γραμμές 
ή άλλα συμπεράσματα βάσει του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 2751
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ γ) προσδιορίζει από κοινού με τις αρχές 
ελέγχου το πάγιο τέλος για τη χορήγηση 
του τυποποιημένου σήματος προστασίας 
των δεδομένων, της «ευρωπαϊκής 
σφραγίδας προστασίας δεδομένων».

Or. en

Τροπολογία 2752
Judith Sargentini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ δ) θεσπίζει κοινές διαδικασίες για τη 
λήψη και τη διερεύνηση των 
πληροφοριών που αφορούν ισχυρισμούς 
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παράνομης επεξεργασίας, την προστασία 
των πληροφοριοδοτών από ενέργειες 
αντεκδίκησης και τη διαφύλαξη του 
εμπιστευτικού χαρακτήρα των 
πληροφοριών και των πηγών των 
πληροφοριών που ελήφθησαν· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
πληροφοριοδότες μπορεί να 
αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο ποινικής 
δίωξης λόγω της νομοθεσίας τρίτων 
χωρών η οποία μπορεί να απαγορεύει τη 
γνωστοποίηση δεδομένων από παράνομη 
επεξεργασία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτείται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων η προστασία των 
πληροφοριοδοτών που παρέχουν πληροφορίες στις αρχές ελέγχου για μυστικές δραστηριότητες 
παράνομης επεξεργασίας, ιδίως όταν αφορούν νόμους τρίτων χωρών που επιδιώκουν να 
εγκρίνουν τις γνωστοποιήσεις δεδομένων που θα ήταν παράνομες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε 
πολύ σοβαρές περιπτώσεις είναι πιθανό να εμπλέκονται πολλές αρχές προστασίας δεδομένων 
και ως εκ τούτου απαιτείται συντονισμός και συνεκτικότητα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων.

Τροπολογία 2753
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν η Επιτροπή ζητεί τη συμβουλή του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας 
Δεδομένων, μπορεί να τάσσει προθεσμία 
εντός της οποίας το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων πρέπει να 
παράσχει την εν λόγω συμβουλή, 
λαμβάνοντας υπόψη τον επείγοντα 
χαρακτήρα του θέματος.

2. Όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο ή η Επιτροπή ζητεί τη 
συμβουλή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Προστασίας Δεδομένων, μπορεί να τάσσει 
προθεσμία εντός της οποίας το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων πρέπει 
να παράσχει την εν λόγω συμβουλή, 
λαμβάνοντας υπόψη τον επείγοντα 
χαρακτήρα του θέματος.

Or. en
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Τροπολογία 2754
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Κατά περίπτωση, το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων, κατά 
την εκτέλεση των καθηκόντων του όπως 
αυτά ορίζονται στο παρόν άρθρο, ζητά τη 
γνώμη των ενδιαφερομένων μέρων και 
τους δίνει την ευκαιρία να υποβάλουν 
παρατηρήσεις εντός εύλογης προθεσμίας. 
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων, με την επιφύλαξη του άρθρου 
72, διαθέτει στο κοινό τα αποτελέσματα 
της διαβούλευσης.

Or. en

Τροπολογία 2755
Frank Engel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Κατά περίπτωση, το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων, κατά 
την εκτέλεση των καθηκόντων του όπως 
αυτά ορίζονται στο παρόν άρθρο, ζητά τη 
γνώμη των ενδιαφερομένων μέρων και 
τους δίνει την ευκαιρία να υποβάλουν 
παρατηρήσεις εντός εύλογης προθεσμίας. 
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων, με την επιφύλαξη του άρθρου 
72, διαθέτει στο κοινό τα αποτελέσματα 
της διαβούλευσης.

Or. en
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Τροπολογία 2756
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Κατά περίπτωση, το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων, κατά 
την εκτέλεση των καθηκόντων του όπως 
αυτά ορίζονται στο παρόν άρθρο, ζητά τη 
γνώμη των ενδιαφερομένων μέρων και 
τους δίνει την ευκαιρία να υποβάλουν 
παρατηρήσεις εντός εύλογης προθεσμίας. 
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων, με την επιφύλαξη του άρθρου 
72, διαθέτει στο κοινό τα αποτελέσματα 
της διαβούλευσης.

Or. en

Τροπολογία 2757
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Κατά περίπτωση, το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων, κατά 
την εκτέλεση των καθηκόντων του όπως 
αυτά ορίζονται στο άρθρο 66, ζητά τη 
γνώμη των ενδιαφερομένων μέρων και 
τους δίνει την ευκαιρία να υποβάλουν 
παρατηρήσεις εντός εύλογης προθεσμίας. 
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων, με την επιφύλαξη του άρθρου 
72, διαθέτει στο κοινό τα αποτελέσματα 
της διαβούλευσης.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Προέρχεται από τη γνωμοδότηση της ITRE.

Τροπολογία 2758
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων αποφασίζει με απλή 
πλειοψηφία των μελών του.

1. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων αποφασίζει με απλή 
πλειοψηφία των μελών του, εκτός εάν 
προβλέπεται διαφορετικά στον εσωτερικό 
κανονισμό του.

Or. en

Τροπολογία 2759
Carmen Romero López

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Στις ψηφοφορίες στους κόλπους του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας 
Δεδομένων, κάθε εκπρόσωπος της αρχής 
ελέγχου ενός κράτους μέλους διαθέτει 
τόσες ψήφους όσες και το κράτος μέλος 
του στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Or. es

Τροπολογία 2760
Csaba Sógor

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων εκλέγει έναν πρόεδρο και δύο 
αναπληρωτές προέδρους μεταξύ των 
μελών του. Ένας αναπληρωτής πρόεδρος 
είναι ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας 
Δεδομένων, εκτός εάν έχει εκλεγεί 
πρόεδρος.

1. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων εκλέγει έναν πρόεδρο και δύο 
αναπληρωτές προέδρους μεταξύ των 
μελών του.

Or. hu

Τροπολογία 2761
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων εκλέγει έναν πρόεδρο και δύο 
αναπληρωτές προέδρους μεταξύ των 
μελών του. Ένας αναπληρωτής πρόεδρος 
είναι ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας 
Δεδομένων, εκτός εάν έχει εκλεγεί 
πρόεδρος.

1. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων εκλέγει έναν πρόεδρο και δύο 
αναπληρωτές προέδρους μεταξύ των 
μελών του.

Or. es

Τροπολογία 2762
Carmen Romero López

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων εκλέγει έναν πρόεδρο και δύο 
αναπληρωτές προέδρους μεταξύ των 
μελών του. Ένας αναπληρωτής πρόεδρος 
είναι ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας 

1. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων εκλέγει έναν πρόεδρο και δύο 
αναπληρωτές προέδρους μεταξύ των 
μελών του.
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Δεδομένων, εκτός εάν έχει εκλεγεί 
πρόεδρος.

Or. es

Τροπολογία 2763
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η διάρκεια της θητείας του προέδρου 
και των αναπληρωτών προέδρων είναι 
πέντε έτη και είναι ανανεώσιμη.

2. Η διάρκεια της θητείας του προέδρου 
και των αναπληρωτών προέδρων είναι 
πέντε έτη και είναι ανανεώσιμη. Μπορεί 
να ανακληθεί με απόφαση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εγκριθείσα 
από πλειοψηφία δύο τρίτων των 
ψηφισάντων και από την πλειοψηφία του 
συνολικού αριθμού των μελών του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προέρχεται από τη γνωμοδότηση της ITRE.

Τροπολογία 2764
Monika Hohlmeier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 70α
Εμπειρογνώμονες ή ομάδα 

εμπειρογνωμόνων
1. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων συστήνει έναν φορέα 
αποτελούμενο από εμπειρογνώμονες των 
ενδιαφερομένων ομάδων. Ο πρόεδρος 
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μπορεί να προτείνει τα ενδιαφερόμενα 
μέρη, λαμβάνοντας υπόψη τις ενώσεις 
των προσώπων στα οποία αναφέρονται 
τα δεδομένα, τις ομάδες καταναλωτών 
και τους εμπειρογνώμονες του ιδιωτικού 
τομέα και της ακαδημαϊκής κοινότητας.
2. Το Συμβούλιο αποφασίζει για τη 
σύσταση και τη συχνότητα των 
συναντήσεων της ομάδας 
εμπειρογνωμόνων. Οι εν λόγω αποφάσεις 
βασίζονται στις διατάξεις του εσωτερικού 
κανονισμού του Συμβουλίου. Οι εν λόγω 
κανόνες δημοσιοποιούνται.
3. Ο πρόεδρος του Συμβουλίου 
προεδρεύει και της ομάδας 
εμπειρογνωμόνων.
4. Τα μέλη του Συμβουλίου δεν 
επιτρέπεται να είναι μέλη της ομάδας 
εμπειρογνωμόνων. Τα μέλη της ομάδας 
εμπειρογνωμόνων αλλάζουν μία φορά 
κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής 
περιόδου και τουλάχιστον κάθε 3 χρόνια. 
Ένας εκπρόσωπος από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και την Επιτροπή 
προσκαλείται στις συνεδριάσεις της 
ομάδας εμπειρογνωμόνων και 
συνεισφέρει στο έργο της.
5. Οι εμπειρογνώμονες καλούνται από το 
Συμβούλιο να γνωμοδοτήσουν σχετικά με 
τις δραστηριότητές του.

Or. en

Τροπολογία 2765
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 71 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων διαθέτει γραμματεία. Τη 
γραμματεία παρέχει ο Ευρωπαίος 

1. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων διαθέτει γραμματεία. Η 
παραχώρηση των απαραίτητων μέσων
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Επόπτης Προστασίας Δεδομένων. για την άσκηση των καθηκόντων της 
γραμματείας του Συμβουλίου εμπίπτει 
στις αρμοδιότητες της Επιτροπής.

Or. es

Τροπολογία 2766
Carmen Romero López

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 71 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων διαθέτει γραμματεία. Τη 
γραμματεία παρέχει ο Ευρωπαίος 
Επόπτης Προστασίας Δεδομένων.

1. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων διαθέτει γραμματεία. Η Γενική 
Γραμματεία του Συμβουλίου παρέχει 
αυτήν τη γραμματεία, παραχωρώντας για 
αυτόν το σκοπό ανθρώπινους και υλικούς 
πόρους που διασφαλίζουν την 
αποτελεσματική και ανεξάρτητη 
εκτέλεση των καθηκόντων της, υπό την 
καθοδήγηση του προέδρου.

Or. es

Τροπολογία 2767
Monika Hohlmeier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 71 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την επικοινωνία μεταξύ των μελών του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας 
Δεδομένων, του προέδρου του και της 
Επιτροπής, καθώς και την επικοινωνία με 
άλλα όργανα και με το κοινό·

β) την επικοινωνία μεταξύ των μελών του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας 
Δεδομένων, των εμπειρογνωμόνων ή της 
ομάδας εμπειρογνωμόνων που καλείται
από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει, του 
προέδρου και της Επιτροπής, καθώς και 
την επικοινωνία με άλλα όργανα και με το 
κοινό·

Or. en
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Τροπολογία 2768
Monika Hohlmeier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 71 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) την προετοιμασία και τη συνέχεια που 
δίνεται στις συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων·

ε) την προετοιμασία και τη συνέχεια που 
δίνεται στις συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων και
των εμπλεκόμενων εμπειρογνωμόνων ή 
της εμπλεκόμενης ομάδας 
εμπειρογνωμόνων·

Or. en

Τροπολογία 2769
Monika Hohlmeier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 71 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) την προετοιμασία, την κατάρτιση και 
τη δημοσίευση γνωμών και άλλων 
κειμένων που εκδίδει το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων.

στ) την προετοιμασία, την κατάρτιση και 
τη δημοσίευση γνωμών και άλλων 
κειμένων που εκδίδει το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων, 
καθώς και εγγράφων των εμπλεκόμενων 
εμπειρογνωμόνων ή της εμπλεκόμενης 
ομάδας εμπειρογνωμόνων.

Or. en

Τροπολογία 2770
Carmen Romero López

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 71 – παράγραφος 3 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η Επιτροπή θα υποβάλει, σε 
διάστημα δύο ετών από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού, μια 
πρόταση κανονισμού για τη δημιουργία 
ανεξάρτητης υπηρεσίας η οποία 
αναλαμβάνει αυτή τη γραμματεία και η 
οποία θα διαθέτει τους ανθρώπινους και 
υλικούς πόρους που θα διασφαλίζουν την 
αποτελεσματική και ανεξάρτητη 
εκτέλεση των καθηκόντων της υπό την 
καθοδήγηση του προέδρου.

Or. es

Τροπολογία 2771
Sophia in 't Veld

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 71 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 71α
Νομική Υπηρεσία

1. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων διαθέτει νομική υπηρεσία. Τη 
νομική υπηρεσία παρέχει ο Ευρωπαίος 
Επόπτης Προστασίας Δεδομένων.
2. Η νομική υπηρεσία παρέχει νομική 
συνδρομή στις αρχές ελέγχου και στο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων υπό τη διεύθυνση του 
προέδρου.
3. Η νομική υπηρεσία είναι ειδικότερα 
υπεύθυνη για τα ακόλουθα:
α) παροχή συνδρομής στις αρχές ελέγχου 
σε περίπτωση προσφυγής, κατόπιν 
αιτήματος της αρχής ελέγχου·
β) προσφυγή στη δικαιοσύνη εξ ονόματος 
της αρχής ελέγχου στην περίπτωση που η 
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αρχή ελέγχου δεν δύναται, λόγω 
ανεπαρκών πόρων, να αναλάβει την 
αποτελεσματική υποστήριξη της 
υπόθεσης ενώπιον οποιουδήποτε 
δικαστηρίου κατόπιν αιτήματος της 
αρχής ελέγχου, ή κατόπιν αιτήματος του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας 
Δεδομένων ή της Επιτροπής με τη 
συγκατάθεση της αρχής ελέγχου·
γ) ανταλλαγή νομικών γνώσεων και 
εμπειριών μεταξύ των αρχών ελέγχου·
δ) αποσαφήνιση συγκρούσεων για θέματα 
δικαιοδοσίας με τρίτες χώρες.

Or. en

Τροπολογία 2772
Timothy Kirkhope
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 72 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι εργασίες του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων είναι 
εμπιστευτικές.

1. Οι εργασίες του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων είναι 
εμπιστευτικές, εφόσον είναι απαραίτητο, 
ενώ εξασφαλίζονται τα υψηλότερα 
δυνατά πρότυπα διαφάνειας και 
ευρύτητας στις εργασίες του. 

Or. en

Τροπολογία 2773
Timothy Kirkhope
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 72 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα έγγραφα που υποβάλλονται σε μέλη 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Προστασίας Δεδομένων, 
εμπειρογνώμονες και εκπροσώπους 
τρίτων είναι εμπιστευτικά, εκτός εάν 
παρασχεθεί πρόσβαση στα εν λόγω 
έγγραφα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1049/2001 ή εάν το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων τα 
δημοσιοποιήσει άλλως πως.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2774
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη τυχόν άλλων 
διοικητικών ή δικαστικών προσφυγών, 
κάθε πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να υποβάλει 
καταγγελία σε αρχή ελέγχου σε
οποιοδήποτε κράτος μέλος, εάν θεωρεί ότι 
η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που το αφορούν δεν είναι 
σύμφωνη προς τον παρόντα κανονισμό.

1. Με την επιφύλαξη τυχόν άλλων 
διοικητικών ή δικαστικών προσφυγών, 
κάθε πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να υποβάλει 
καταγγελία σε αρχή ελέγχου στο κράτος 
μέλος στο οποίο κατοικεί, εάν θεωρεί ότι 
η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που το αφορούν δεν είναι 
σύμφωνη προς τον παρόντα κανονισμό, ή 
ότι τα δικαιώματα που του 
αναγνωρίζονται δεν έχουν γίνει επαρκώς 
σεβαστά.

Or. es

Τροπολογία 2775
Carmen Romero López

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη τυχόν άλλων 
διοικητικών ή δικαστικών προσφυγών, 
κάθε πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να υποβάλει 
καταγγελία σε αρχή ελέγχου σε
οποιοδήποτε κράτος μέλος, εάν θεωρεί ότι 
η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που το αφορούν δεν είναι 
σύμφωνη προς τον παρόντα κανονισμό.

1. Με την επιφύλαξη τυχόν άλλων 
διοικητικών ή δικαστικών προσφυγών, 
κάθε πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να υποβάλει 
καταγγελία σε αρχή ελέγχου στο κράτος 
μέλος, στο οποίο κατοικεί, εάν θεωρεί ότι 
η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που το αφορούν δεν είναι 
σύμφωνη προς τον παρόντα κανονισμό.

Or. es

Αιτιολόγηση

Προτείνεται ένα μηχανισμός λήψης αποφάσεων από τις εποπτικές αρχές για όλα τα θέματα που 
προκύπτουν από τις καταγγελίες των πολιτών των κρατών μελών τους. Ανάλογα με την 
περίπτωση, θα υπάρχει δυνατότητα προσφυγής σε δράσεις που συντονίζονται από μια κύρια 
αρχή, της οποίας οι διαφορές θα επιλύονται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων. Όλα αυτά προκειμένου να καταστεί δυνατή η πρακτική εφαρμογή του συστήματος
όταν κινητοποιείται κατόπιν καταγγελίας ενός ενδιαφερομένου.

Τροπολογία 2776
Timothy Kirkhope
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη τυχόν άλλων 
διοικητικών ή δικαστικών προσφυγών, 
κάθε πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να υποβάλει 
καταγγελία σε αρχή ελέγχου σε
οποιοδήποτε κράτος μέλος, εάν θεωρεί ότι
η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που το αφορούν δεν είναι 
σύμφωνη προς τον παρόντα κανονισμό.

1. Με την επιφύλαξη τυχόν άλλων 
διοικητικών ή δικαστικών προσφυγών, 
κάθε πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να υποβάλει 
καταγγελία σε αρχή ελέγχου στο κράτος 
μέλος του ή στην αρχή ελέγχου στο
κράτος μέλος όπου είναι εγκαταστημένος 
ο υπεύθυνος επεξεργασίας, εάν η 
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που το αφορούν δεν είναι 
σύμφωνη προς τον παρόντα κανονισμό. 

Or. en
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Τροπολογία 2777
Wim van de Camp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε φορέας, οργανισμός ή οργάνωση 
που στοχεύει στην προστασία των 
δικαιωμάτων και των συμφερόντων των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα όσον αφορά την προστασία των 
δεδομένων τους προσωπικού χαρακτήρα 
και έχει συσταθεί δεόντως σύμφωνα με το 
δίκαιο κράτους μέλους δικαιούται να 
υποβάλει καταγγελία σε αρχή ελέγχου 
οποιουδήποτε κράτους μέλους για 
λογαριασμό ενός ή περισσότερων εκ των 
εν λόγω προσώπων, εφόσον θεωρεί ότι τα 
δικαιώματά του/τους τα οποία απορρέουν 
από τον παρόντα κανονισμό 
παραβιάσθηκαν ως αποτέλεσμα της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2778
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε φορέας, οργανισμός ή οργάνωση 
που στοχεύει στην προστασία των 
δικαιωμάτων και των συμφερόντων των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα όσον αφορά την προστασία των 
δεδομένων τους προσωπικού χαρακτήρα 
και έχει συσταθεί δεόντως σύμφωνα με το 
δίκαιο κράτους μέλους δικαιούται να 

διαγράφεται
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υποβάλει καταγγελία σε αρχή ελέγχου 
οποιουδήποτε κράτους μέλους για 
λογαριασμό ενός ή περισσότερων εκ των 
εν λόγω προσώπων, εφόσον θεωρεί ότι τα 
δικαιώματά του/τους τα οποία απορρέουν 
από τον παρόντα κανονισμό 
παραβιάσθηκαν ως αποτέλεσμα της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.

Or. en

Τροπολογία 2779
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate Sommer, Lara Comi, Monika 
Hohlmeier, Hubert Pirker, Γεώργιος Παπανικολάου, Salvatore Iacolino

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε φορέας, οργανισμός ή οργάνωση 
που στοχεύει στην προστασία των 
δικαιωμάτων και των συμφερόντων των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα όσον αφορά την προστασία των 
δεδομένων τους προσωπικού χαρακτήρα 
και έχει συσταθεί δεόντως σύμφωνα με το 
δίκαιο κράτους μέλους δικαιούται να 
υποβάλει καταγγελία σε αρχή ελέγχου 
οποιουδήποτε κράτους μέλους για 
λογαριασμό ενός ή περισσότερων εκ των 
εν λόγω προσώπων, εφόσον θεωρεί ότι τα 
δικαιώματά του/τους τα οποία απορρέουν 
από τον παρόντα κανονισμό 
παραβιάσθηκαν ως αποτέλεσμα της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα και στην προστασία δεδομένων αποτελεί θεμελιώδες ατομικό 
δικαίωμα, το οποίο δεν πρέπει να αποτελεί αντικείμενο συλλογικών προσφυγών και να 
επιβαρύνεται από τις νομικά και οικονομικά προβληματικές πτυχές που συνοδεύουν τις εν λόγω 
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συλλογικές προσφυγές.

Τροπολογία 2780
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε φορέας, οργανισμός ή οργάνωση 
που στοχεύει στην προστασία των 
δικαιωμάτων και των συμφερόντων των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα όσον αφορά την προστασία των 
δεδομένων τους προσωπικού χαρακτήρα 
και έχει συσταθεί δεόντως σύμφωνα με το 
δίκαιο κράτους μέλους δικαιούται να
υποβάλει καταγγελία σε αρχή ελέγχου 
οποιουδήποτε κράτους μέλους για 
λογαριασμό ενός ή περισσότερων εκ των 
εν λόγω προσώπων, εφόσον θεωρεί ότι τα 
δικαιώματά του/τους τα οποία απορρέουν 
από τον παρόντα κανονισμό 
παραβιάσθηκαν ως αποτέλεσμα της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.

2. Κάθε φορέας, οργανισμός ή οργάνωση 
που στοχεύει στην προστασία των 
δικαιωμάτων και των συμφερόντων των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα όσον αφορά την προστασία των 
δεδομένων τους προσωπικού χαρακτήρα 
και έχει συσταθεί δεόντως σύμφωνα με το 
δίκαιο κράτους μέλους μπορεί να υποβάλει 
καταγγελία σε αρχή ελέγχου του εν λόγω
κράτους μέλους για φερόμενες 
παραβιάσεις όσων προβλέπει ο παρών 
κανονισμός. Επιπλέον θα μπορεί επίσης 
να ασκήσει εξ ονόματος ή για λογαριασμό 
ενός ή περισσότερων εκ των εν λόγω 
προσώπων που κατοικούν σε αυτό το 
κράτος μέλος τα δικαιώματα που τους 
παραχωρεί ο παρών κανονισμός, εφόσον 
διαθέτει επαρκή εξουσιοδότηση για κάτι 
τέτοιο.

Or. es

Τροπολογία 2781
Timothy Kirkhope
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε φορέας, οργανισμός ή οργάνωση 
που στοχεύει στην προστασία των 
δικαιωμάτων και των συμφερόντων των 

2. Κάθε φορέας, οργανισμός ή οργάνωση 
που στοχεύει στην προστασία των 
δικαιωμάτων και των συμφερόντων των 
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προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα όσον αφορά την προστασία των 
δεδομένων τους προσωπικού χαρακτήρα 
και έχει συσταθεί δεόντως σύμφωνα με το 
δίκαιο κράτους μέλους δικαιούται να 
υποβάλει καταγγελία σε αρχή ελέγχου 
οποιουδήποτε κράτους μέλους για 
λογαριασμό ενός ή περισσότερων εκ των 
εν λόγω προσώπων, εφόσον θεωρεί ότι τα 
δικαιώματά του/τους τα οποία απορρέουν 
από τον παρόντα κανονισμό 
παραβιάσθηκαν ως αποτέλεσμα της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.

προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα όσον αφορά την προστασία των 
δεδομένων τους προσωπικού χαρακτήρα 
και έχει συσταθεί δεόντως σύμφωνα με το 
δίκαιο κράτους μέλους δικαιούται να 
υποβάλει καταγγελία σε αρχή ελέγχου 
οποιουδήποτε κράτους μέλους για 
λογαριασμό ενός ή περισσότερων εκ των 
εν λόγω προσώπων με τη συγκατάθεση 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα, εφόσον τα δικαιώματά του/τους 
τα οποία απορρέουν από τον παρόντα 
κανονισμό παραβιάσθηκαν ως αποτέλεσμα 
της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.

Or. en

Τροπολογία 2782
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε φορέας, οργανισμός ή οργάνωση 
που στοχεύει στην προστασία των 
δικαιωμάτων και των συμφερόντων των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα όσον αφορά την προστασία των 
δεδομένων τους προσωπικού χαρακτήρα 
και έχει συσταθεί δεόντως σύμφωνα με το 
δίκαιο κράτους μέλους δικαιούται να 
υποβάλει καταγγελία σε αρχή ελέγχου 
οποιουδήποτε κράτους μέλους για 
λογαριασμό ενός ή περισσότερων εκ των 
εν λόγω προσώπων, εφόσον θεωρεί ότι τα 
δικαιώματά του/τους τα οποία απορρέουν 
από τον παρόντα κανονισμό 
παραβιάσθηκαν ως αποτέλεσμα της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.

2. Κάθε φορέας, οργανισμός ή οργάνωση 
που στοχεύει στην προστασία των 
δικαιωμάτων και των συμφερόντων των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα όσον αφορά την προστασία των 
δεδομένων τους προσωπικού χαρακτήρα 
και έχει συσταθεί δεόντως σύμφωνα με το 
δίκαιο κράτους μέλους, ιδίως εκπρόσωποι 
εργαζομένων, δικαιούται να υποβάλει 
καταγγελία σε αρχή ελέγχου οποιουδήποτε 
κράτους μέλους για λογαριασμό ενός ή 
περισσότερων εκ των εν λόγω προσώπων, 
εφόσον θεωρεί ότι τα δικαιώματά του/τους 
τα οποία απορρέουν από τον παρόντα 
κανονισμό παραβιάσθηκαν ως αποτέλεσμα 
της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.

Or. de
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Τροπολογία 2783
Carmen Romero López

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε φορέας, οργανισμός ή οργάνωση 
που στοχεύει στην προστασία των 
δικαιωμάτων και των συμφερόντων των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα όσον αφορά την προστασία των 
δεδομένων τους προσωπικού χαρακτήρα 
και έχει συσταθεί δεόντως σύμφωνα με το 
δίκαιο κράτους μέλους δικαιούται να 
υποβάλει καταγγελία σε αρχή ελέγχου 
οποιουδήποτε κράτους μέλους για 
λογαριασμό ενός ή περισσότερων εκ των 
εν λόγω προσώπων, εφόσον θεωρεί ότι τα 
δικαιώματά του/τους τα οποία απορρέουν 
από τον παρόντα κανονισμό 
παραβιάσθηκαν ως αποτέλεσμα της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.

2. Κάθε φορέας, οργανισμός ή οργάνωση 
που στοχεύει στην προστασία των 
δικαιωμάτων και των συμφερόντων των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα όσον αφορά την προστασία των 
δεδομένων τους προσωπικού χαρακτήρα 
και έχει συσταθεί δεόντως σύμφωνα με το 
δίκαιο κράτους μέλους δικαιούται να 
υποβάλει καταγγελία στην αρχή ελέγχου 
του εν λόγω κράτους μέλους για 
λογαριασμό ενός ή περισσότερων εκ των 
εν λόγω προσώπων που κατοικούν στο εν 
λόγω κράτος μέλος, εφόσον θεωρεί ότι τα 
δικαιώματά του/τους τα οποία απορρέουν 
από τον παρόντα κανονισμό 
παραβιάσθηκαν ως αποτέλεσμα της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.

Or. es

Αιτιολόγηση

Προτείνεται ένα μηχανισμός λήψης αποφάσεων από τις εποπτικές αρχές για όλα τα θέματα που 
προκύπτουν από τις καταγγελίες των πολιτών των κρατών μελών τους. Ανάλογα με την 
περίπτωση, θα υπάρχει δυνατότητα προσφυγής σε δράσεις που συντονίζονται από μια κύρια 
αρχή της οποίας οι διαφορές θα επιλύονται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων. Όλα αυτά προκειμένου να καταστεί δυνατή η πρακτική εφαρμογή του συστήματος
όταν κινητοποιείται κατόπιν καταγγελίας ενός ενδιαφερομένου.

Τροπολογία 2784
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε φορέας, οργανισμός ή οργάνωση 
που στοχεύει στην προστασία των 
δικαιωμάτων και των συμφερόντων των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα όσον αφορά την προστασία των 
δεδομένων τους προσωπικού χαρακτήρα 
και έχει συσταθεί δεόντως σύμφωνα με το 
δίκαιο κράτους μέλους δικαιούται να 
υποβάλει καταγγελία σε αρχή ελέγχου 
οποιουδήποτε κράτους μέλους για 
λογαριασμό ενός ή περισσότερων εκ των 
εν λόγω προσώπων, εφόσον θεωρεί ότι τα 
δικαιώματά του/τους τα οποία απορρέουν 
από τον παρόντα κανονισμό 
παραβιάσθηκαν ως αποτέλεσμα της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.

2. Κάθε φορέας, οργανισμός ή οργάνωση 
που στοχεύει στην προστασία των 
δικαιωμάτων και των συμφερόντων των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα όσον αφορά την προστασία των 
δεδομένων τους προσωπικού χαρακτήρα 
και έχει συσταθεί δεόντως σύμφωνα με το 
δίκαιο κράτους μέλους,
συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων 
των εργαζομένων, δικαιούται να υποβάλει 
καταγγελία σε αρχή ελέγχου οποιουδήποτε 
κράτους μέλους για λογαριασμό ενός ή 
περισσότερων εκ των εν λόγω προσώπων, 
εφόσον θεωρεί ότι τα δικαιώματά του/τους 
τα οποία απορρέουν από τον παρόντα 
κανονισμό παραβιάσθηκαν ως αποτέλεσμα 
της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.

Or. en

Τροπολογία 2785
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε φορέας, οργανισμός ή οργάνωση 
που στοχεύει στην προστασία των 
δικαιωμάτων και των συμφερόντων των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα όσον αφορά την προστασία των 
δεδομένων τους προσωπικού χαρακτήρα
και έχει συσταθεί δεόντως σύμφωνα με το 
δίκαιο κράτους μέλους δικαιούται να 
υποβάλει καταγγελία σε αρχή ελέγχου 
οποιουδήποτε κράτους μέλους για 
λογαριασμό ενός ή περισσότερων εκ των 
εν λόγω προσώπων, εφόσον θεωρεί ότι τα 
δικαιώματά του/τους τα οποία απορρέουν 
από τον παρόντα κανονισμό 

2. Κάθε φορέας, οργανισμός ή οργάνωση 
που στοχεύει στην προστασία των 
δικαιωμάτων και των συμφερόντων 
φυσικών προσώπων ή ενεργεί προς 
εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος
και έχει συσταθεί δεόντως σύμφωνα με το 
δίκαιο κράτους μέλους δικαιούται να 
υποβάλει καταγγελία σε αρχή ελέγχου 
οποιουδήποτε κράτους μέλους για 
λογαριασμό ενός ή περισσότερων εκ των 
εν λόγω προσώπων, εφόσον θεωρεί ότι τα 
δικαιώματά του/τους τα οποία απορρέουν 
από τον παρόντα κανονισμό 
παραβιάσθηκαν ως αποτέλεσμα της 
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παραβιάσθηκαν ως αποτέλεσμα της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.

επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.

Or. en

Τροπολογία 2786
Wim van de Camp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ανεξάρτητα από την καταγγελία του 
ενδιαφερομένου προσώπου, κάθε φορέας, 
οργανισμός ή οργάνωση που αναφέρεται 
στην παράγραφο 2 δικαιούται να 
υποβάλει καταγγελία σε αρχή ελέγχου 
οποιουδήποτε κράτους μέλους, εάν 
θεωρεί ότι υπήρξε παραβίαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2787
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ανεξάρτητα από την καταγγελία του 
ενδιαφερομένου προσώπου, κάθε φορέας, 
οργανισμός ή οργάνωση που αναφέρεται 
στην παράγραφο 2 δικαιούται να 
υποβάλει καταγγελία σε αρχή ελέγχου 
οποιουδήποτε κράτους μέλους, εάν 
θεωρεί ότι υπήρξε παραβίαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα.

διαγράφεται

Or. es
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Τροπολογία 2788
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ανεξάρτητα από την καταγγελία του 
ενδιαφερομένου προσώπου, κάθε φορέας, 
οργανισμός ή οργάνωση που αναφέρεται 
στην παράγραφο 2 δικαιούται να 
υποβάλει καταγγελία σε αρχή ελέγχου 
οποιουδήποτε κράτους μέλους, εάν 
θεωρεί ότι υπήρξε παραβίαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2789
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate Sommer, Monika Hohlmeier, Hubert 
Pirker, Γεώργιος Παπανικολάου, Salvatore Iacolino, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ανεξάρτητα από την καταγγελία του 
ενδιαφερομένου προσώπου, κάθε φορέας, 
οργανισμός ή οργάνωση που αναφέρεται 
στην παράγραφο 2 δικαιούται να 
υποβάλει καταγγελία σε αρχή ελέγχου 
οποιουδήποτε κράτους μέλους, εάν 
θεωρεί ότι υπήρξε παραβίαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα και στην προστασία δεδομένων αποτελεί θεμελιώδες ατομικό 
δικαίωμα, το οποίο δεν πρέπει να αποτελεί αντικείμενο συλλογικών προσφυγών και να 
επιβαρύνεται από τις νομικά και οικονομικά προβληματικές πτυχές που συνοδεύουν τις εν λόγω 
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συλλογικές προσφυγές

Τροπολογία 2790
Kinga Gál

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ανεξάρτητα από την καταγγελία του 
ενδιαφερομένου προσώπου, κάθε φορέας, 
οργανισμός ή οργάνωση που αναφέρεται 
στην παράγραφο 2 δικαιούται να υποβάλει 
καταγγελία σε αρχή ελέγχου οποιουδήποτε 
κράτους μέλους, εάν θεωρεί ότι υπήρξε 
παραβίαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.

3. Ανεξάρτητα από την καταγγελία του 
ενδιαφερομένου προσώπου, κάθε άτομο
δικαιούται να υποβάλει καταγγελία σε 
αρχή ελέγχου οποιουδήποτε κράτους 
μέλους, εάν θεωρεί ότι υπήρξε παραβίαση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Or. hu

Τροπολογία 2791
Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ανεξάρτητα από την καταγγελία του 
ενδιαφερομένου προσώπου, κάθε φορέας, 
οργανισμός ή οργάνωση που αναφέρεται 
στην παράγραφο 2 δικαιούται να υποβάλει 
καταγγελία σε αρχή ελέγχου οποιουδήποτε 
κράτους μέλους, εάν θεωρεί ότι υπήρξε 
παραβίαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.

3. Ανεξάρτητα από την καταγγελία του 
ενδιαφερομένου προσώπου, κάθε φορέας, 
οργανισμός ή οργάνωση που αναφέρεται 
στην παράγραφο 2 δικαιούται να υποβάλει 
καταγγελία σε αρχή ελέγχου οποιουδήποτε 
κράτους μέλους, εάν θεωρεί ότι υπήρξε 
παραβίαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα ή εάν θεωρεί ότι ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία έχει παραβεί τις 
υποχρεώσεις του βάσει του άρθρου 23.

Or. en



AM\929533EL.doc 101/201 PE506.170v02-00

EL

Τροπολογία 2792
Carmen Romero López

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ανεξάρτητα από την καταγγελία του 
ενδιαφερομένου προσώπου, κάθε φορέας, 
οργανισμός ή οργάνωση που αναφέρεται 
στην παράγραφο 2 δικαιούται να υποβάλει 
καταγγελία σε αρχή ελέγχου οποιουδήποτε 
κράτους μέλους, εάν θεωρεί ότι υπήρξε 
παραβίαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.

3. Ανεξάρτητα από την καταγγελία του 
ενδιαφερομένου προσώπου, κάθε φορέας, 
οργανισμός ή οργάνωση που αναφέρεται 
στην παράγραφο 2 δικαιούται να υποβάλει 
καταγγελία στο κράτος μέλος στο οποίο 
κατοικεί, εάν θεωρεί ότι υπήρξε 
παραβίαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, η οποία επηρεάζει τους 
ενδιαφερόμενους που κατοικούν σε αυτό 
το κράτος μέλος.

Or. es

Αιτιολόγηση

Προτείνεται ένα μηχανισμός λήψης αποφάσεων από τις εποπτικές αρχές για όλα τα θέματα που 
προκύπτουν από τις καταγγελίες των πολιτών των κρατών μελών τους. Ανάλογα με την 
περίπτωση, θα υπάρχει δυνατότητα προσφυγής σε δράσεις που συντονίζονται από μια κύρια 
αρχή της οποίας οι διαφορές θα επιλύονται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων. Όλα αυτά προκειμένου να καταστεί δυνατή η πρακτική εφαρμογή του συστήματος
όταν κινητοποιείται κατόπιν καταγγελίας ενός ενδιαφερομένου.

Τροπολογία 2793
Timothy Kirkhope
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 74 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει 
δικαίωμα δικαστικής προσφυγής κατά 
αποφάσεων αρχής ελέγχου που το 
αφορούν.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 2794
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 74 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει 
δικαίωμα δικαστικής προσφυγής κατά 
αποφάσεων αρχής ελέγχου που το 
αφορούν.

1. Με την επιφύλαξη της διαδικασίας που 
περιγράφεται στο άρθρο 63α, κάθε 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει δικαίωμα 
δικαστικής προσφυγής κατά αποφάσεων 
αρχής ελέγχου που το αφορούν ή το 
επηρεάζουν.

Or. en

Τροπολογία 2795
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 74 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει 
δικαίωμα δικαστικής προσφυγής κατά 
αποφάσεων αρχής ελέγχου που το 
αφορούν.

1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει 
δικαίωμα δικαστικής ενέργειας κατά 
αποφάσεων αρχής ελέγχου που το 
αφορούν ή που το επηρεάζουν με 
οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

Or. es

Τροπολογία 2796
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 74 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει 1. Κάθε υπεύθυνος επεξεργασίας, εκτελών 
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δικαίωμα δικαστικής προσφυγής κατά 
αποφάσεων αρχής ελέγχου που το 
αφορούν.

την επεξεργασία ή άλλο φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο έχει δικαίωμα δικαστικής 
προσφυγής κατά αποφάσεων αρχής 
ελέγχου που το αφορούν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Χάριν αποσαφηνίσεως.

Τροπολογία 2797
Timothy Kirkhope
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 74 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα έχει δικαίωμα δικαστικής 
προσφυγής, υποχρεώνοντας την αρχή 
ελέγχου να ενεργήσει επί καταγγελίας, 
απουσία απόφασης απαραίτητης για την 
προστασία των δικαιωμάτων του ή εάν η 
αρχή ελέγχου δεν το ενημερώσει εντός 
τριών μηνών για την πρόοδο ή την 
έκβαση της καταγγελίας δυνάμει του 
άρθρου 52 παράγραφος 1 στοιχείο β).

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2798
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 74 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα έχει δικαίωμα δικαστικής 
προσφυγής, υποχρεώνοντας την αρχή 

2. Αφού παρέλθουν τρεις μήνες από την 
ημερομηνία υποβολής μιας καταγγελίας, 
εάν η αρχή ελέγχου δεν έχει ενημερώσει 
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ελέγχου να ενεργήσει επί καταγγελίας, 
απουσία απόφασης απαραίτητης για την 
προστασία των δικαιωμάτων του ή εάν η 
αρχή ελέγχου δεν το ενημερώσει εντός 
τριών μηνών για την πρόοδο ή την 
έκβαση της καταγγελίας δυνάμει του 
άρθρου 52 παράγραφος 1 στοιχείο β).

το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα σχετικά με την πρόοδό της, 
θεωρείται ότι η αξίωσή του έχει 
απορριφθεί. Ομοίως, θεωρείται ότι η 
αξίωση έχει απορριφθεί, σε περίπτωση 
που μετά την πάροδο έξι μηνών από την 
υποβολή της καταγγελίας, η εν λόγω
καταγγελία δεν έχει επιλυθεί οριστικά από 
την αρχή ελέγχου.

Or. es

Τροπολογία 2799
Timothy Kirkhope
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 74 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η διαδικασία κατά αρχής ελέγχου 
κινείται ενώπιον των δικαστηρίων του 
κράτους μέλους στο οποίο είναι 
εγκαταστημένη η αρχή ελέγχου.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2800
Kinga Gál

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 74 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέροντα τα 
δεδομένα, το οποίο επηρεάζεται από 
απόφαση αρχής ελέγχου κράτους μέλους 
διαφορετικού από εκείνο στο οποίο έχει 
τη συνήθη διαμονή του, μπορεί να 
ζητήσει από την αρχή ελέγχου του 
κράτους μέλους στο οποίο έχει τη συνήθη 
διαμονή του να κινήσει διαδικασία για 

διαγράφεται
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λογαριασμό του κατά της αρμόδιας 
αρχής ελέγχου του άλλου κράτους μέλους.

Or. hu

Τροπολογία 2801
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 74 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέροντα τα 
δεδομένα, το οποίο επηρεάζεται από 
απόφαση αρχής ελέγχου κράτους μέλους 
διαφορετικού από εκείνο στο οποίο έχει 
τη συνήθη διαμονή του, μπορεί να 
ζητήσει από την αρχή ελέγχου του 
κράτους μέλους στο οποίο έχει τη συνήθη 
διαμονή του να κινήσει διαδικασία για 
λογαριασμό του κατά της αρμόδιας 
αρχής ελέγχου του άλλου κράτους μέλους.

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 2802
Timothy Kirkhope
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 74 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέροντα τα 
δεδομένα, το οποίο επηρεάζεται από 
απόφαση αρχής ελέγχου κράτους μέλους 
διαφορετικού από εκείνο στο οποίο έχει 
τη συνήθη διαμονή του, μπορεί να 
ζητήσει από την αρχή ελέγχου του 
κράτους μέλους στο οποίο έχει τη συνήθη 
διαμονή του να κινήσει διαδικασία για 
λογαριασμό του κατά της αρμόδιας 
αρχής ελέγχου του άλλου κράτους μέλους.

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 2803
Carmen Romero López

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 74 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέροντα τα 
δεδομένα, το οποίο επηρεάζεται από 
απόφαση αρχής ελέγχου κράτους μέλους 
διαφορετικού από εκείνο στο οποίο έχει 
τη συνήθη διαμονή του, μπορεί να 
ζητήσει από την αρχή ελέγχου του 
κράτους μέλους στο οποίο έχει τη συνήθη 
διαμονή του να κινήσει διαδικασία για 
λογαριασμό του κατά της αρμόδιας 
αρχής ελέγχου του άλλου κράτους μέλους.

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 54α (νέο).

Τροπολογία 2804
Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 74 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέροντα τα 
δεδομένα, το οποίο επηρεάζεται από 
απόφαση αρχής ελέγχου κράτους μέλους 
διαφορετικού από εκείνο στο οποίο έχει τη 
συνήθη διαμονή του, μπορεί να ζητήσει 
από την αρχή ελέγχου του κράτους μέλους 
στο οποίο έχει τη συνήθη διαμονή του να 
κινήσει διαδικασία για λογαριασμό του 
κατά της αρμόδιας αρχής ελέγχου του 

4. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέροντα τα 
δεδομένα, το οποίο επηρεάζεται από 
απόφαση αρχής ελέγχου κράτους μέλους 
διαφορετικού από εκείνο στο οποίο έχει τη 
συνήθη διαμονή του, μπορεί να ζητήσει 
από την αρχή ελέγχου του κράτους μέλους 
στο οποίο έχει τη συνήθη διαμονή του να 
παραπέμψει το θέμα στο Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων, όπου 
θα αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο του 
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άλλου κράτους μέλους. μηχανισμού συνεκτικότητας. Μόνο στην 
περίπτωση που το Συμβούλιο δεν επιτύχει 
συμβιβασμό μεταξύ των δύο αρχών 
ελέγχου προστασίας των δεδομένων, το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα μπορεί να ζητήσει από την 
αρχή ελέγχου του κράτους μέλους στο 
οποίο έχει τη συνήθη διαμονή του να 
κινήσει διαδικασία για λογαριασμό του 
κατά της αρμόδιας αρχής ελέγχου του 
άλλου κράτους μέλους.

Or. en

Τροπολογία 2805
Timothy Kirkhope
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 74 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη εκτελούν τις οριστικές 
αποφάσεις των δικαστηρίων οι οποίες 
αναφέρονται στο παρόν άρθρο.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2806
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 74 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι 
κανένα μέρος που συμμετέχει σε 
διαδικασία προσφυγής εναντίον της 
αρχής ελέγχου που αναφέρεται στο παρόν 
άρθρο δεν υποχρεούται να αποζημιώσει 
οποιοδήποτε άλλο μέρος, εκτός εάν η 
διεκδίκηση είναι προδήλως αβάσιμη.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα, αλλά και οι μικρότεροι υπεύθυνοι 
επεξεργασίας (ΜΜΕ) πολλές φορές αναγκάζονται να αποδεχθούν ακόμα και άκρως 
αμφισβητήσιμες αποφάσεις από τα κέντρα επεξεργασίας δεδομένων, λόγω των σημαντικών 
κινδύνων οικονομικής φύσεως που ελλοχεύουν σε περίπτωση προσφυγής εναντίον των εν λόγω 
αποφάσεων, ενώ συνήθως δεν υπάρχει κανένα οικονομικό όφελος σε περίπτωση επιτυχούς 
εκδίκασης αυτών των υποθέσεων. Υποστηρίζουν μάλιστα ότι πρέπει να καταργηθούν τα 
δικαστικά έξοδα και η απόδοση των δαπανών ώστε κάθε συμβαλλόμενο μέρος να μπορεί να 
διεκδικεί αποτελεσματικά τα δικαιώματά του.

Τροπολογία 2807
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 75 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη οποιασδήποτε 
διαθέσιμης διοικητικής προσφυγής, 
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος 
υποβολής καταγγελίας σε αρχή ελέγχου 
που αναφέρεται στο άρθρο 73, κάθε 
φυσικό πρόσωπο έχει δικαίωμα δικαστικής 
προσφυγής εάν θεωρεί ότι τα δικαιώματά 
του που απορρέουν από τον παρόντα 
κανονισμό παραβιάσθηκαν ως 
αποτέλεσμα της επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
το αφορούν κατά παράβαση του 
παρόντος κανονισμού.

1. Με την επιφύλαξη οποιασδήποτε 
διαθέσιμης διοικητικής προσφυγής, 
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος 
προσφυγής σε αρχή ελέγχου που 
αναφέρεται στο άρθρο 73, κάθε φυσικό 
πρόσωπο έχει δικαίωμα δικαστικής 
προσφυγής εάν θεωρεί ότι τα δικαιώματά 
του που απορρέουν από τον παρόντα 
κανονισμό παραβιάσθηκαν.

Or. es

Τροπολογία 2808
Claude Moraes, Glenis Willmott

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 75 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η διαδικασία κατά υπευθύνου 
επεξεργασίας ή εκτελούντος την 
επεξεργασία κινείται ενώπιον των 
δικαστηρίων του κράτους μέλους στο 
οποίο ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο 
εκτελών την επεξεργασία έχουν 
εγκατάσταση. Εναλλακτικά, η εν λόγω 
διαδικασία μπορεί να κινηθεί ενώπιον των 
δικαστηρίων του κράτους μέλους στο 
οποίο το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται 
τα δεδομένα έχει τη συνήθη διαμονή του, 
εκτός εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι 
δημόσια αρχή η οποία ενεργεί κατά την 
άσκηση των δημόσιων εξουσιών της.

2. Η διαδικασία κατά υπευθύνου 
επεξεργασίας ή εκτελούντος την 
επεξεργασία κινείται ενώπιον των 
δικαστηρίων του κράτους μέλους στο 
οποίο ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο 
εκτελών την επεξεργασία έχουν 
εγκατάσταση. Εναλλακτικά, η εν λόγω 
διαδικασία μπορεί να κινηθεί ενώπιον των 
δικαστηρίων του κράτους μέλους στο 
οποίο το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται 
τα δεδομένα έχει τη συνήθη διαμονή του, 
εκτός εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι 
δημόσια αρχή η οποία ενεργεί κατά την 
άσκηση των δημόσιων εξουσιών της ή 
άλλος φορέας που του έχει ανατεθεί 
αποστολή δημοσίου συμφέροντος.

Or. en

Τροπολογία 2809
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 75 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν εκκρεμεί διαδικασία στο πλαίσιο 
του μηχανισμού συνεκτικότητας που 
αναφέρεται στο άρθρο 58, η οποία αφορά 
το ίδιο μέτρο, την ίδια απόφαση ή την ίδια 
πρακτική, το δικαστήριο μπορεί να 
αναστείλει τη διαδικασία που κινήθηκε 
ενώπιόν του, εκτός εάν ο επείγων 
χαρακτήρας της υπόθεσης για την 
προστασία των δικαιωμάτων του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δεν επιτρέπει την αναμονή της 
έκβασης της διαδικασίας στο πλαίσιο του 
μηχανισμού συνεκτικότητας.

3. Εάν εκκρεμεί διαδικασία στο πλαίσιο 
του μηχανισμού συνεκτικότητας που 
αναφέρεται στο άρθρο 58, η οποία αφορά 
το ίδιο μέτρο, την ίδια απόφαση ή την ίδια 
πρακτική, το δικαστήριο μπορεί να 
αναστείλει τη διαδικασία που κινήθηκε 
ενώπιόν του, κατόπιν αιτήσεως από την 
πλευρά κάποιου από τα μέλη και κατόπιν 
ακροάσεως από όλα τα υπόλοιπα, εκτός 
εάν ο επείγων χαρακτήρας της υπόθεσης 
για την προστασία των δικαιωμάτων του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δεν επιτρέπει την αναμονή της 
έκβασης της διαδικασίας στο πλαίσιο του 
μηχανισμού συνεκτικότητας.
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Or. es

Τροπολογία 2810
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 76 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε φορέας, οργανισμός ή οργάνωση 
που αναφέρεται στο άρθρο 73 
παράγραφος 2 έχει δικαίωμα να ασκεί τα 
δικαιώματα που αναφέρονται στα άρθρα 
74 και 75 για λογαριασμό ενός ή 
περισσότερων προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2811
Wim van de Camp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 76 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε φορέας, οργανισμός ή οργάνωση 
που αναφέρεται στο άρθρο 73 
παράγραφος 2 έχει δικαίωμα να ασκεί τα 
δικαιώματα που αναφέρονται στα άρθρα 
74 και 75 για λογαριασμό ενός ή 
περισσότερων προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2812
Louis Michel
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 76 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε φορέας, οργανισμός ή οργάνωση 
που αναφέρεται στο άρθρο 73 
παράγραφος 2 έχει δικαίωμα να ασκεί τα 
δικαιώματα που αναφέρονται στα άρθρα 
74 και 75 για λογαριασμό ενός ή 
περισσότερων προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2813
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 76 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε φορέας, οργανισμός ή οργάνωση 
που αναφέρεται στο άρθρο 73 
παράγραφος 2 έχει δικαίωμα να ασκεί τα 
δικαιώματα που αναφέρονται στα άρθρα 
74 και 75 για λογαριασμό ενός ή 
περισσότερων προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2814
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 76 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε φορέας, οργανισμός ή οργάνωση 
που αναφέρεται στο άρθρο 73 παράγραφος 

1. Κάθε φορέας, οργανισμός ή οργάνωση 
που αναφέρεται στο άρθρο 73 παράγραφος 
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2 έχει δικαίωμα να ασκεί τα δικαιώματα 
που αναφέρονται στα άρθρα 74 και 75 για 
λογαριασμό ενός ή περισσότερων 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα.

2 έχει δικαίωμα να ασκεί τα δικαιώματα 
που αναφέρονται στα άρθρα 74 και 75 για 
λογαριασμό ενός ή περισσότερων 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα, κατόπιν ανάθεσης της 
κατάλληλης εξουσίας για αυτό.

Or. es

Τροπολογία 2815
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 76 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν αρμόδιο δικαστήριο σε ένα κράτος 
μέλος έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει 
ότι διεξάγεται παράλληλη διαδικασία σε 
άλλο κράτος μέλος, επικοινωνεί με το 
αρμόδιο δικαστήριο του άλλου κράτους 
μέλους για να επιβεβαιώσει την ύπαρξη 
μιας τέτοιας παράλληλης διαδικασίας.

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 2816
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 76 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν η εν λόγω παράλληλη διαδικασία 
σε άλλο κράτος μέλος αφορά το ίδιο 
μέτρο, την ίδια απόφαση ή την ίδια 
πρακτική, το δικαστήριο μπορεί να 
αναστείλει τη διαδικασία.

διαγράφεται

Or. es
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Τροπολογία 2817
Nathalie Griesbeck

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 76 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
παιδιά δικαιούνται να ασκήσουν τα 
δικαιώματα που προβλέπονται στα άρθρα 
73 έως 75. Σε περίπτωση προσφυγής των 
παιδιών στις διαδικασίες που 
αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 75, τα 
κράτη μέλη παρέχουν, στο μέτρο του 
δυνατού, ειδικές εγγυήσεις, ιδίως στον 
τομέα της δικαστικής συνδρομής.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η ιδιαίτερη ευαισθησία των παιδιών πρέπει να λαμβάνεται επίσης υπόψη στο πλαίσιο άσκησης 
προσφυγής και υποβολής καταγγελίας.

Τροπολογία 2818
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε πρόσωπο το οποίο υπέστη ζημία 
ως αποτέλεσμα παράνομης πράξης 
επεξεργασίας ή πράξης ασυμβίβαστης 
προς τον παρόντα κανονισμό δικαιούται 
αποζημίωσης από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την 
επεξεργασία για τη ζημία που υπέστη.

1. Κάθε πρόσωπο το οποίο υπέστη ζημία 
ως αποτέλεσμα παράνομης πράξης 
επεξεργασίας ή πράξης ασυμβίβαστης 
προς τον παρόντα κανονισμό δικαιούται 
αποζημίωσης από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας για τη ζημία που υπέστη.

Or. en
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Τροπολογία 2819
Stanimir Ilchev

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε πρόσωπο το οποίο υπέστη ζημία 
ως αποτέλεσμα παράνομης πράξης 
επεξεργασίας ή πράξης ασυμβίβαστης 
προς τον παρόντα κανονισμό δικαιούται 
αποζημίωσης από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την 
επεξεργασία για τη ζημία που υπέστη.

1. Κάθε πρόσωπο το οποίο υπέστη ζημία 
ως αποτέλεσμα παράνομης πράξης 
επεξεργασίας ή πράξης ασυμβίβαστης 
προς τον παρόντα κανονισμό δικαιούται 
αποζημίωσης από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την 
επεξεργασία για τη ζημία που υπέστη, 
εκτός εάν εκείνος αποδείξει ότι δεν 
βαρύνεται ούτε από δόλο ούτε από 
αμέλεια.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ρυθμίστηκε στην παράγραφο 3, αλλά ταιριάζει καλύτερα εδώ.

Τροπολογία 2820
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε πρόσωπο το οποίο υπέστη ζημία 
ως αποτέλεσμα παράνομης πράξης 
επεξεργασίας ή πράξης ασυμβίβαστης 
προς τον παρόντα κανονισμό δικαιούται 
αποζημίωσης από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την 
επεξεργασία για τη ζημία που υπέστη.

1. Κάθε πρόσωπο το οποίο υπέστη υλική ή 
άυλη ζημία ως αποτέλεσμα παράνομης 
πράξης επεξεργασίας ή πράξης 
ασυμβίβαστης προς τον παρόντα 
κανονισμό δικαιούται αποζημίωσης από 
τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον 
εκτελούντα την επεξεργασία για τη ζημία 
που υπέστη. Αποτελεί ευθύνη του 
εκτελούντος την επεξεργασία να 
αποδείξει ότι η ζημία δεν προκλήθηκε 
από τον ίδιο.

Or. en
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Τροπολογία 2821
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε πρόσωπο το οποίο υπέστη ζημία 
ως αποτέλεσμα παράνομης πράξης 
επεξεργασίας ή πράξης ασυμβίβαστης 
προς τον παρόντα κανονισμό δικαιούται 
αποζημίωσης από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την 
επεξεργασία για τη ζημία που υπέστη.

1. Κάθε πρόσωπο το οποίο υπέστη ζημία 
ως αποτέλεσμα παράνομης πράξης 
επεξεργασίας ή πράξης ασυμβίβαστης 
προς τον παρόντα κανονισμό δικαιούται 
αποζημίωσης από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την 
επεξεργασία για τη ζημία που υπέστη. 
Αποτελεί ευθύνη του εκτελούντος την 
επεξεργασία να αποδείξει ότι η ζημία δεν 
προκλήθηκε από τον ίδιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Λόγω της ανισορροπίας όσον αφορά την πρόσβαση σε πληροφορίες καθοριστικής σημασίας, ο 
εκτελών την επεξεργασία φέρει το βάρος της απόδειξης.

Τροπολογία 2822
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε πρόσωπο το οποίο υπέστη ζημία 
ως αποτέλεσμα παράνομης πράξης 
επεξεργασίας ή πράξης ασυμβίβαστης 
προς τον παρόντα κανονισμό δικαιούται 
αποζημίωσης από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την 
επεξεργασία για τη ζημία που υπέστη.

1. Κάθε πρόσωπο το οποίο υπέστη ζημία 
ως αποτέλεσμα παράνομης πράξης 
επεξεργασίας ή πράξης ασυμβίβαστης 
προς τον παρόντα κανονισμό δικαιούται 
αποζημίωσης από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας για τη ζημία που υπέστη.

Or. en
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Τροπολογία 2823
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε πρόσωπο το οποίο υπέστη ζημία 
ως αποτέλεσμα παράνομης πράξης 
επεξεργασίας ή πράξης ασυμβίβαστης 
προς τον παρόντα κανονισμό δικαιούται 
αποζημίωσης από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την 
επεξεργασία για τη ζημία που υπέστη.

1. Κάθε πρόσωπο το οποίο υπέστη ζημία 
ως αποτέλεσμα παράνομης πράξης 
επεξεργασίας ή πράξης ασυμβίβαστης 
προς τον παρόντα κανονισμό δικαιούται 
αποζημίωσης από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας για τη ζημία που υπέστη.
Εάν ο εκτελών την επεξεργασία 
επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα για σκοπούς άλλους από 
αυτούς που υπέδειξε ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας, ενδέχεται να θεωρηθούν 
υπεύθυνοι σε περίπτωση που κάποιο 
πρόσωπο υποστεί ζημία εξαιτίας της εν 
λόγω επεξεργασίας.

Or. en

Τροπολογία 2824
Claude Moraes, Glenis Willmott

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε πρόσωπο το οποίο υπέστη ζημία 
ως αποτέλεσμα παράνομης πράξης 
επεξεργασίας ή πράξης ασυμβίβαστης 
προς τον παρόντα κανονισμό δικαιούται 
αποζημίωσης από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την 
επεξεργασία για τη ζημία που υπέστη.

1. Κάθε πρόσωπο το οποίο υπέστη ζημία 
ως αποτέλεσμα παράνομης πράξης 
επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της 
κατάρτισης μαύρης λίστας, ή πράξης 
ασυμβίβαστης προς τον παρόντα 
κανονισμό δικαιούται αποζημίωσης από 
τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον 
εκτελούντα την επεξεργασία για τη ζημία 
που υπέστη.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλίζεται αποζημίωση σε περίπτωση που τα δεδομένα έχουν χρησιμοποιηθεί με 
σκοπό τον αποκλεισμό του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα από υφιστάμενη ή 
μελλοντική απασχόληση.

Τροπολογία 2825
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon, Renate Sommer, Seán 
Kelly, Wim van de Camp, Lara Comi, Kinga Gál

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε πρόσωπο το οποίο υπέστη ζημία 
ως αποτέλεσμα παράνομης πράξης 
επεξεργασίας ή πράξης ασυμβίβαστης 
προς τον παρόντα κανονισμό δικαιούται 
αποζημίωσης από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την 
επεξεργασία για τη ζημία που υπέστη.

1. Κάθε πρόσωπο το οποίο υπέστη ζημία 
ως αποτέλεσμα παράνομης πράξης 
επεξεργασίας ή πράξης ασυμβίβαστης 
προς τον παρόντα κανονισμό δικαιούται 
αποζημίωσης από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας για τη ζημία που υπέστη.

Or. en

Τροπολογία 2826
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν στην επεξεργασία εμπλέκονται 
περισσότεροι υπεύθυνοι επεξεργασίας ή 
εκτελούντες την επεξεργασία, κάθε 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή εκτελών την 
επεξεργασία ευθύνεται αλληλεγγύως και 
εις ολόκληρον για το συνολικό ποσό της 
ζημίας.

2. Εάν στην επεξεργασία εμπλέκονται 
περισσότεροι υπεύθυνοι επεξεργασίας,
κάθε υπεύθυνος επεξεργασίας ευθύνεται 
για το συνολικό ποσό της ζημίας, εφόσον η 
ευθύνη δεν έχει ήδη οριστεί κατά τον 
καθορισμό των αρμοδιοτήτων, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 24.

Or. en
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Τροπολογία 2827
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν στην επεξεργασία εμπλέκονται 
περισσότεροι υπεύθυνοι επεξεργασίας ή 
εκτελούντες την επεξεργασία, κάθε 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή εκτελών την 
επεξεργασία ευθύνεται αλληλεγγύως και 
εις ολόκληρον για το συνολικό ποσό της 
ζημίας.

2. Εάν στην επεξεργασία εμπλέκονται 
περισσότεροι υπεύθυνοι επεξεργασίας ή 
εκτελούντες την επεξεργασία, κάθε 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή εκτελών την 
επεξεργασία ευθύνεται από κοινού και εις 
ολόκληρον για ολόκληρο το ποσό της 
ζημίας, εκτός εάν έχουν προβεί στη 
σύναψη δέουσας γραπτής συμφωνίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δημιουργείται κίνητρο υπέρ της γραπτής διασαφήνισης των ρόλων και των αρμοδιοτήτων στις 
περιπτώσεις εκείνες που εμπλέκονται περισσότεροι του ενός υπεύθυνοι επεξεργασίας ή 
εκτελούντες την επεξεργασία, σύμφωνα με την ομάδα εργασίας του άρθρου 29, γνωμοδότηση 
169.

Τροπολογία 2828
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν στην επεξεργασία εμπλέκονται 
περισσότεροι υπεύθυνοι επεξεργασίας ή 
εκτελούντες την επεξεργασία, κάθε 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή εκτελών την 
επεξεργασία ευθύνεται αλληλεγγύως και 
εις ολόκληρον για το συνολικό ποσό της 
ζημίας.

2. Εάν στην επεξεργασία εμπλέκονται 
περισσότεροι υπεύθυνοι επεξεργασίας,
κάθε υπεύθυνος επεξεργασίας ευθύνεται 
για το συνολικό ποσό της ζημίας, εφόσον η 
ευθύνη δεν έχει ήδη οριστεί κατά τον 
καθορισμό των αρμοδιοτήτων, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 24.

Or. en
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Τροπολογία 2829
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν στην επεξεργασία εμπλέκονται 
περισσότεροι υπεύθυνοι επεξεργασίας ή 
εκτελούντες την επεξεργασία, κάθε 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή εκτελών την 
επεξεργασία ευθύνεται αλληλεγγύως και 
εις ολόκληρον για το συνολικό ποσό της 
ζημίας.

2. Εάν στην επεξεργασία εμπλέκονται 
περισσότεροι υπεύθυνοι επεξεργασίας, 
κάθε υπεύθυνος επεξεργασίας ευθύνεται 
μόνο στον βαθμό που είναι αρμόδιος για 
το γενεσιουργό γεγονός της ζημίας και 
εφόσον η ευθύνη δεν έχει ήδη οριστεί 
κατά τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 24.

Or. en

Τροπολογία 2830
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν στην επεξεργασία εμπλέκονται 
περισσότεροι υπεύθυνοι επεξεργασίας ή 
εκτελούντες την επεξεργασία, κάθε 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή εκτελών την 
επεξεργασία ευθύνεται αλληλεγγύως και 
εις ολόκληρον για το συνολικό ποσό της 
ζημίας.

2. Εάν στην επεξεργασία εμπλέκονται 
περισσότεροι υπεύθυνοι επεξεργασίας, 
κάθε υπεύθυνος επεξεργασίας ευθύνεται 
αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για το 
συνολικό ποσό της ζημίας, ανεξάρτητα 
από τη συμβατική συμφωνία που 
ενδέχεται να έχουν συνάψει, σύμφωνα με 
το άρθρο 24.

Or. en

Τροπολογία 2831
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν στην επεξεργασία εμπλέκονται 
περισσότεροι υπεύθυνοι επεξεργασίας ή 
εκτελούντες την επεξεργασία, κάθε 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή εκτελών την 
επεξεργασία ευθύνεται αλληλεγγύως και 
εις ολόκληρον για το συνολικό ποσό της 
ζημίας.

2. Εάν στην επεξεργασία εμπλέκονται 
περισσότεροι υπεύθυνοι επεξεργασίας ή 
εκτελούντες την επεξεργασία, κάθε 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή εκτελών την 
επεξεργασία ευθύνεται αλληλεγγύως και 
εις ολόκληρον για το συνολικό ποσό της 
ζημίας. Στην περίπτωση ομίλου 
επιχειρήσεων, ολόκληρος ο όμιλος είναι 
υπεύθυνος ως ενιαία οικονομική 
οντότητα.

Or. en

Τροπολογία 2832
Stanimir Ilchev

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία μπορούν να απαλλαγούν 
από την ευθύνη αυτή, εν όλω ή εν μέρει, 
εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο 
εκτελών την επεξεργασία αποδείξουν ότι 
δεν ευθύνονται για το γενεσιουργό γεγονός 
της ζημίας.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 2833
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία μπορούν να απαλλαγούν 

διαγράφεται
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από την ευθύνη αυτή, εν όλω ή εν μέρει, 
εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο 
εκτελών την επεξεργασία αποδείξουν ότι 
δεν ευθύνονται για το γενεσιουργό γεγονός 
της ζημίας.

Or. en

Τροπολογία 2834
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία μπορούν να απαλλαγούν 
από την ευθύνη αυτή, εν όλω ή εν μέρει, 
εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο 
εκτελών την επεξεργασία αποδείξουν ότι 
δεν ευθύνονται για το γενεσιουργό γεγονός 
της ζημίας.

3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να 
απαλλαγεί από την ευθύνη στο πλαίσιο 
της παραγράφου 2, εν όλω ή εν μέρει, εάν
ο εν λόγω υπεύθυνος επεξεργασίας 
αποδείξει ότι δεν ευθύνεται για το 
γενεσιουργό γεγονός της ζημίας.

Or. en

Τροπολογία 2835
Frank Engel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία μπορούν να απαλλαγούν
από την ευθύνη αυτή, εν όλω ή εν μέρει, 
εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο 
εκτελών την επεξεργασία αποδείξουν ότι 
δεν ευθύνονται για το γενεσιουργό γεγονός 
της ζημίας.

3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να 
απαλλαγεί από την ευθύνη αυτή, εν όλω ή 
εν μέρει, εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
αποδείξει ότι δεν ευθύνεται για το 
γενεσιουργό γεγονός της ζημίας ή εάν ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας δεν έχει ιδία 
γνώση για το γενεσιουργό γεγονός του 
αιτήματος για αποζημίωση.

Or. en
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Τροπολογία 2836
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία μπορούν να απαλλαγούν
από την ευθύνη αυτή, εν όλω ή εν μέρει, 
εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο 
εκτελών την επεξεργασία αποδείξουν ότι 
δεν ευθύνονται για το γενεσιουργό γεγονός 
της ζημίας.

3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να 
απαλλαγεί από την ευθύνη στο πλαίσιο 
της παραγράφου 2, εν όλω ή εν μέρει, εάν 
ο εν λόγω υπεύθυνος επεξεργασίας 
αποδείξει ότι δεν ευθύνεται για το 
γενεσιουργό γεγονός της ζημίας.

Or. en

Τροπολογία 2837
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία μπορούν να απαλλαγούν
από την ευθύνη αυτή, εν όλω ή εν μέρει, 
εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία αποδείξουν ότι δεν 
ευθύνονται για το γενεσιουργό γεγονός της 
ζημίας.

3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να 
απαλλαγεί από την ευθύνη αυτή, εν όλω ή 
εν μέρει, εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή 
ο εκτελών την επεξεργασία αποδείξουν ότι 
δεν ευθύνονται για το γενεσιουργό γεγονός 
της ζημίας.

Or. en

Τροπολογία 2838
Frank Engel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77 – παράγραφος 3α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Εάν ο εκτελών την επεξεργασία 
επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα για σκοπούς άλλους από 
εκείνους που υπέδειξε ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας, ενδέχεται να θεωρηθεί 
υπεύθυνος σε περίπτωση που κάποιο 
πρόσωπο υποστεί ζημία εξαιτίας της εν 
λόγω επεξεργασίας.

Or. en

Τροπολογία 2839
Timothy Kirkhope
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 78 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει 
ορίσει εκπρόσωπο, οι ενδεχόμενες 
ποινικές κυρώσεις εφαρμόζονται στον 
εκπρόσωπο, με την επιφύλαξη τυχόν 
κυρώσεων οι οποίες μπορεί να 
επιβληθούν κατά του υπευθύνου 
επεξεργασίας.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2840
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 78 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει 
ορίσει εκπρόσωπο, οι ενδεχόμενες ποινικές 
κυρώσεις εφαρμόζονται στον εκπρόσωπο, 

2. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει 
ορίσει εκπρόσωπο, οι ενδεχόμενες ποινικές 
κυρώσεις εφαρμόζονται στον εκπρόσωπο 
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με την επιφύλαξη τυχόν κυρώσεων οι 
οποίες μπορεί να επιβληθούν κατά του 
υπευθύνου επεξεργασίας.

υπό την ιδιότητά του ως αντιπροσώπου 
και θα απαιτηθεί συμμόρφωση από την 
πλευρά του, με την επιφύλαξη τυχόν
κυρώσεων οι οποίες μπορεί να επιβληθούν 
κατά του υπευθύνου επεξεργασίας.

Or. es

Τροπολογία 2841
Sylvie Guillaume, Françoise Castex, Evelyn Regner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 78 – παράγραφος 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν διατάξεις 
σχετικά με την επιβολή ποινών 
αποτελεσματικού και αποτρεπτικού 
χαρακτήρα για την αποτροπή 
οποιασδήποτε κατάχρησης του 
θεμελιώδους δικαιώματος στην 
προστασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, όπως κατοχυρώνεται στον 
Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων νομικών 
διατάξεων που διώκουν ως ποινικό 
αδίκημα τη χρήση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα για την 
κατάρτιση μαύρης λίστας εργαζομένων, 
τον έλεγχό τους ή τον αποκλεισμό τους 
από μελλοντική απασχόληση.

Or. en

Τροπολογία 2842
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 78 – παράγραφος 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Κατά την εφαρμογή των κυρώσεων 
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που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα 
κράτη μέλη σέβονται απόλυτα την αρχή 
«ne bis in idem», δηλαδή ότι δεν 
επιβάλλονται δύο φορές κυρώσεις για την 
ίδια παράβαση του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 2843
Sylvie Guillaume, Françoise Castex, Evelyn Regner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 78 – παράγραφος 2β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
πρόσωπα και εταιρείες που 
συλλαμβάνονται να συμμετέχουν στην 
κατάρτιση μαύρης λίστας θα εξαιρούνται 
από την είσπραξη ενωσιακών 
επιδοτήσεων και χρηματοδότησης και 
από τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς 
υποβολής προσφορών για άλλες 
συμβάσεις δημόσιου έργου σε επίπεδο 
ενωσιακό, εθνικό ή δημόσιων αρχών, 
μέχρι να αποδειχθεί ότι έχουν 
ολοκληρωθεί όλες οι νόμιμες διαδικασίες, 
έχουν καταβληθεί στο ακέραιο όλες οι 
σχετικές αποζημιώσεις στα τυχόν θύματα 
και υπάρχουν αξιόπιστες αποδείξεις ότι 
αυτή η εγκληματική νοοτροπία έχει 
εξαλειφθεί από τον οργανισμό.

Or. en

Τροπολογία 2844
Sophia in 't Veld

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – τίτλος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διοικητικές κυρώσεις Κυρώσεις

Or. en

Τροπολογία 2845
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 6α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Η αρχή ελέγχου κατάσχει από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα 
την επεξεργασία το σύνολο των κερδών 
που αποκομίζονται άμεσα από 
παραβάσεις του παρόντος κανονισμού οι 
οποίες προκαλούνται από δόλο ή σοβαρή 
αμέλεια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένες περιπτώσεις ένα πρόστιμο που υπολογίζεται βάσει ποσοστού ενδέχεται να είναι 
μικρότερο από τα κέρδη που αποκομίσθηκαν από την παραβίαση της νομοθεσίας, καθιστώντας 
εν γένει επικερδή ορισμένα μεγάλης κλίμακας παράνομα επιχειρηματικά μοντέλα. Η παρούσα 
τροπολογία εισάγει τη θεσμοθετημένη αρχή της κατάσχεσης των κερδών προκειμένου να 
καλύψει το εν λόγω νομικό κενό και να διασφαλισθεί ο θεμιτός ανταγωνισμός για εκείνους τους 
υπεύθυνους επεξεργασίας και τους εκτελούντες την επεξεργασία που σέβονται τη νομοθεσία.

Τροπολογία 2846
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Η Επιτροπή καταρτίζει ηλεκτρονικό 
μητρώο ιστορικών παράβασης, στο οποίο 
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έχουν πρόσβαση όλες οι εθνικές αρχές 
ελέγχου· η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 86, με σκοπό τη 
ρύθμιση, σύμφωνα με τους όρους που 
προβλέπει το παρόν άρθρο, του 
ηλεκτρονικού μητρώου ιστορικού 
παραβάσεων.

Or. es

Τροπολογία 2847
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε αρχή ελέγχου εξουσιοδοτείται να 
επιβάλει διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με 
το παρόν άρθρο.

1. Κάθε αρχή ελέγχου εξουσιοδοτείται να 
επιβάλει διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με 
το παρόν άρθρο. Οι αρχές ελέγχου 
συνεργάζονται μεταξύ τους σύμφωνα με 
τα άρθρα 46 και 57 προκειμένου να 
διασφαλισθεί ένα εναρμονισμένο επίπεδο 
κυρώσεων εντός της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 2848
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε αρχή ελέγχου εξουσιοδοτείται να 
επιβάλει διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με 
το παρόν άρθρο.

1. Η αρμόδια αρχή ελέγχου 
εξουσιοδοτείται να επιβάλει διοικητικές 
κυρώσεις σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

Or. en
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Τροπολογία 2849
Nils Torvalds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε αρχή ελέγχου εξουσιοδοτείται να 
επιβάλει διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με 
το παρόν άρθρο.

1. Κάθε αρχή ελέγχου εξουσιοδοτείται να 
απευθύνει προειδοποιήσεις ή να επιβάλει 
διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με το 
παρόν άρθρο.

Or. en

Τροπολογία 2850
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε αρχή ελέγχου εξουσιοδοτείται να 
επιβάλει διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με 
το παρόν άρθρο.

1. Κάθε αρχή ελέγχου εξουσιοδοτείται να 
επιβάλει διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με 
το παρόν άρθρο. Οι αρχές ελέγχου 
συνεργάζονται μεταξύ τους σύμφωνα με 
τα άρθρα 46 και 57 προκειμένου να 
διασφαλισθεί ένα συνεκτικό επίπεδο 
κυρώσεων εντός της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 2851
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε αρχή ελέγχου εξουσιοδοτείται να 
επιβάλει διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με 
το παρόν άρθρο.

1. Κάθε αρμόδια αρχή ελέγχου 
εξουσιοδοτείται να επιβάλει διοικητικές 
κυρώσεις σύμφωνα με το παρόν άρθρο.
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Or. en

Τροπολογία 2852
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε αρχή ελέγχου εξουσιοδοτείται να 
επιβάλει διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με 
το παρόν άρθρο.

1. Η αρχή ελέγχου, που είναι αρμόδια 
βάσει του άρθρου 51, εξουσιοδοτείται να 
επιβάλει διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με 
το παρόν άρθρο.

Or. pl

Τροπολογία 2853
Hubert Pirker

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε αρχή ελέγχου εξουσιοδοτείται να 
επιβάλει διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με 
το παρόν άρθρο.

1. Κάθε αρμόδια αρχή ελέγχου 
εξουσιοδοτείται να επιβάλει διοικητικές 
κυρώσεις σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

Or. de

Τροπολογία 2854
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε αρχή ελέγχου εξουσιοδοτείται να 
επιβάλει διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με 
το παρόν άρθρο.

1. Κάθε αρχή ελέγχου εξουσιοδοτείται να 
επιβάλει διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με 
το παρόν άρθρο. Οι διοικητικές κυρώσεις 
που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές 
ελέγχου πρέπει να περιλαμβάνουν 
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τουλάχιστον χρηματικά πρόστιμα και 
άλλες διοικητικές κυρώσεις, όπως 
προειδοποιητικά σημειώματα και 
συστάσεις για τη λήψη διορθωτικών 
μέτρων, ακόμη και για τεχνικά και 
οργανωτικά μέτρα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αρχές ελέγχου πρέπει να διαθέτουν επαρκείς εξουσίες προκειμένου να είναι σε θέση να 
επιβάλουν τον κανονισμό.

Τροπολογία 2855
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Σε οποιονδήποτε δεν συμμορφώνεται 
με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται 
στον παρόντα κανονισμό, η αρχή ελέγχου 
επιβάλλει τουλάχιστον μία από τις 
ακόλουθες κυρώσεις:
α) γραπτή προειδοποίηση·
β) τακτικούς περιοδικούς ελέγχους για 
την προστασία των δεδομένων·
γ) πρόστιμο ύψους έως 100.000.000 ευρώ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διοικητική κύρωση είναι σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση αποτελεσματική, αναλογική και 
αποτρεπτική.

Τροπολογία 2856
Alexander Alvaro
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 1β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο 
εκτελών την επεξεργασία έχουν στην 
κατοχή τους έγκυρη «ευρωπαϊκή 
σφραγίδα προστασίας δεδομένων» 
δυνάμει του άρθρου 39, επιβάλλεται 
πρόστιμο σύμφωνα με την παράγραφο 2γ 
μόνο σε περίπτωση δόλου ή μη 
συμμόρφωσης από αμέλεια.

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 2857
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η διοικητική κύρωση είναι σε κάθε 
μεμονωμένη περίπτωση αποτελεσματική, 
αναλογική και αποτρεπτική. Το ύψος του 
διοικητικού προστίμου καθορίζεται 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη φύση, τη 
βαρύτητα και τη διάρκεια της 
παράβασης, τον δόλο ή την αμέλεια που 
προκάλεσε την παράβαση, τον βαθμό 
ευθύνης του φυσικού ή νομικού 
προσώπου και τις προηγούμενες 
παραβάσεις του εν λόγω προσώπου, τα 
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και τις 
διαδικασίες που εφαρμόζονται δυνάμει 
του άρθρου 23 και τον βαθμό 

2. Η διοικητική κύρωση είναι σε κάθε 
μεμονωμένη περίπτωση αποτελεσματική, 
αναλογική και αποτρεπτική.
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συνεργασίας με την αρχή ελέγχου για την 
επανόρθωση της παραβίασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαγραφή προκύπτει εν μέρει από την εισαγωγή του άρθρου 79, παράγραφοι 1β και 2α και 
αντικατοπτρίζει εν μέρει τη διαγραφή μη αναγκαίων διευκρινίσεων.

Τροπολογία 2858
Nils Torvalds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η διοικητική κύρωση είναι σε κάθε 
μεμονωμένη περίπτωση αποτελεσματική, 
αναλογική και αποτρεπτική. Το ύψος του 
διοικητικού προστίμου καθορίζεται 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη φύση, τη 
βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης, 
τον δόλο ή την αμέλεια που προκάλεσε την 
παράβαση, τον βαθμό ευθύνης του 
φυσικού ή νομικού προσώπου και τις
προηγούμενες παραβάσεις του εν λόγω 
προσώπου, τα τεχνικά και οργανωτικά 
μέτρα και τις διαδικασίες που 
εφαρμόζονται δυνάμει του άρθρου 23 και 
τον βαθμό συνεργασίας με την αρχή 
ελέγχου για την επανόρθωση της 
παραβίασης.

2. Η διοικητική κύρωση είναι σε κάθε 
μεμονωμένη περίπτωση αποτελεσματική, 
αναλογική και αποτρεπτική. Το ύψος του 
διοικητικού προστίμου βασίζεται στη
φύση, τη βαρύτητα και τη διάρκεια της 
παράβασης, στον δόλο ή την αμέλεια που 
προκάλεσε την παράβαση, στον βαθμό 
ευθύνης του φυσικού ή νομικού προσώπου 
και στις προηγούμενες παραβάσεις του εν 
λόγω προσώπου, στα τεχνικά και 
οργανωτικά μέτρα και στις διαδικασίες 
που εφαρμόζονται δυνάμει του άρθρου 23 
και στον βαθμό συνεργασίας με την αρχή 
ελέγχου για την επανόρθωση της 
παραβίασης.

Or. en

Τροπολογία 2859
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η διοικητική κύρωση είναι σε κάθε 
μεμονωμένη περίπτωση αποτελεσματική, 
αναλογική και αποτρεπτική. Το ύψος του 
διοικητικού προστίμου καθορίζεται
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη φύση, τη 
βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης, 
τον δόλο ή την αμέλεια που προκάλεσε την 
παράβαση, τον βαθμό ευθύνης του 
φυσικού ή νομικού προσώπου και τις 
προηγούμενες παραβάσεις του εν λόγω 
προσώπου, τα τεχνικά και οργανωτικά 
μέτρα και τις διαδικασίες που 
εφαρμόζονται δυνάμει του άρθρου 23 και 
τον βαθμό συνεργασίας με την αρχή 
ελέγχου για την επανόρθωση της 
παραβίασης.

2. Η διοικητική κύρωση είναι σε κάθε 
μεμονωμένη περίπτωση αποτελεσματική, 
αναλογική και αποτρεπτική. Το ύψος του 
διοικητικού προστίμου καθορίζεται 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη φύση, τη 
βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης, 
τον βαθμό ευαισθησίας των επίμαχων 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τον 
δόλο ή την αμέλεια που προκάλεσε την 
παράβαση, τον βαθμό ζημίας ή κινδύνου 
πρόκλησης σημαντικής ζημίας που 
απορρέει από την παραβίαση, τον βαθμό
ευθύνης του φυσικού ή νομικού προσώπου 
και τις προηγούμενες παραβάσεις του εν 
λόγω προσώπου, τα τεχνικά και 
οργανωτικά μέτρα και τις διαδικασίες που 
εφαρμόζονται δυνάμει του άρθρου 23 και 
τον βαθμό συνεργασίας με την αρχή 
ελέγχου για την επανόρθωση της 
παραβίασης. Μολονότι παρέχεται κάποια 
διακριτική ευχέρεια στην επιβολή αυτών 
των κυρώσεων ώστε να λαμβάνονται 
υπόψη οι συνθήκες που αναφέρονται 
παραπάνω και άλλα γεγονότα που 
χαρακτηρίζουν την κατάσταση, οι 
αποκλίσεις στην εφαρμογή των 
διοικητικών κυρώσεων μπορούν να 
αποτελούν αντικείμενο αναθεώρησης 
δυνάμει του μηχανισμού συνεκτικότητας.

Or. en

Τροπολογία 2860
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η διοικητική κύρωση είναι σε κάθε 
μεμονωμένη περίπτωση αποτελεσματική, 
αναλογική και αποτρεπτική. Το ύψος του 

2. Η διοικητική κύρωση είναι σε κάθε 
μεμονωμένη περίπτωση αποτελεσματική, 
αναλογική και αποτρεπτική. Το ύψος του 
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διοικητικού προστίμου καθορίζεται 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη φύση, τη 
βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης, 
τον δόλο ή την αμέλεια που προκάλεσε την 
παράβαση, τον βαθμό ευθύνης του 
φυσικού ή νομικού προσώπου και τις 
προηγούμενες παραβάσεις του εν λόγω 
προσώπου, τα τεχνικά και οργανωτικά 
μέτρα και τις διαδικασίες που 
εφαρμόζονται δυνάμει του άρθρου 23 και 
τον βαθμό συνεργασίας με την αρχή 
ελέγχου για την επανόρθωση της 
παραβίασης.

διοικητικού προστίμου καθορίζεται 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη φύση, τη 
βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης, 
τον δόλο ή τον τύπο της αμέλειας που 
προκάλεσε την παράβαση, τον βαθμό 
ευθύνης του φυσικού ή νομικού προσώπου 
και τις προηγούμενες παραβάσεις του εν 
λόγω προσώπου, τα τεχνικά και 
οργανωτικά μέτρα και τις διαδικασίες που 
εφαρμόζονται δυνάμει του άρθρου 23 και 
τον βαθμό συνεργασίας με την αρχή 
ελέγχου για την επανόρθωση της 
παραβίασης και την πραγματική 
οικονομική κατάσταση του 
καταδικασθέντος.

Or. es

Τροπολογία 2861
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η διοικητική κύρωση είναι σε κάθε 
μεμονωμένη περίπτωση αποτελεσματική, 
αναλογική και αποτρεπτική. Το ύψος του 
διοικητικού προστίμου καθορίζεται 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη φύση, τη 
βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης,
τον δόλο ή την αμέλεια που προκάλεσε την 
παράβαση, τον βαθμό ευθύνης του 
φυσικού ή νομικού προσώπου και τις 
προηγούμενες παραβάσεις του εν λόγω 
προσώπου, τα τεχνικά και οργανωτικά 
μέτρα και τις διαδικασίες που 
εφαρμόζονται δυνάμει του άρθρου 23 και 
τον βαθμό συνεργασίας με την αρχή 
ελέγχου για την επανόρθωση της 
παραβίασης.

2. Η διοικητική κύρωση είναι σε κάθε 
μεμονωμένη περίπτωση αποτελεσματική, 
αναλογική και αποτρεπτική. Το ύψος του 
διοικητικού προστίμου καθορίζεται 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη:

α) τη φύση, τη βαρύτητα και τη διάρκεια 
της παράβασης·
β) τον δόλο ή την αμέλεια που προκάλεσε 
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την παράβαση·
γ) τις ιδιαίτερες κατηγορίες δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα·
δ) τον βαθμό ευθύνης του φυσικού ή 
νομικού προσώπου και τις προηγούμενες 
παραβάσεις του εν λόγω προσώπου·

ε) τον βαθμό ευθύνης για την προστασία 
δεδομένων με τεχνικά και οργανωτικά 
μέτρα και διαδικασίες, ειδικότερα 
δυνάμει των άρθρων 35, 38 παράγραφοι 
α, β και γ, και του άρθρου 39·
στ) τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και 
τις διαδικασίες που εφαρμόζονται δυνάμει 
του άρθρου 23· και

ζ) τον βαθμό συνεργασίας με την αρχή 
ελέγχου για την επανόρθωση της 
παραβίασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προέρχεται από τη γνωμοδότηση της ITRE. Το γεγονός του «ευαίσθητου» ή μη χαρακτήρα των 
δεδομένων θα πρέπει επίσης να επηρεάζει το ποσό του επιβαλλόμενου προστίμου. 
Επιπροσθέτως, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία θεωρεί την προστασία των δεδομένων ζήτημα θεμελιώδους σημασίας και το 
αποδεικνύει εφαρμόζοντας τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και εγγυήσεις όπως αυτές που 
ορίζονται στα άρθρα 35, 38 παράγραφοι α, β και γ και 39.

Τροπολογία 2862
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η διοικητική κύρωση είναι σε κάθε 
μεμονωμένη περίπτωση αποτελεσματική, 
αναλογική και αποτρεπτική. Το ύψος του 
διοικητικού προστίμου καθορίζεται 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη φύση, τη 
βαρύτητα και τη διάρκεια της 
παράβασης, τον δόλο ή την αμέλεια που 

2. Η διοικητική κύρωση είναι σε κάθε 
μεμονωμένη περίπτωση αποτελεσματική, 
αναλογική και αποτρεπτική. 
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προκάλεσε την παράβαση, τον βαθμό 
ευθύνης του φυσικού ή νομικού 
προσώπου και τις προηγούμενες 
παραβάσεις του εν λόγω προσώπου, τα 
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και τις 
διαδικασίες που εφαρμόζονται δυνάμει 
του άρθρου 23 και τον βαθμό 
συνεργασίας με την αρχή ελέγχου για την 
επανόρθωση της παραβίασης.

Or. en

Τροπολογία 2863
Timothy Kirkhope
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η διοικητική κύρωση είναι σε κάθε 
μεμονωμένη περίπτωση αποτελεσματική, 
αναλογική και αποτρεπτική. Το ύψος του 
διοικητικού προστίμου καθορίζεται 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη φύση, τη 
βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης, 
τον δόλο ή την αμέλεια που προκάλεσε την 
παράβαση, τον βαθμό ευθύνης του 
φυσικού ή νομικού προσώπου και τις 
προηγούμενες παραβάσεις του εν λόγω 
προσώπου, τα τεχνικά και οργανωτικά 
μέτρα και τις διαδικασίες που 
εφαρμόζονται δυνάμει του άρθρου 23 και 
τον βαθμό συνεργασίας με την αρχή 
ελέγχου για την επανόρθωση της 
παραβίασης.

2. Η διοικητική κύρωση είναι σε κάθε 
μεμονωμένη περίπτωση αποτελεσματική, 
αναλογική και αποτρεπτική. Το ύψος του 
διοικητικού προστίμου αντικατοπτρίζει τη 
φύση, τη βαρύτητα και τη διάρκεια της 
παράβασης, τον δόλο ή την αμέλεια που 
προκάλεσε την παράβαση, τον βαθμό 
ευθύνης του φυσικού ή νομικού προσώπου 
και τις προηγούμενες παραβάσεις του εν 
λόγω προσώπου, τα τεχνικά και 
οργανωτικά μέτρα και τις διαδικασίες που 
εφαρμόζονται δυνάμει του άρθρου 23 και 
τον βαθμό συνεργασίας με την αρχή 
ελέγχου για την επανόρθωση της 
παραβίασης.

Or. en

Τροπολογία 2864
Louis Michel
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η διοικητική κύρωση είναι σε κάθε 
μεμονωμένη περίπτωση αποτελεσματική, 
αναλογική και αποτρεπτική. Το ύψος του 
διοικητικού προστίμου καθορίζεται 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη φύση, τη 
βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης, 
τον δόλο ή την αμέλεια που προκάλεσε την 
παράβαση, τον βαθμό ευθύνης του 
φυσικού ή νομικού προσώπου και τις 
προηγούμενες παραβάσεις του εν λόγω 
προσώπου, τα τεχνικά και οργανωτικά 
μέτρα και τις διαδικασίες που 
εφαρμόζονται δυνάμει του άρθρου 23 και 
τον βαθμό συνεργασίας με την αρχή 
ελέγχου για την επανόρθωση της 
παραβίασης.

2. Η διοικητική κύρωση είναι σε κάθε 
μεμονωμένη περίπτωση αποτελεσματική, 
αναλογική και αποτρεπτική. Το ύψος του 
διοικητικού προστίμου καθορίζεται 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη φύση, τη 
βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης, 
τον βαθμό ευαισθησίας των επίμαχων 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τον 
δόλο ή την αμέλεια που προκάλεσε την 
παράβαση, τον βαθμό ζημίας ή κινδύνου 
πρόκλησης σημαντικής ζημίας που 
απορρέει από την παραβίαση, τον βαθμό
ευθύνης του φυσικού ή νομικού προσώπου 
και τις προηγούμενες παραβάσεις του εν 
λόγω προσώπου, τα τεχνικά και 
οργανωτικά μέτρα και τις διαδικασίες που 
εφαρμόζονται δυνάμει του άρθρου 23 και 
τον βαθμό συνεργασίας με την αρχή 
ελέγχου για την επανόρθωση της 
παραβίασης. Μολονότι παρέχεται κάποια 
διακριτική ευχέρεια στην επιβολή αυτών 
των κυρώσεων ώστε να λαμβάνονται 
υπόψη οι συνθήκες που αναφέρονται 
παραπάνω και άλλα γεγονότα που 
χαρακτηρίζουν την κατάσταση, οι 
αποκλίσεις στην εφαρμογή των 
διοικητικών κυρώσεων μπορούν να 
αποτελούν αντικείμενο αναθεώρησης 
δυνάμει του μηχανισμού συνεκτικότητας.
Κατά τον καθορισμό ενός διοικητικού 
προστίμου, οι αρχές ελέγχου λαμβάνουν 
επίσης υπόψη και άλλα πρόστιμα, ζημίες 
ή άλλες ποινές που επιβλήθηκαν στο 
παρελθόν από δικαστικό ή άλλο φορέα σε 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο όσον αφορά 
την επίμαχη παραβίαση.
Μεταξύ των επιβαρυντικών παραγόντων 
που ενθαρρύνουν την επιβολή 
διοικητικών προστίμων βάσει των 
ανωτάτων ορίων που προβλέπονται στις 
παραγράφους 4 και 6 περιλαμβάνονται 
συγκεκριμένα:
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α) οι επαναλαμβανόμενες εκ βαρείας 
αμελείας παραβιάσεις του εφαρμοστέου 
δικαίου·
β) η άρνηση για συνεργασία ή η 
παρεμπόδιση της διαδικασίας επιβολής· 
και
γ) οι παραβιάσεις που διαπράττονται εκ 
προθέσεως, είναι σοβαρές και ενέχουν τον 
κίνδυνο πρόκλησης σοβαρής ζημίας.
Μεταξύ των ελαφρυντικών παραγόντων 
που ενθαρρύνουν την επιβολή 
διοικητικών προστίμων βάσει των 
κατώτατων ορίων περιλαμβάνονται:
α) τα μέτρα που έχει λάβει το φυσικό ή το 
νομικό πρόσωπο ώστε να διασφαλίσει τη 
συμμόρφωση με τις σχετικές 
υποχρεώσεις·
β) η πραγματική αβεβαιότητα για το αν η 
πράξη συνιστά παραβίαση των σχετικών 
υποχρεώσεων·
γ) ο άμεσος τερματισμός της παραβίασης 
μετά την κοινοποίησή της· και
δ) το συνεργατικό πνεύμα στο πλαίσιο 
οποιονδήποτε διαδικασιών επιβολής.

Or. en

Τροπολογία 2865
Hubert Pirker

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η διοικητική κύρωση είναι σε κάθε 
μεμονωμένη περίπτωση αποτελεσματική, 
αναλογική και αποτρεπτική. Το ύψος του 
διοικητικού προστίμου καθορίζεται 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη φύση, τη 
βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης, 
τον δόλο ή την αμέλεια που προκάλεσε την 
παράβαση, τον βαθμό ευθύνης του 

2. Η διοικητική κύρωση είναι σε κάθε 
μεμονωμένη περίπτωση αποτελεσματική, 
αναλογική και αποτρεπτική. Το ύψος του 
διοικητικού προστίμου καθορίζεται 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη φύση, τη 
βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης, 
τον δόλο ή την αμέλεια που προκάλεσε την 
παράβαση, την ιδιαίτερη κατηγορία των 
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φυσικού ή νομικού προσώπου και τις 
προηγούμενες παραβάσεις του εν λόγω 
προσώπου, τα τεχνικά και οργανωτικά 
μέτρα και τις διαδικασίες που 
εφαρμόζονται δυνάμει του άρθρου 23 και 
τον βαθμό συνεργασίας με την αρχή 
ελέγχου για την επανόρθωση της 
παραβίασης.

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τον 
βαθμό ζημίας ή κινδύνου πρόκλησης 
ζημίας που απορρέει από την παράβαση,
τον βαθμό ευθύνης του φυσικού ή νομικού 
προσώπου και τις προηγούμενες 
παραβάσεις του εν λόγω προσώπου, τα 
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και τις 
διαδικασίες που εφαρμόζονται δυνάμει του 
άρθρου 23 και τον βαθμό συνεργασίας με 
την αρχή ελέγχου για την επανόρθωση της 
παραβίασης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Κατά τον καθορισμό της ποινής θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η κατηγορία προσωπικών 
δεδομένων και η έκταση της ζημίας.

Τροπολογία 2866
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η διοικητική κύρωση είναι σε κάθε 
μεμονωμένη περίπτωση αποτελεσματική, 
αναλογική και αποτρεπτική. Το ύψος του 
διοικητικού προστίμου καθορίζεται 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη φύση, τη 
βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης,
τον δόλο ή την αμέλεια που προκάλεσε 
την παράβαση, τον βαθμό ευθύνης του 
φυσικού ή νομικού προσώπου και τις 
προηγούμενες παραβάσεις του εν λόγω 
προσώπου, τα τεχνικά και οργανωτικά 
μέτρα και τις διαδικασίες που 
εφαρμόζονται δυνάμει του άρθρου 23 και 
τον βαθμό συνεργασίας με την αρχή 
ελέγχου για την επανόρθωση της 
παραβίασης.

2. Μια διοικητική κύρωση είναι σε κάθε 
μεμονωμένη περίπτωση αποτελεσματική, 
αναλογική και αποτρεπτική. Όταν 
αποφασίζει για το είδος, την έκταση και 
τη σοβαρότητα της διοικητικής κύρωσης 
που πρόκειται να εφαρμοστεί, η αρχή 
ελέγχου λαμβάνει υπόψη όλες τις 
συνθήκες και ειδικότερα:

α) τη φύση, τη βαρύτητα και τη διάρκεια 
της παράβασης·
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β) εάν η παράβαση προκύπτει από δόλιο 
τέχνασμα·
γ) εάν ελήφθησαν εύλογα μέτρα με σκοπό 
την πρόληψή της·
δ) εάν η παράβαση προκάλεσε ή δύναται 
να προκαλέσει σημαντικές ζημίες ή να 
δημιουργήσει σοβαρές επιφυλάξεις στα 
θεμελιώδη δικαιώματα και στις 
ελευθερίες του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα ή ουσιαστικό 
κίνδυνο για το εν λόγω πρόσωπο·
ε) κάθε ενέργεια που πραγματοποιήθηκε 
για τον περιορισμό των συνεπειών μιας 
παράβασης, συμπεριλαμβανομένου και 
του βαθμού συνεργασίας με την αρχή 
ελέγχου για την επανόρθωση της 
παραβίασης ή των συνεπειών της·
στ) οποιαδήποτε προηγούμενη 
παραβίαση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία καθορίζει επαρκώς τους παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη.

Τροπολογία 2867
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Κατά την επιβολή διοικητικών 
κυρώσεων λαμβάνονται υπόψη οι 
ακόλουθοι παράγοντες:
α) η φύση, η βαρύτητα και η διάρκεια της 
μη συμμόρφωσης·
β) οι διαδικασίες που εφαρμόζονται σε 
σχέση με το πλαίσιο της επεξεργασίας 
δεδομένων και τους κινδύνους που 
παρουσιάζονται από την εν λόγω 
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επεξεργασία, όπως αναφέρεται στο άρθρο 
5α και 5β·
γ) ο βαθμός ευθύνης του φυσικού ή 
νομικού προσώπου και οι προηγούμενες 
παραβάσεις του εν λόγω προσώπου·
δ) ο βαθμός στον οποίο εφαρμόζονται τα 
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και οι 
διαδικασίες δυνάμει των άρθρων:
i) Άρθρο 23 - Προστασία των δεδομένων 
ήδη από τον σχεδιασμό και εξ ορισμού
ii) Άρθρο 23α - Συμμόρφωση·
iii) Άρθρο 30 – Ασφάλεια επεξεργασίας·
iv) Άρθρο 33 – Εκτίμηση επιπτώσεων 
σχετικά με την προστασία δεδομένων·
v) Άρθρο 33α – Αναθεώρηση 
συμμόρφωσης προστασίας δεδομένων·
vi) Άρθρο 35 - Ορισμός του υπευθύνου 
προστασίας δεδομένων·
ε) ο βαθμός συνεργασίας με την αρχή 
ελέγχου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διοικητική κύρωση είναι σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση αποτελεσματική, αναλογική και 
αποτρεπτική.

Τροπολογία 2868
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Για τον προσδιορισμό του τύπου, του 
επιπέδου και του ποσού της διοικητικής 
κύρωσης, η αρχή ελέγχου συνεκτιμά όλες 
τις συναφείς περιστάσεις, λαμβάνοντας 
δεόντως υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:
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α) εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο 
εκτελών την επεξεργασία έχει στην 
κατοχή του έγκυρη «ευρωπαϊκή σφραγίδα 
προστασίας δεδομένων» σύμφωνα με το 
άρθρο 39·
β) τη φύση, τη βαρύτητα και τη διάρκεια 
της παράβασης·
γ) τον δόλο ή την αμέλεια που προκάλεσε 
την παράβαση·
δ) τον βαθμό ευθύνης του φυσικού ή 
νομικού προσώπου και τις προηγούμενες 
παραβάσεις του εν λόγω προσώπου·
ε) τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και 
τις διαδικασίες που εφαρμόζονται 
δυνάμει των άρθρων 23 και 30, όπως η 
ψευδωνυμοποίηση·
στ) τις ειδικές κατηγορίες δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που επηρεάζει η 
παράβαση·
ζ) τον επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα της 
παράβασης·
η) τον βαθμό ζημίας που υφίστανται τα 
πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα·
θ) το οικονομικό συμφέρον που οδήγησε 
τον υπεύθυνο στην παράβαση και το 
επίπεδο κερδών που αποκομίστηκαν ή 
ζημιών που αποφεύχθηκαν από τον 
υπεύθυνο, εφόσον μπορούν να 
προσδιοριστούν·
ι) τον βαθμό συνεργασίας με την αρχή 
ελέγχου για την επανόρθωση της 
παράβασης και τον περιορισμό των 
πιθανών δυσμενών επιπτώσεων της 
παράβασης· και
ια) την άρνηση συνεργασίας κατά τη 
διερεύνηση της υπόθεσης, τους 
λογιστικούς ή άλλου είδους ελέγχους που 
διεξάγονται από την αρχή ελέγχου 
δυνάμει του άρθρου 53 ή την 
παρεμπόδιση αυτών.

Or. en
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Τροπολογία 2869
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση πρώτης και άνευ δόλου 
παράβασης του παρόντος κανονισμού, 
μπορεί να παρασχεθεί έγγραφη 
προειδοποίηση και να μην επιβληθεί 
καμία κύρωση, εάν:

διαγράφεται

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποτελεί συνέπεια της εισαγωγής του άρθρου 79 παράγραφος 2α (νέα).

Τροπολογία 2870
Timothy Kirkhope
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση πρώτης και άνευ δόλου 
παράβασης του παρόντος κανονισμού, 
μπορεί να παρασχεθεί έγγραφη 
προειδοποίηση και να μην επιβληθεί 
καμία κύρωση, εάν:

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

Or. en

Τροπολογία 2871
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση πρώτης και άνευ δόλου 
παράβασης του παρόντος κανονισμού, 
μπορεί να παρασχεθεί έγγραφη 
προειδοποίηση και να μην επιβληθεί 
καμία κύρωση, εάν:

διαγράφεται

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αρχή ελέγχου χρειάζεται ευελιξία κατά τη λήψη αποφάσεων για τις κυρώσεις.

Τροπολογία 2872
Salvador Sedó i Alabart
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση πρώτης και άνευ δόλου 
παράβασης του παρόντος κανονισμού, 
μπορεί να παρασχεθεί έγγραφη 
προειδοποίηση και να μην επιβληθεί καμία 
κύρωση, εάν:

3. Σε περίπτωση πρώτης και άνευ δόλου 
παράβασης του παρόντος κανονισμού, 
παρέχεται έγγραφη προειδοποίηση και δεν 
επιβάλλεται καμία κύρωση, εάν:

Or. en

Τροπολογία 2873
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση πρώτης και άνευ δόλου 
παράβασης του παρόντος κανονισμού, 
μπορεί να παρασχεθεί έγγραφη 
προειδοποίηση και να μην επιβληθεί καμία 
κύρωση, εάν:

3. Σε περίπτωση πρώτης και άνευ δόλου 
παράβασης του παρόντος κανονισμού, 
μπορεί να παρασχεθεί έγγραφη 
προειδοποίηση και να μην επιβληθεί καμία 
κύρωση. Η αρμόδια αρχή ελέγχου μπορεί 
να επιβάλλει πρόστιμο, το οποίο θα 
συμφωνεί με το ποσό της ζημίας που 
προκλήθηκε, ύψους έως 1.000.000 ευρώ 
για επανειλημμένες, προκαλούμενες με 
δόλο παραβιάσεις ή, σε περίπτωση 
εταιρείας, έως 1% του ετήσιου 
παγκόσμιου κύκλου εργασιών της.

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

Or. en
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Τροπολογία 2874
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση πρώτης και άνευ δόλου 
παράβασης του παρόντος κανονισμού,
μπορεί να παρασχεθεί έγγραφη 
προειδοποίηση και να μην επιβληθεί 
καμία κύρωση, εάν:

3. Σε περίπτωση άνευ δόλου παράβασης 
του παρόντος κανονισμού και εάν δεν έχει 
θιγεί κανένα πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, η αρχή ελέγχου 
επιδιώκει συμφωνία με τον εν λόγω 
υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα 
την επεξεργασία με σκοπό την επίλυση 
του ζητήματος της μη συμμόρφωσης με 
τον παρόντα κανονισμό χωρίς έγγραφη 
προειδοποίηση ή επιβολή κύρωσης.

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

Σε περίπτωση σοβαρής μη συμμόρφωσης 
με τον παρόντα κανονισμό, η αρχή 
ελέγχου πρέπει καταρχάς να απευθύνει 
έγγραφη προειδοποίηση 
συμπεριλαμβάνοντας σε αυτήν μέτρα που 
μπορούν δυνητικά να βοηθήσουν στην 
επίλυση των παραβιάσεων των 
δεδομένων εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος, χωρίς να επιβληθεί 
κύρωση.
Η αρχή ελέγχου μπορεί να επιβάλλει 
πρόστιμο μόνο δυνάμει της παραγράφου 
2, ύψους έως 1.000.000 ευρώ ή, σε 
περίπτωση εταιρείας, έως 2% του 
ετήσιου παγκόσμιου κύκλου εργασιών 
της, για τη μη επίλυση των παραβιάσεων 
των δεδομένων με μέτρα που 
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περιλαμβάνονται σε γραπτή 
προειδοποίηση ή για επανειλημμένες, 
προκαλούμενες με δόλο παραβιάσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κυρώσεις πρέπει να απλουστευθούν και να βασίζονται στην εκτίμηση κινδύνου, καθώς και 
να διαφοροποιούνται ανάλογα με τον βαθμό παραβίασης. Το μέγιστο ποσό επιβολής προστίμου 
πρέπει να διατηρηθεί. Ωστόσο, πρέπει να διατηρηθεί η ανεξαρτησία των αρχών ελέγχου, η 
οποία κατοχυρώνεται από το άρθρο 8 παράγραφος 3 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
ΕΕ. Επιπλέον, ο μηχανισμός ελέγχου της συνεκτικότητας και ιδίως το άρθρο 58, παράγραφοι 3 
και 4, μπορεί να συντελέσει σε εναρμονισμένη πολιτική εντός της ΕΕ στον τομέα των 
διοικητικών κυρώσεων.

Τροπολογία 2875
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση πρώτης και άνευ δόλου 
παράβασης του παρόντος κανονισμού, 
μπορεί να παρασχεθεί έγγραφη 
προειδοποίηση και να μην επιβληθεί καμία 
κύρωση, εάν:

3. Σε περίπτωση άνευ δόλου παράβασης 
του παρόντος κανονισμού, χωρίς 
προηγούμενο ιστορικό παραβάσεων με 
οριστική απόφαση ή ιστορικό 
παραβάσεων που έχουν ακυρωθεί, μπορεί 
να παρασχεθεί έγγραφη προειδοποίηση και 
σε αυτήν την περίπτωση, να μην 
επιβληθεί καμία κύρωση, αλλά μπορούν 
να επιβληθούν, εφόσον το απαιτούν οι 
περιστάσεις της υπόθεσης, μόνο 
εναλλακτικά διορθωτικά μέτρα, με τις 
προϋποθέσεις και τη μορφή που ορίζεται 
στη συνέχεια, εάν:

Or. es

Τροπολογία 2876
Véronique Mathieu Houillon, Axel Voss
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση πρώτης και άνευ δόλου
παράβασης του παρόντος κανονισμού, 
μπορεί να παρασχεθεί έγγραφη 
προειδοποίηση και να μην επιβληθεί καμία 
κύρωση, εάν:

3. Σε περίπτωση πρώτης παράβασης του 
παρόντος κανονισμού, μπορεί να 
παρασχεθεί έγγραφη προειδοποίηση και να 
μην επιβληθεί καμία κύρωση.

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

Or. fr

Τροπολογία 2877
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση πρώτης και άνευ δόλου 
παράβασης του παρόντος κανονισμού, 
μπορεί να παρασχεθεί έγγραφη 
προειδοποίηση και να μην επιβληθεί καμία 
κύρωση, εάν:

3. Σε περίπτωση πρώτης και άνευ δόλου 
παράβασης του παρόντος κανονισμού, 
μπορεί να παρασχεθεί έγγραφη 
προειδοποίηση και να μην επιβληθεί καμία 
κύρωση.

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

Or. en
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Τροπολογία 2878
Nils Torvalds, Riikka Manner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση πρώτης και άνευ δόλου 
παράβασης του παρόντος κανονισμού, 
μπορεί να παρασχεθεί έγγραφη 
προειδοποίηση και να μην επιβληθεί καμία 
κύρωση, εάν:

3. Σε περίπτωση πρώτης και άνευ δόλου 
παράβασης του παρόντος κανονισμού, 
μπορεί να παρασχεθεί έγγραφη 
προειδοποίηση και να μην επιβληθεί καμία 
κύρωση.

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

Or. en

Τροπολογία 2879
Jan Mulder

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 2880
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Το όριο των 250 απασχολουμένων αδικεί τους εργοδότες, ισοδυναμεί με διακρίσεις εις βάρος 
μεγάλων επιχειρήσεων και δεν χρειάζεται καθόλου για την επίτευξη του σκοπού του παρόντος 
άρθρου. Πέραν τούτου το όριο δεν ερμηνεύεται εύκολα από κάθε άποψη.

Τροπολογία 2881
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) μια επιχείρηση ή ένας οργανισμός που 
είναι διατεθειμένος να συνεργαστεί με την 
αρχή ελέγχου για τη θέσπιση 
διορθωτικών μέτρων που επιτρέπουν την 
αποφυγή παρόμοιων παραβάσεων στο 
μέλλον. Η συνεργασία στην οποία 
αναφέρεται αυτό το σημείο καθορίζεται 
βάσει δεσμεύσεων που αναλαμβάνονται 
ρητά με την αρχή ελέγχου. Η έλλειψη 
συνεργασίας με την αρχή ελέγχου που 
διαθέτει επαρκή εξουσιοδότηση, μετά την 
πάροδο έξι μηνών από την έναρξη της 
υπόθεσης, θα καθορίσει την επιβολή της 
ποινής που κρίνεται κατάλληλη στην 
περίπτωσή της.
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Or. es

Τροπολογία 2882
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 3 – στοιχείο βα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) μια δημόσια αρχή επεξεργάζεται 
δεδομένα.

Or. en

Τροπολογία 2883
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) ένας φορέας δημόσιας διοίκησης 
συνεργάζεται με την αρχή ελέγχου για τη 
θέσπιση των μέσων που επιτρέπουν την 
αποφυγή παρόμοιων παραβάσεων στο 
μέλλον. Η συνεργασία στην οποία 
αναφέρεται αυτό το σημείο καθορίζεται 
με βάση τις συμφωνίες ή τις αποφάσεις 
που έχουν ληφθεί από την εκάστοτε 
διοίκηση, στις οποίες γίνεται αναφορά 
στην προέλευση των ληφθέντων μέτρων. 
Η έλλειψη συνεργασίας με την αρχή 
ελέγχου που διαθέτει επαρκή 
εξουσιοδότηση, μετά την πάροδο ενός 
έτους από την έναρξη της υπόθεσης, θα 
καθορίσει την επιβολή της ποινής που 
κρίνεται κατάλληλη στην περίπτωσή της.

Or. es
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Τροπολογία 2884
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 3α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Ειδικότερα, η αρχή ελέγχου μπορεί να 
αποφασίζει ότι κρίνεται σκόπιμη η 
επιβολή κύρωσης, η οποία δεν είναι 
χρηματικό πρόστιμο, εάν το είδος, η 
έκταση και ο σκοπός των 
δραστηριοτήτων επεξεργασίας είναι 
τέτοια που η δραστηριότητα είναι 
απίθανο να συνεπάγεται κινδύνους για τα 
θεμελιώδη δικαιώματα του προσώπου 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αρχή ελέγχου χρειάζεται ευελιξία κατά τη διαδικασία συσχέτισης της κύρωσης με τον βαθμό 
κινδύνου.

Τροπολογία 2885
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η αρχή ελέγχου επιβάλλει πρόστιμο 
ύψους έως 250.000 ευρώ, ή σε περίπτωση 
επιχείρησης, έως 0,5 % του ετήσιου 
παγκόσμιου κύκλου εργασιών της, σε 
οποιονδήποτε που από δόλο ή αμέλεια:

διαγράφεται

α) δεν προβλέπει τους μηχανισμούς για 
την υποβολή αιτημάτων από τα πρόσωπα 
στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα ή 
δεν απαντά αμέσως ή δεν απαντά 
σύμφωνα με τον απαιτούμενο μορφότυπο 
στα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα δυνάμει του άρθρου 12 
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παράγραφοι 1 και 2·
β) επιβάλλει τέλος για την παροχή 
ενημέρωσης ή απαντήσεων στα αιτήματα 
των προσώπων στα οποία αναφέρονται 
τα δεδομένα κατά παράβαση του άρθρου 
12 παράγραφος 4.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποτελεί συνέπεια της εισαγωγής του άρθρου 79 παράγραφος 2α (νέα).

Τροπολογία 2886
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η αρχή ελέγχου επιβάλλει πρόστιμο 
ύψους έως 250.000 ευρώ, ή σε περίπτωση 
επιχείρησης, έως 0,5 % του ετήσιου 
παγκόσμιου κύκλου εργασιών της, σε 
οποιονδήποτε που από δόλο ή αμέλεια:

διαγράφεται

α) δεν προβλέπει τους μηχανισμούς για 
την υποβολή αιτημάτων από τα πρόσωπα 
στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα ή 
δεν απαντά αμέσως ή δεν απαντά 
σύμφωνα με τον απαιτούμενο μορφότυπο 
στα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα δυνάμει του άρθρου 12 
παράγραφοι 1 και 2·
β) επιβάλλει τέλος για την παροχή 
ενημέρωσης ή απαντήσεων στα αιτήματα 
των προσώπων στα οποία αναφέρονται 
τα δεδομένα κατά παράβαση του άρθρου 
12 παράγραφος 4.

Or. en
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Τροπολογία 2887
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η αρχή ελέγχου επιβάλλει πρόστιμο 
ύψους έως 250.000 ευρώ, ή σε περίπτωση 
επιχείρησης, έως 0,5 % του ετήσιου 
παγκόσμιου κύκλου εργασιών της, σε 
οποιονδήποτε που από δόλο ή αμέλεια:

διαγράφεται

α) δεν προβλέπει τους μηχανισμούς για 
την υποβολή αιτημάτων από τα πρόσωπα 
στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα ή 
δεν απαντά αμέσως ή δεν απαντά 
σύμφωνα με τον απαιτούμενο μορφότυπο 
στα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα δυνάμει του άρθρου 12 
παράγραφοι 1 και 2·
β) επιβάλλει τέλος για την παροχή 
ενημέρωσης ή απαντήσεων στα αιτήματα 
των προσώπων στα οποία αναφέρονται 
τα δεδομένα κατά παράβαση του άρθρου 
12 παράγραφος 4.

Or. en

Τροπολογία 2888
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η αρχή ελέγχου επιβάλλει πρόστιμο 
ύψους έως 250.000 ευρώ, ή σε περίπτωση 
επιχείρησης, έως 0,5 % του ετήσιου 
παγκόσμιου κύκλου εργασιών της, σε 
οποιονδήποτε που από δόλο ή αμέλεια:

4. Η αρχή ελέγχου επιβάλλει πρόστιμο που 
δεν υπερβαίνει τα 250.000 ευρώ, ή σε 
περίπτωση επιχείρησης, το 1 % του 
ετήσιου παγκόσμιου κύκλου εργασιών της, 
σε οποιονδήποτε που από δόλο ή αμέλεια 
παραβιάζει το άρθρο 12 παράγραφοι 1 
και 2.
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α) δεν προβλέπει τους μηχανισμούς για 
την υποβολή αιτημάτων από τα πρόσωπα 
στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα ή 
δεν απαντά αμέσως ή δεν απαντά 
σύμφωνα με τον απαιτούμενο μορφότυπο 
στα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα δυνάμει του άρθρου 12 
παράγραφοι 1 και 2·
β) επιβάλλει τέλος για την παροχή 
ενημέρωσης ή απαντήσεων στα αιτήματα 
των προσώπων στα οποία αναφέρονται 
τα δεδομένα κατά παράβαση του άρθρου 
12 παράγραφος 4.

Or. en

Τροπολογία 2889
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η αρχή ελέγχου επιβάλλει πρόστιμο 
ύψους έως 250.000 ευρώ, ή σε περίπτωση 
επιχείρησης, έως 0,5 % του ετήσιου 
παγκόσμιου κύκλου εργασιών της, σε 
οποιονδήποτε που από δόλο ή αμέλεια:

4. Η αρχή ελέγχου επιβάλλει πρόστιμο 
ύψους έως 250.000 ευρώ, ή σε περίπτωση 
επιχείρησης, το 1 % του ετήσιου 
παγκόσμιου κύκλου εργασιών της, όποιο 
είναι υψηλότερο, σε οποιονδήποτε που 
από δόλο ή αμέλεια παραβιάζει το άρθρο 
12 παράγραφοι 1 και 2.

α) δεν προβλέπει τους μηχανισμούς για 
την υποβολή αιτημάτων από τα πρόσωπα 
στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα ή 
δεν απαντά αμέσως ή δεν απαντά 
σύμφωνα με τον απαιτούμενο μορφότυπο 
στα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα δυνάμει του άρθρου 12 
παράγραφοι 1 και 2·
β) επιβάλλει τέλος για την παροχή 
ενημέρωσης ή απαντήσεων στα αιτήματα 
των προσώπων στα οποία αναφέρονται 
τα δεδομένα κατά παράβαση του άρθρου 
12 παράγραφος 4.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως ορίζεται στην παράγραφο, χρησιμοποιείται πιο ακριβής γλώσσα και πιο κατάλληλο 
μέγιστο πρόστιμο για παραβάσεις που προκαλούνται από δόλο.

Τροπολογία 2890
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η αρχή ελέγχου επιβάλλει πρόστιμο 
ύψους έως 250.000 ευρώ, ή σε περίπτωση 
επιχείρησης, έως 0,5 % του ετήσιου 
παγκόσμιου κύκλου εργασιών της, σε 
οποιονδήποτε που από δόλο ή αμέλεια:

4. Η αρχή ελέγχου μπορεί να επιβάλλει 
πρόστιμο ύψους έως 250.000 ευρώ σε 
οποιονδήποτε που από δόλο:

Or. en

Τροπολογία 2891
Nils Torvalds, Riikka Manner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η αρχή ελέγχου επιβάλλει πρόστιμο 
ύψους έως 250.000 ευρώ, ή σε περίπτωση 
επιχείρησης, έως 0,5 % του ετήσιου 
παγκόσμιου κύκλου εργασιών της, σε 
οποιονδήποτε που από δόλο ή αμέλεια:

4. Η αρχή ελέγχου επιβάλλει, ανάλογα με 
τη σοβαρότητα της παραβίασης,
πρόστιμο ή απευθύνει προειδοποίηση σε 
οποιονδήποτε που από δόλο ή αμέλεια:

Or. en

Τροπολογία 2892
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η αρχή ελέγχου επιβάλλει πρόστιμο 
ύψους έως 250.000 ευρώ, ή σε περίπτωση 
επιχείρησης, έως 0,5 % του ετήσιου 
παγκόσμιου κύκλου εργασιών της, σε 
οποιονδήποτε που από δόλο ή αμέλεια:

4. Η αρχή ελέγχου επιβάλλει πρόστιμο 
ύψους έως 250.000 ευρώ, ή σε περίπτωση 
επιχείρησης, έως 1 % του ετήσιου 
παγκόσμιου κύκλου εργασιών της, σε 
οποιονδήποτε που από δόλο ή αμέλεια:

Or. en

Τροπολογία 2893
Timothy Kirkhope
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η αρχή ελέγχου επιβάλλει πρόστιμο
ύψους έως 250.000 ευρώ, ή σε περίπτωση 
επιχείρησης, έως 0,5 % του ετήσιου 
παγκόσμιου κύκλου εργασιών της, σε 
οποιονδήποτε που από δόλο ή αμέλεια:

4. Η αρχή ελέγχου επιβάλλει πρόστιμα, τα 
οποία κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με 
τη σοβαρότητα και την έκταση του 
συμβάντος, καθώς και τη ζημία που 
προκλήθηκε ή την εν δυνάμει ζημία, τη 
διάρκεια της παράβασης, προηγούμενες 
παραβιάσεις και την αντιμετώπιση του εν 
λόγω συμβάντος ή συμβάντων, που δεν 
υπερβαίνουν τις 250.000 ευρώ, ή σε 
περίπτωση επιχείρησης, έως 0,5 % του 
ετήσιου παγκόσμιου κύκλου εργασιών της.
Παραβάσεις και πρόστιμα αυτού του 
είδους μπορεί να εφαρμοστούν σε 
οποιονδήποτε που: 

Or. en

Τροπολογία 2894
Ewald Stadler
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η αρχή ελέγχου επιβάλλει πρόστιμο 
ύψους έως 250.000 ευρώ ή σε περίπτωση 
επιχείρησης, έως 0,5 % του ετήσιου 
παγκόσμιου κύκλου εργασιών της, σε 
οποιονδήποτε που από δόλο ή αμέλεια:

4. Η αρχή ελέγχου επιβάλλει πρόστιμο 
ύψους έως 500.000 ευρώ σε οποιονδήποτε 
που από δόλο ή αμέλεια:

Or. de

Αιτιολόγηση

Σε αυτές τις παραβάσεις, μια ποινή που εξαρτάται από τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης θα 
ήταν δυσανάλογη.

Τροπολογία 2895
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η αρχή ελέγχου επιβάλλει πρόστιμο 
ύψους έως 250.000 ευρώ, ή σε περίπτωση 
επιχείρησης, έως 0,5 % του ετήσιου 
παγκόσμιου κύκλου εργασιών της, σε 
οποιονδήποτε που από δόλο ή αμέλεια:

4. Η αρχή ελέγχου μπορεί να επιβάλλει 
πρόστιμο ύψους έως 250.000 ευρώ, ή σε 
περίπτωση επιχείρησης, έως 0,5 % του 
ετήσιου παγκόσμιου κύκλου εργασιών της, 
σε οποιονδήποτε που από δόλο ή αμέλεια:

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αρχές ελέγχου πρέπει να διαθέτουν τη διακριτική ευχέρεια να αποφασίζουν εάν θα επιβληθεί 
και ποιο είναι το κατάλληλο πρόστιμο.

Τροπολογία 2896
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η αρχή ελέγχου επιβάλλει πρόστιμο 
ύψους έως 500 000 ευρώ, ή σε περίπτωση 
επιχείρησης, έως 1 % του ετήσιου 
παγκόσμιου κύκλου εργασιών της, σε 
οποιονδήποτε που από δόλο ή αμέλεια:

διαγράφεται

α) δεν παρέχει ενημέρωση ή παρέχει 
ελλιπή ενημέρωση ή δεν παρέχει 
ενημέρωση με επαρκώς διαφανή τρόπο 
στο πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δυνάμει του άρθρου 11, του 
άρθρου 12 παράγραφος 3 και του άρθρου 
14·
β) δεν παρέχει πρόσβαση στο πρόσωπο 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ή δεν 
διορθώνει δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα δυνάμει των άρθρων 15 και 
16 ή δεν κοινοποιεί τις σχετικές 
πληροφορίες στον αποδέκτη δυνάμει του 
άρθρου 13·
γ) δεν συμμορφώνεται προς το δικαίωμα 
των προσώπων στα οποία αναφέρονται 
τα δεδομένα να λησμονηθούν ή το 
δικαίωμα διαγραφής ή δεν θεσπίζει 
μηχανισμούς ώστε να διασφαλίζεται η 
τήρηση προθεσμιών ή δεν λαμβάνει όλα 
τα απαραίτητα μέτρα για να ενημερώσει 
τρίτους ότι το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα ζητεί να 
διαγραφεί κάθε σύνδεσμος, ή αντίγραφο ή 
αναπαραγωγή των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει του 
άρθρου 17·
δ) δεν παρέχει αντίγραφο των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα σε ηλεκτρονικό 
μορφότυπο ή εμποδίζει το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα να 
μεταφέρει τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα σε άλλη εφαρμογή κατά 
παράβαση του άρθρου 18·
ε) δεν καθορίζει ή δεν καθορίζει επαρκώς 
τις αντίστοιχες αρμοδιότητες με τους από 
κοινού υπευθύνους επεξεργασίας δυνάμει 
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του άρθρου 24·
στ) δεν τηρεί ή δεν τηρεί επαρκώς την 
τεκμηρίωση δυνάμει του άρθρου 28, του 
άρθρου 31 παράγραφος 4 και του άρθρου 
44 παράγραφος 3·
ζ) δεν συμμορφώνεται, στις περιπτώσεις 
στις οποίες δεν πρόκειται για ειδικές 
κατηγορίες δεδομένων, δυνάμει των 
άρθρων 80, 82 και 83 προς τους κανόνες 
που αφορούν την ελευθερία της έκφρασης 
ή προς τους κανόνες σχετικά με την 
επεξεργασία στο πλαίσιο της 
απασχόλησης ή προς τις προϋποθέσεις 
σχετικά με την επεξεργασία για 
ιστορικούς και στατιστικούς σκοπούς και 
σκοπούς επιστημονικής έρευνας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποτελεί συνέπεια της εισαγωγής του άρθρου 79 παράγραφος 2α (νέα).

Τροπολογία 2897
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η αρχή ελέγχου επιβάλλει πρόστιμο 
ύψους έως 500 000 ευρώ, ή σε περίπτωση 
επιχείρησης, έως 1 % του ετήσιου 
παγκόσμιου κύκλου εργασιών της, σε 
οποιονδήποτε που από δόλο ή αμέλεια:

διαγράφεται

α) δεν παρέχει ενημέρωση ή παρέχει 
ελλιπή ενημέρωση ή δεν παρέχει 
ενημέρωση με επαρκώς διαφανή τρόπο 
στο πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δυνάμει του άρθρου 11, του 
άρθρου 12 παράγραφος 3 και του άρθρου 
14·
β) δεν παρέχει πρόσβαση στο πρόσωπο 
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στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ή δεν 
διορθώνει δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα δυνάμει των άρθρων 15 και 
16 ή δεν κοινοποιεί τις σχετικές 
πληροφορίες στον αποδέκτη δυνάμει του 
άρθρου 13·
γ) δεν συμμορφώνεται προς το δικαίωμα 
των προσώπων στα οποία αναφέρονται 
τα δεδομένα να λησμονηθούν ή το 
δικαίωμα διαγραφής ή δεν θεσπίζει 
μηχανισμούς ώστε να διασφαλίζεται η 
τήρηση προθεσμιών ή δεν λαμβάνει όλα 
τα απαραίτητα μέτρα για να ενημερώσει 
τρίτους ότι το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα ζητεί να 
διαγραφεί κάθε σύνδεσμος, ή αντίγραφο ή 
αναπαραγωγή των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει του 
άρθρου 17·
δ) δεν παρέχει αντίγραφο των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα σε ηλεκτρονικό 
μορφότυπο ή εμποδίζει το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα να 
μεταφέρει τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα σε άλλη εφαρμογή κατά 
παράβαση του άρθρου 18·
ε) δεν καθορίζει ή δεν καθορίζει επαρκώς 
τις αντίστοιχες αρμοδιότητες με τους από 
κοινού υπευθύνους επεξεργασίας δυνάμει 
του άρθρου 24·
στ) δεν τηρεί ή δεν τηρεί επαρκώς την 
τεκμηρίωση δυνάμει του άρθρου 28, του 
άρθρου 31 παράγραφος 4 και του άρθρου 
44 παράγραφος 3·
ζ) δεν συμμορφώνεται, στις περιπτώσεις 
στις οποίες δεν πρόκειται για ειδικές 
κατηγορίες δεδομένων, δυνάμει των 
άρθρων 80, 82 και 83 προς τους κανόνες 
που αφορούν την ελευθερία της έκφρασης 
ή προς τους κανόνες σχετικά με την 
επεξεργασία στο πλαίσιο της 
απασχόλησης ή προς τις προϋποθέσεις 
σχετικά με την επεξεργασία για 
ιστορικούς και στατιστικούς σκοπούς και 
σκοπούς επιστημονικής έρευνας.
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Or. en

Τροπολογία 2898
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η αρχή ελέγχου επιβάλλει πρόστιμο 
ύψους έως 500 000 ευρώ, ή σε περίπτωση 
επιχείρησης, έως 1 % του ετήσιου 
παγκόσμιου κύκλου εργασιών της, σε 
οποιονδήποτε που από δόλο ή αμέλεια:

διαγράφεται

α) δεν παρέχει ενημέρωση ή παρέχει 
ελλιπή ενημέρωση ή δεν παρέχει 
ενημέρωση με επαρκώς διαφανή τρόπο 
στο πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δυνάμει του άρθρου 11, του 
άρθρου 12 παράγραφος 3 και του άρθρου 
14·
β) δεν παρέχει πρόσβαση στο πρόσωπο 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ή δεν 
διορθώνει δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα δυνάμει των άρθρων 15 και 
16 ή δεν κοινοποιεί τις σχετικές 
πληροφορίες στον αποδέκτη δυνάμει του 
άρθρου 13·
γ) δεν συμμορφώνεται προς το δικαίωμα 
των προσώπων στα οποία αναφέρονται 
τα δεδομένα να λησμονηθούν ή το 
δικαίωμα διαγραφής ή δεν θεσπίζει 
μηχανισμούς ώστε να διασφαλίζεται η 
τήρηση προθεσμιών ή δεν λαμβάνει όλα 
τα απαραίτητα μέτρα για να ενημερώσει 
τρίτους ότι το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα ζητεί να 
διαγραφεί κάθε σύνδεσμος, ή αντίγραφο ή 
αναπαραγωγή των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει του 
άρθρου 17·
δ) δεν παρέχει αντίγραφο των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα σε ηλεκτρονικό 
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μορφότυπο ή εμποδίζει το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα να 
μεταφέρει τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα σε άλλη εφαρμογή κατά 
παράβαση του άρθρου 18·
ε) δεν καθορίζει ή δεν καθορίζει επαρκώς 
τις αντίστοιχες αρμοδιότητες με τους από 
κοινού υπευθύνους επεξεργασίας δυνάμει 
του άρθρου 24·
στ) δεν τηρεί ή δεν τηρεί επαρκώς την 
τεκμηρίωση δυνάμει του άρθρου 28, του 
άρθρου 31 παράγραφος 4 και του άρθρου 
44 παράγραφος 3·
ζ) δεν συμμορφώνεται, στις περιπτώσεις 
στις οποίες δεν πρόκειται για ειδικές 
κατηγορίες δεδομένων, δυνάμει των 
άρθρων 80, 82 και 83 προς τους κανόνες 
που αφορούν την ελευθερία της έκφρασης 
ή προς τους κανόνες σχετικά με την 
επεξεργασία στο πλαίσιο της 
απασχόλησης ή προς τις προϋποθέσεις 
σχετικά με την επεξεργασία για 
ιστορικούς και στατιστικούς σκοπούς και 
σκοπούς επιστημονικής έρευνας.

Or. en

Τροπολογία 2899
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 5 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η αρχή ελέγχου επιβάλλει πρόστιμο 
ύψους έως 500.000 ευρώ ή σε περίπτωση 
επιχείρησης, έως 1 % του ετήσιου 
παγκόσμιου κύκλου εργασιών της, σε 
οποιονδήποτε που από δόλο ή αμέλεια:

5. Η αρχή ελέγχου επιβάλλει πρόστιμο 
ύψους έως 500.000 ευρώ ή σε περίπτωση 
επιχείρησης, έως 1 % του ετήσιου 
παγκόσμιου μέσου κέρδους της, σε 
οποιονδήποτε που από δόλο ή αμέλεια:

Or. es



PE506.170v02-00 164/201 AM\929533EL.doc

EL

Τροπολογία 2900
Wim van de Camp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η αρχή ελέγχου επιβάλλει πρόστιμο 
ύψους έως 500 000 ευρώ, ή σε περίπτωση 
επιχείρησης, έως 1 % του ετήσιου 
παγκόσμιου κύκλου εργασιών της, σε 
οποιονδήποτε που από δόλο ή αμέλεια:

5. Η αρχή ελέγχου μπορεί να επιβάλλει 
πρόστιμο ύψους έως 500.000 ευρώ, ή σε 
περίπτωση επιχείρησης, έως 1 % του 
ετήσιου παγκόσμιου κύκλου εργασιών της, 
σε οποιονδήποτε που από δόλο ή αμέλεια:

α) δεν παρέχει ενημέρωση ή παρέχει 
ελλιπή ενημέρωση ή δεν παρέχει 
ενημέρωση με επαρκώς διαφανή τρόπο στο 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δυνάμει του άρθρου 11, του 
άρθρου 12 παράγραφος 3 και του άρθρου 
14· 

α) δεν παρέχει ενημέρωση ή παρέχει 
ελλιπή ενημέρωση ή δεν παρέχει 
ενημέρωση με επαρκώς διαφανή τρόπο στο 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δυνάμει του άρθρου 11, του 
άρθρου 12 παράγραφος 3 και του άρθρου 
14· 

β) δεν παρέχει πρόσβαση στο πρόσωπο 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ή δεν 
διορθώνει δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα δυνάμει των άρθρων 15 και 16 
ή δεν κοινοποιεί τις σχετικές πληροφορίες 
στον αποδέκτη δυνάμει του άρθρου 13·

β) δεν παρέχει πρόσβαση στο πρόσωπο 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ή δεν 
διορθώνει δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα δυνάμει των άρθρων 15 και 16 
ή δεν κοινοποιεί τις σχετικές πληροφορίες 
στον αποδέκτη δυνάμει του άρθρου 13·

γ) δεν συμμορφώνεται προς το δικαίωμα 
των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα να λησμονηθούν ή το δικαίωμα 
διαγραφής ή δεν θεσπίζει μηχανισμούς 
ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση 
προθεσμιών ή δεν λαμβάνει όλα τα 
απαραίτητα μέτρα για να ενημερώσει 
τρίτους ότι το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα ζητεί να 
διαγραφεί κάθε σύνδεσμος, ή αντίγραφο ή 
αναπαραγωγή των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει του 
άρθρου 17·

γ) δεν συμμορφώνεται προς το δικαίωμα 
των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα να λησμονηθούν ή το δικαίωμα 
διαγραφής ή δεν προβλέπει κάποιον 
μηχανισμό δυνάμει του άρθρου 17α. Κατά 
τον καθορισμό ενός προστίμου για μια 
παραβίαση, όπως αναφέρεται στο παρόν 
τμήμα, η αρχή ελέγχου λαμβάνει υπόψη 
τον βαθμό στον οποίο ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή η κύρια εγκατάσταση, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 22 
παράγραφος 4, έχει θεσπίσει μηχανισμούς 
ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των 
προθεσμιών σε σχέση με τη διατήρηση 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·

δ) δεν παρέχει αντίγραφο των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα σε ηλεκτρονικό 
μορφότυπο ή εμποδίζει το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα να 
μεταφέρει τα δεδομένα προσωπικού 

δ) εμποδίζει το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα να μεταφέρει το 
περιεχόμενο που παράγεται από τον ίδιο 
ως χρήστη σε άλλη εφαρμογή κατά 
παράβαση του άρθρου 18·
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χαρακτήρα σε άλλη εφαρμογή κατά 
παράβαση του άρθρου 18·

ε) δεν καθορίζει ή δεν καθορίζει επαρκώς 
τις αντίστοιχες αρμοδιότητες με τους από 
κοινού υπευθύνους επεξεργασίας δυνάμει 
του άρθρου 24·

ε) δεν καθορίζει ή δεν καθορίζει επαρκώς 
τις αντίστοιχες αρμοδιότητες με τους από 
κοινού υπευθύνους επεξεργασίας δυνάμει 
του άρθρου 24·

στ) δεν τηρεί ή δεν τηρεί επαρκώς την 
τεκμηρίωση δυνάμει του άρθρου 28, του 
άρθρου 31 παράγραφος 4 και του άρθρου 
44 παράγραφος 3·

στ) δεν τηρεί ή δεν τηρεί επαρκώς την 
τεκμηρίωση δυνάμει του άρθρου 28, του 
άρθρου 31 παράγραφος 4 και του άρθρου 
44 παράγραφος 3·

ζ) δεν συμμορφώνεται, στις περιπτώσεις 
στις οποίες δεν πρόκειται για ειδικές 
κατηγορίες δεδομένων, δυνάμει των 
άρθρων 80, 82 και 83 προς τους κανόνες 
που αφορούν την ελευθερία της έκφρασης 
ή προς τους κανόνες σχετικά με την 
επεξεργασία στο πλαίσιο της απασχόλησης 
ή προς τις προϋποθέσεις σχετικά με την 
επεξεργασία για ιστορικούς και 
στατιστικούς σκοπούς και σκοπούς 
επιστημονικής έρευνας.

ζ) δεν συμμορφώνεται, στις περιπτώσεις 
στις οποίες δεν πρόκειται για ειδικές 
κατηγορίες δεδομένων, δυνάμει των 
άρθρων 80, 82 και 83 προς τους κανόνες 
που αφορούν την ελευθερία της έκφρασης 
ή προς τους κανόνες σχετικά με την 
επεξεργασία στο πλαίσιο της απασχόλησης 
ή προς τις προϋποθέσεις σχετικά με την 
επεξεργασία για ιστορικούς και 
στατιστικούς σκοπούς και σκοπούς 
επιστημονικής έρευνας.

Or. en

Justification

The ‘accountability measures’ should not be fined as an independent infringement. Where the 
absence of such measures are likely to have caused the infringement of the ‘material rules’ 
(like data security, data subject’s rights, data limitation, etc), the supervisory authority should 
take such absence into account in determining the level of the fine (see also the US Federal 
Sentencing Guidelines for companies in case of non-compliance). Furthermore, instead of 
issuing a fine, the supervisory authority should order the controller or processor to take the 
necessary measures pursuant to its powers in Article 53.

Τροπολογία 2901
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 5 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η αρχή ελέγχου επιβάλλει πρόστιμο 
ύψους έως 500 000 ευρώ, ή σε περίπτωση 
επιχείρησης, έως 1 % του ετήσιου 

5. Η αρχή ελέγχου επιβάλλει πρόστιμο που 
δεν υπερβαίνει τα 500 000 ευρώ, ή σε 
περίπτωση επιχείρησης, έως 2 % του 
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παγκόσμιου κύκλου εργασιών της, σε 
οποιονδήποτε που από δόλο ή αμέλεια:

ετήσιου παγκόσμιου κύκλου εργασιών της, 
σε οποιονδήποτε που από δόλο ή αμέλεια 
παραβιάζει το άρθρο 11, το άρθρο 12 
παράγραφοι 3 και 4, τα άρθρα 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 24, 28, το άρθρο 31 
παράγραφος 4, το άρθρο 44 παράγραφος 
3, τα άρθρα 80, 82, 83.

α) δεν παρέχει ενημέρωση ή παρέχει 
ελλιπή ενημέρωση ή δεν παρέχει 
ενημέρωση με επαρκώς διαφανή τρόπο 
στο πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δυνάμει του άρθρου 11, του 
άρθρου 12 παράγραφος 3 και του άρθρου 
14· 
β) δεν παρέχει πρόσβαση στο πρόσωπο 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ή δεν 
διορθώνει δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα δυνάμει των άρθρων 15 και 
16 ή δεν κοινοποιεί τις σχετικές 
πληροφορίες στον αποδέκτη δυνάμει του 
άρθρου 13·
γ) δεν συμμορφώνεται προς το δικαίωμα 
των προσώπων στα οποία αναφέρονται 
τα δεδομένα να λησμονηθούν ή το 
δικαίωμα διαγραφής ή δεν θεσπίζει 
μηχανισμούς ώστε να διασφαλίζεται η 
τήρηση προθεσμιών ή δεν λαμβάνει όλα 
τα απαραίτητα μέτρα για να ενημερώσει 
τρίτους ότι το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα ζητεί να 
διαγραφεί κάθε σύνδεσμος, ή αντίγραφο ή 
αναπαραγωγή των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει του 
άρθρου 17·
δ) δεν παρέχει αντίγραφο των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα σε ηλεκτρονικό 
μορφότυπο ή εμποδίζει το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα να 
μεταφέρει τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα σε άλλη εφαρμογή κατά 
παράβαση του άρθρου 18· 
ε) δεν καθορίζει ή δεν καθορίζει επαρκώς 
τις αντίστοιχες αρμοδιότητες με τους από 
κοινού υπευθύνους επεξεργασίας δυνάμει 
του άρθρου 24·
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στ) δεν τηρεί ή δεν τηρεί επαρκώς την 
τεκμηρίωση δυνάμει του άρθρου 28, του 
άρθρου 31 παράγραφος 4 και του άρθρου 
44 παράγραφος 3·
ζ) δεν συμμορφώνεται, στις περιπτώσεις 
στις οποίες δεν πρόκειται για ειδικές 
κατηγορίες δεδομένων, δυνάμει των 
άρθρων 80, 82 και 83 προς τους κανόνες 
που αφορούν την ελευθερία της έκφρασης 
ή προς τους κανόνες σχετικά με την 
επεξεργασία στο πλαίσιο της 
απασχόλησης ή προς τις προϋποθέσεις 
σχετικά με την επεξεργασία για 
ιστορικούς και στατιστικούς σκοπούς και 
σκοπούς επιστημονικής έρευνας.

Or. en

Τροπολογία 2902
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 5 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η αρχή ελέγχου επιβάλλει πρόστιμο 
ύψους έως 500 000 ευρώ, ή σε περίπτωση 
επιχείρησης, έως 1 % του ετήσιου 
παγκόσμιου κύκλου εργασιών της, σε 
οποιονδήποτε που από δόλο ή αμέλεια:

5. Η αρχή ελέγχου επιβάλλει πρόστιμο 
ύψους έως 500 000 ευρώ, ή σε περίπτωση 
επιχείρησης, έως 2 % του ετήσιου 
παγκόσμιου κύκλου εργασιών της, όποιο 
είναι υψηλότερο, σε οποιονδήποτε που 
από δόλο ή αμέλεια παραβιάζει το άρθρο 
11, το άρθρο 12 παράγραφοι 3 και 4, τα 
άρθρα 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 28, το 
άρθρο 31 παράγραφος 4, το άρθρο 44 
παράγραφος 3, τα άρθρα 80, 82, 83.

α) δεν παρέχει ενημέρωση ή παρέχει 
ελλιπή ενημέρωση ή δεν παρέχει 
ενημέρωση με επαρκώς διαφανή τρόπο 
στο πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δυνάμει του άρθρου 11, του 
άρθρου 12 παράγραφος 3 και του άρθρου 
14· 
β) δεν παρέχει πρόσβαση στο πρόσωπο 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ή δεν 
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διορθώνει δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα δυνάμει των άρθρων 15 και 
16 ή δεν κοινοποιεί τις σχετικές 
πληροφορίες στον αποδέκτη δυνάμει του 
άρθρου 13·
γ) δεν συμμορφώνεται προς το δικαίωμα 
των προσώπων στα οποία αναφέρονται 
τα δεδομένα να λησμονηθούν ή το 
δικαίωμα διαγραφής ή δεν θεσπίζει 
μηχανισμούς ώστε να διασφαλίζεται η 
τήρηση προθεσμιών ή δεν λαμβάνει όλα 
τα απαραίτητα μέτρα για να ενημερώσει 
τρίτους ότι το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα ζητεί να 
διαγραφεί κάθε σύνδεσμος, ή αντίγραφο ή 
αναπαραγωγή των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει του 
άρθρου 17·
δ) δεν παρέχει αντίγραφο των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα σε ηλεκτρονικό 
μορφότυπο ή εμποδίζει το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα να 
μεταφέρει τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα σε άλλη εφαρμογή κατά 
παράβαση του άρθρου 18· 
ε) δεν καθορίζει ή δεν καθορίζει επαρκώς 
τις αντίστοιχες αρμοδιότητες με τους από 
κοινού υπευθύνους επεξεργασίας δυνάμει 
του άρθρου 24·
στ) δεν τηρεί ή δεν τηρεί επαρκώς την 
τεκμηρίωση δυνάμει του άρθρου 28, του 
άρθρου 31 παράγραφος 4 και του άρθρου 
44 παράγραφος 3·
ζ) δεν συμμορφώνεται, στις περιπτώσεις 
στις οποίες δεν πρόκειται για ειδικές 
κατηγορίες δεδομένων, δυνάμει των 
άρθρων 80, 82 και 83 προς τους κανόνες 
που αφορούν την ελευθερία της έκφρασης 
ή προς τους κανόνες σχετικά με την 
επεξεργασία στο πλαίσιο της 
απασχόλησης ή προς τις προϋποθέσεις 
σχετικά με την επεξεργασία για 
ιστορικούς και στατιστικούς σκοπούς και 
σκοπούς επιστημονικής έρευνας.
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Or. en

Τροπολογία 2903
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 5 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η αρχή ελέγχου επιβάλλει πρόστιμο 
ύψους έως 500 000 ευρώ, ή σε περίπτωση 
επιχείρησης, έως 1 % του ετήσιου 
παγκόσμιου κύκλου εργασιών της, σε 
οποιονδήποτε που από δόλο ή αμέλεια:

5. Η αρχή ελέγχου επιβάλλει πρόστιμο 
ύψους έως 500 000 ευρώ σε οποιονδήποτε 
που από δόλο:

Or. en

Τροπολογία 2904
Nils Torvalds, Riikka Manner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 5 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η αρχή ελέγχου επιβάλλει πρόστιμο 
ύψους έως 500 000 ευρώ, ή σε περίπτωση 
επιχείρησης, έως 1 % του ετήσιου
παγκόσμιου κύκλου εργασιών της, σε 
οποιονδήποτε που από δόλο ή αμέλεια:

5. Η αρχή ελέγχου επιβάλλει, ανάλογα με 
τη σοβαρότητα της παραβίασης,
πρόστιμο ή απευθύνει προειδοποίηση σε 
οποιονδήποτε που από δόλο ή αμέλεια:

Or. en

Τροπολογία 2905
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 5 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η αρχή ελέγχου επιβάλλει πρόστιμο 
ύψους έως 500 000 ευρώ, ή σε περίπτωση 
επιχείρησης, έως 1 % του ετήσιου 
παγκόσμιου κύκλου εργασιών της, σε 
οποιονδήποτε που από δόλο ή αμέλεια:

5. Η αρχή ελέγχου επιβάλλει πρόστιμο 
ύψους έως 500 000 ευρώ, ή σε περίπτωση 
επιχείρησης, έως 3 % του ετήσιου 
παγκόσμιου κύκλου εργασιών της, σε 
οποιονδήποτε που από δόλο ή αμέλεια:

Or. en

Τροπολογία 2906
Timothy Kirkhope
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 5 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η αρχή ελέγχου επιβάλλει πρόστιμο 
ύψους έως 500 000 ευρώ, ή σε περίπτωση 
επιχείρησης, έως 1 % του ετήσιου 
παγκόσμιου κύκλου εργασιών της, σε 
οποιονδήποτε που από δόλο ή αμέλεια:

5. Η αρχή ελέγχου επιβάλλει πρόστιμο 
δυνάμει των ίδιων κριτηρίων, όπως αυτά 
ορίζονται στο άρθρο 79 παράγραφος 4, 
για πιο σοβαρές παραβιάσεις, που δεν 
υπερβαίνει τις 500 000 ευρώ, ή σε 
περίπτωση επιχείρησης, έως 1 % του 
ετήσιου παγκόσμιου κύκλου εργασιών της, 
σε οποιονδήποτε που: 

Or. en

Τροπολογία 2907
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 5 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η αρχή ελέγχου επιβάλλει πρόστιμο 
ύψους έως 500 000 ευρώ, ή σε περίπτωση 
επιχείρησης, έως 1 % του ετήσιου 
παγκόσμιου κύκλου εργασιών της, σε 
οποιονδήποτε που από δόλο ή αμέλεια:

5. Η αρχή ελέγχου μπορεί να επιβάλλει 
πρόστιμο ύψους έως 500 000 ευρώ, ή σε 
περίπτωση επιχείρησης, έως 1 % του
ετήσιου παγκόσμιου κύκλου εργασιών της, 
σε οποιονδήποτε που από δόλο ή αμέλεια:
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Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αρχές ελέγχου πρέπει να διαθέτουν μεγαλύτερη διακριτική ευχέρεια όταν αποφασίζουν εάν 
θα επιβληθεί και ποιο είναι το κατάλληλο πρόστιμο.

Τροπολογία 2908
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) δεν παρέχει ενημέρωση ή παρέχει 
ελλιπή ενημέρωση ή δεν παρέχει 
ενημέρωση με επαρκώς διαφανή τρόπο 
στο πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δυνάμει του άρθρου 11, του 
άρθρου 12 παράγραφος 3 και του άρθρου 
14·

α) δεν παρέχει ενημέρωση ή παρέχει 
σαφώς ελλιπή ενημέρωση δυνάμει του 
άρθρου 11, του άρθρου 12 παράγραφος 3 
και του άρθρου 14·

Or. es

Τροπολογία 2909
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 5 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) δεν συμμορφώνεται προς το δικαίωμα 
των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα να λησμονηθούν ή το δικαίωμα 
διαγραφής ή δεν θεσπίζει μηχανισμούς 
ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση 
προθεσμιών ή δεν λαμβάνει όλα τα 
απαραίτητα μέτρα για να ενημερώσει 
τρίτους ότι το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα ζητεί να 
διαγραφεί κάθε σύνδεσμος, ή αντίγραφο ή 
αναπαραγωγή των δεδομένων προσωπικού 

γ) δεν συμμορφώνεται προς το δικαίωμα 
των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα να λησμονηθούν ή το δικαίωμα 
διαγραφής των δεδομένων στο διαδίκτυο 
ή των δεδομένων υπό τον έλεγχό τους ή 
δεν θεσπίζει μηχανισμούς ώστε να 
διασφαλίζεται η τήρηση προθεσμιών ή δεν 
λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να 
ενημερώσει τρίτους ότι το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ζητεί να 
διαγραφεί κάθε σύνδεσμος, ή αντίγραφο ή 
αναπαραγωγή των δεδομένων προσωπικού 
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χαρακτήρα δυνάμει του άρθρου 17· χαρακτήρα δυνάμει του άρθρου 17·

Or. en

Τροπολογία 2910
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 5 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) δεν συμμορφώνεται προς το δικαίωμα 
των προσώπων στα οποία αναφέρονται 
τα δεδομένα να λησμονηθούν ή το 
δικαίωμα διαγραφής ή δεν θεσπίζει 
μηχανισμούς ώστε να διασφαλίζεται η 
τήρηση προθεσμιών ή δεν λαμβάνει όλα 
τα απαραίτητα μέτρα για να ενημερώσει 
τρίτους ότι το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα ζητεί να 
διαγραφεί κάθε σύνδεσμος, ή αντίγραφο ή 
αναπαραγωγή των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει του 
άρθρου 17·

γ) δεν προβλέπει, σύμφωνα με τους όρους 
που θεσπίζει ο παρών κανονισμός, 
επίκληση του δικαιώματος παραγραφής ή 
κατάργησης·

Or. es

Τροπολογία 2911
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 5 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) δεν παρέχει αντίγραφο των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα σε ηλεκτρονικό 
μορφότυπο ή εμποδίζει το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα να 
μεταφέρει τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα σε άλλη εφαρμογή κατά 
παράβαση του άρθρου 18·

δ) δεν παρέχει αντίγραφο των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα σε ηλεκτρονικό 
μορφότυπο ή εμποδίζει το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, χωρίς 
νόμιμη αιτία για κάτι τέτοιο, να μεταφέρει 
τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε 
άλλη εφαρμογή κατά παράβαση του 
άρθρου 18·
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Or. es

Τροπολογία 2912
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 5 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) δεν καθορίζει ή δεν καθορίζει επαρκώς 
τις αντίστοιχες αρμοδιότητες με τους από 
κοινού υπευθύνους επεξεργασίας δυνάμει 
του άρθρου 24·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2913
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 5 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) δεν τηρεί ή δεν τηρεί επαρκώς την 
τεκμηρίωση δυνάμει του άρθρου 28, του
άρθρου 31 παράγραφος 4 και του άρθρου 
44 παράγραφος 3·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2914
Stanimir Ilchev

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 5 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) δεν τηρεί ή δεν τηρεί επαρκώς την 
τεκμηρίωση δυνάμει του άρθρου 28, του 

στ) δεν τηρεί ή δεν τηρεί επαρκώς την 
τεκμηρίωση δυνάμει του άρθρου 14, του 
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άρθρου 31 παράγραφος 4 και του άρθρου 
44 παράγραφος 3·

άρθρου 28, του άρθρου 31 παράγραφος 4 
και του άρθρου 44 παράγραφος 3·

Or. de

Τροπολογία 2915
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 5 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) δεν τηρεί ή δεν τηρεί επαρκώς την 
τεκμηρίωση δυνάμει του άρθρου 28, του 
άρθρου 31 παράγραφος 4 και του άρθρου 
44 παράγραφος 3·

στ) δεν είναι υπόλογο στην αρχή ελέγχου, 
στις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται ή 
και δυνάμει του τρόπου που ορίζεται από 
τον παρόντα κανονισμό, εκτός και αν το 
γεγονός συνιστά μια συμπεριφορά 
μεγαλύτερης βαρύτητας σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό ή με τους 
αναπτυξιακούς κανόνες των κρατών 
μελών·

Or. es

Τροπολογία 2916
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η αρχή ελέγχου επιβάλλει πρόστιμο 
ύψους έως 1 000 000 ευρώ ή σε 
περίπτωση επιχείρησης, έως 2 % του 
ετήσιου παγκόσμιου κύκλου εργασιών 
της, σε οποιονδήποτε που από δόλο ή 
αμέλεια:

διαγράφεται

α) επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα χωρίς ή με ανεπαρκή νομική 
βάση για την επεξεργασία ή δεν 
συμμορφώνεται προς τις προϋποθέσεις 
της συγκατάθεσης δυνάμει των άρθρων 
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6, 7 και 8·
β) επεξεργάζεται ειδικές κατηγορίες 
δεδομένων κατά παράβαση των άρθρων 
9 και 81·
γ) δεν σέβεται το δικαίωμα αντίταξης ή 
τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 19 ·
δ) δεν συμμορφώνεται προς τις 
προϋποθέσεις που αφορούν τα μέτρα που 
βασίζονται σε κατάρτιση προφίλ δυνάμει 
του άρθρου 20·
ε) δεν θεσπίζει εσωτερικές πολιτικές ή 
δεν εφαρμόζει κατάλληλα μέτρα για τη 
διασφάλιση και την απόδειξη 
συμμόρφωσης δυνάμει των άρθρων 22, 
23 και 30·
στ) δεν ορίζει εκπρόσωπο δυνάμει του 
άρθρου 25·
ζ) επεξεργάζεται ή δίνει εντολή για την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα κατά παράβαση των 
υποχρεώσεων που αφορούν την 
επεξεργασία για λογαριασμό υπευθύνου 
επεξεργασίας δυνάμει των άρθρων 26 και 
27·
η) δεν ειδοποιεί ούτε ενημερώνει για 
παραβίαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα ή δεν ενημερώνει εμπρόθεσμα 
ή πλήρως για παραβίαση δεδομένων την 
αρχή ελέγχου ή το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα δυνάμει των 
άρθρων 31 και 32·
θ) δεν διενεργεί εκτίμηση επιπτώσεων 
σχετικά με την προστασία των δεδομένων 
ή επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα χωρίς προηγούμενη έγκριση 
της αρχής ελέγχου ή προηγούμενη 
διαβούλευση με την αρχή ελέγχου δυνάμει 
των άρθρων 33 και 34·
ι) δεν ορίζει υπεύθυνο προστασίας 
δεδομένων ούτε διασφαλίζει τις 
προϋποθέσεις για την άσκηση των 
καθηκόντων δυνάμει των άρθρων 35, 36 
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και 37·
ια) κάνει κατάχρηση σφραγίδας ή 
σήματος προστασίας δεδομένων κατά 
την έννοια του άρθρου 39·
ιβ) διενεργεί ή δίνει εντολή για τη 
διενέργεια διαβίβασης δεδομένων σε 
τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό, η 
οποία δεν επιτρέπεται βάσει απόφασης 
περί επάρκειας ή με κατάλληλες 
εγγυήσεις ή μέσω παρέκκλισης δυνάμει 
των άρθρων 40 έως 44·
ιγ) δεν συμμορφώνεται προς εντολή ή 
προς προσωρινή ή οριστική απαγόρευση 
της επεξεργασίας ή προς αναστολή της 
ροής δεδομένων που επιβάλλει η αρχή 
ελέγχου δυνάμει του άρθρου 53 
παράγραφος 1·
ιδ) δεν συμμορφώνεται προς τις 
υποχρεώσεις παροχής συνδρομής ή 
απάντησης ή παροχής σχετικών 
πληροφοριών ή πρόσβασης σε 
εγκαταστάσεις στην αρχή ελέγχου 
δυνάμει του άρθρου 28 παράγραφος 3, 
του άρθρου 29, του άρθρου 34 
παράγραφος 6 και του άρθρου 53 
παράγραφος 2·
ιε) δεν συμμορφώνεται προς τους κανόνες 
για την προστασία του επαγγελματικού 
απορρήτου δυνάμει του άρθρου 84.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποτελεί συνέπεια της εισαγωγής του άρθρου 79 παράγραφος 2α (νέα).

Τροπολογία 2917
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η αρχή ελέγχου επιβάλλει πρόστιμο 
ύψους έως 1 000 000 ευρώ ή σε 
περίπτωση επιχείρησης, έως 2 % του 
ετήσιου παγκόσμιου κύκλου εργασιών 
της, σε οποιονδήποτε που από δόλο ή 
αμέλεια:

διαγράφεται

α) επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα χωρίς ή με ανεπαρκή νομική 
βάση για την επεξεργασία ή δεν 
συμμορφώνεται προς τις προϋποθέσεις 
της συγκατάθεσης δυνάμει των άρθρων 
6, 7 και 8·
β) επεξεργάζεται ειδικές κατηγορίες 
δεδομένων κατά παράβαση των άρθρων 
9 και 81·
γ) δεν σέβεται το δικαίωμα αντίταξης ή 
τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 19 ·
δ) δεν συμμορφώνεται προς τις 
προϋποθέσεις που αφορούν τα μέτρα που 
βασίζονται σε κατάρτιση προφίλ δυνάμει 
του άρθρου 20·
ε) δεν θεσπίζει εσωτερικές πολιτικές ή 
δεν εφαρμόζει κατάλληλα μέτρα για τη 
διασφάλιση και την απόδειξη 
συμμόρφωσης δυνάμει των άρθρων 22, 
23 και 30·
στ) δεν ορίζει εκπρόσωπο δυνάμει του 
άρθρου 25·
ζ) επεξεργάζεται ή δίνει εντολή για την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα κατά παράβαση των 
υποχρεώσεων που αφορούν την 
επεξεργασία για λογαριασμό υπευθύνου 
επεξεργασίας δυνάμει των άρθρων 26 και 
27·
η) δεν ειδοποιεί ούτε ενημερώνει για 
παραβίαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα ή δεν ενημερώνει εμπρόθεσμα 
ή πλήρως για παραβίαση δεδομένων την 
αρχή ελέγχου ή το πρόσωπο στο οποίο 
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αναφέρονται τα δεδομένα δυνάμει των 
άρθρων 31 και 32·
θ) δεν διενεργεί εκτίμηση επιπτώσεων 
σχετικά με την προστασία των δεδομένων 
ή επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα χωρίς προηγούμενη έγκριση 
της αρχής ελέγχου ή προηγούμενη 
διαβούλευση με την αρχή ελέγχου δυνάμει 
των άρθρων 33 και 34·
ι) δεν ορίζει υπεύθυνο προστασίας 
δεδομένων ούτε διασφαλίζει τις 
προϋποθέσεις για την άσκηση των 
καθηκόντων δυνάμει των άρθρων 35, 36 
και 37·
ια) κάνει κατάχρηση σφραγίδας ή 
σήματος προστασίας δεδομένων κατά 
την έννοια του άρθρου 39·
ιβ) διενεργεί ή δίνει εντολή για τη 
διενέργεια διαβίβασης δεδομένων σε 
τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό, η 
οποία δεν επιτρέπεται βάσει απόφασης 
περί επάρκειας ή με κατάλληλες 
εγγυήσεις ή μέσω παρέκκλισης δυνάμει 
των άρθρων 40 έως 44·
ιγ) δεν συμμορφώνεται προς εντολή ή 
προς προσωρινή ή οριστική απαγόρευση 
της επεξεργασίας ή προς αναστολή της 
ροής δεδομένων που επιβάλλει η αρχή 
ελέγχου δυνάμει του άρθρου 53 
παράγραφος 1·
ιδ) δεν συμμορφώνεται προς τις 
υποχρεώσεις παροχής συνδρομής ή 
απάντησης ή παροχής σχετικών 
πληροφοριών ή πρόσβασης σε 
εγκαταστάσεις στην αρχή ελέγχου 
δυνάμει του άρθρου 28 παράγραφος 3, 
του άρθρου 29, του άρθρου 34 
παράγραφος 6 και του άρθρου 53 
παράγραφος 2·
ιε) δεν συμμορφώνεται προς τους κανόνες 
για την προστασία του επαγγελματικού 
απορρήτου δυνάμει του άρθρου 84.

Or. en
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Τροπολογία 2918
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η αρχή ελέγχου επιβάλλει πρόστιμο 
ύψους έως 1 000 000 ευρώ ή σε 
περίπτωση επιχείρησης, έως 2 % του 
ετήσιου παγκόσμιου κύκλου εργασιών 
της, σε οποιονδήποτε που από δόλο ή 
αμέλεια:

διαγράφεται

α) επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα χωρίς ή με ανεπαρκή νομική 
βάση για την επεξεργασία ή δεν 
συμμορφώνεται προς τις προϋποθέσεις 
της συγκατάθεσης δυνάμει των άρθρων 
6, 7 και 8·
β) επεξεργάζεται ειδικές κατηγορίες 
δεδομένων κατά παράβαση των άρθρων 
9 και 81·
γ) δεν σέβεται το δικαίωμα αντίταξης ή 
τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 19·
δ) δεν συμμορφώνεται προς τις 
προϋποθέσεις που αφορούν τα μέτρα που 
βασίζονται σε κατάρτιση προφίλ δυνάμει 
του άρθρου 20·
ε) δεν θεσπίζει εσωτερικές πολιτικές ή 
δεν εφαρμόζει κατάλληλα μέτρα για τη 
διασφάλιση και την απόδειξη 
συμμόρφωσης δυνάμει των άρθρων 22, 
23 και 30·
στ) δεν ορίζει εκπρόσωπο δυνάμει του 
άρθρου 25·
ζ) επεξεργάζεται ή δίνει εντολή για την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα κατά παράβαση των 
υποχρεώσεων που αφορούν την 
επεξεργασία για λογαριασμό υπευθύνου 
επεξεργασίας δυνάμει των άρθρων 26 και 
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27·
η) δεν ειδοποιεί ούτε ενημερώνει για 
παραβίαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα ή δεν ενημερώνει εμπρόθεσμα 
ή πλήρως για παραβίαση δεδομένων την 
αρχή ελέγχου ή το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα δυνάμει των 
άρθρων 31 και 32·
θ) δεν διενεργεί εκτίμηση επιπτώσεων 
σχετικά με την προστασία των δεδομένων 
ή επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα χωρίς προηγούμενη έγκριση 
της αρχής ελέγχου ή προηγούμενη 
διαβούλευση με την αρχή ελέγχου δυνάμει 
των άρθρων 33 και 34·
ι) δεν ορίζει υπεύθυνο προστασίας 
δεδομένων ούτε διασφαλίζει τις 
προϋποθέσεις για την άσκηση των 
καθηκόντων δυνάμει των άρθρων 35, 36 
και 37·
ια) κάνει κατάχρηση σφραγίδας ή 
σήματος προστασίας δεδομένων κατά 
την έννοια του άρθρου 39·
ιβ) διενεργεί ή δίνει εντολή για τη 
διενέργεια διαβίβασης δεδομένων σε 
τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό, η 
οποία δεν επιτρέπεται βάσει απόφασης 
περί επάρκειας ή με κατάλληλες 
εγγυήσεις ή μέσω παρέκκλισης δυνάμει 
των άρθρων 40 έως 44·
ιγ) δεν συμμορφώνεται προς εντολή ή 
προς προσωρινή ή οριστική απαγόρευση 
της επεξεργασίας ή προς αναστολή της 
ροής δεδομένων που επιβάλλει η αρχή 
ελέγχου δυνάμει του άρθρου 53 
παράγραφος 1·
ιδ) δεν συμμορφώνεται προς τις 
υποχρεώσεις παροχής συνδρομής ή 
απάντησης ή παροχής σχετικών 
πληροφοριών ή πρόσβασης σε 
εγκαταστάσεις στην αρχή ελέγχου 
δυνάμει του άρθρου 28 παράγραφος 3, 
του άρθρου 29, του άρθρου 34 
παράγραφος 6 και του άρθρου 53 
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παράγραφος 2·
ιε) δεν συμμορφώνεται προς τους κανόνες 
για την προστασία του επαγγελματικού 
απορρήτου δυνάμει του άρθρου 84.

Or. en

Τροπολογία 2919
Wim van de Camp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η αρχή ελέγχου επιβάλλει πρόστιμο 
ύψους έως 1 000 000 ευρώ ή σε περίπτωση 
επιχείρησης, έως 2 % του ετήσιου 
παγκόσμιου κύκλου εργασιών της, σε 
οποιονδήποτε που από δόλο ή αμέλεια:

6. Η αρχή ελέγχου μπορεί να επιβάλει 
πρόστιμο ύψους έως 1 000 000 ευρώ ή σε 
περίπτωση επιχείρησης, έως 2 % του 
ετήσιου παγκόσμιου κύκλου εργασιών της, 
σε οποιονδήποτε που από δόλο ή αμέλεια:

α) επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα χωρίς ή με ανεπαρκή νομική 
βάση για την επεξεργασία ή δεν 
συμμορφώνεται προς τις προϋποθέσεις της 
συγκατάθεσης δυνάμει των άρθρων 6, 7
και 8·

α) επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα χωρίς ή με ανεπαρκή νομική 
βάση για την επεξεργασία ή δεν 
συμμορφώνεται προς τις προϋποθέσεις της 
συγκατάθεσης δυνάμει των άρθρων 6, 7 
και 8·

β) επεξεργάζεται ειδικές κατηγορίες 
δεδομένων κατά παράβαση των άρθρων 9 
και 81·

β) επεξεργάζεται ειδικές κατηγορίες 
δεδομένων κατά παράβαση των άρθρων 9 
και 81·

γ) δεν σέβεται το δικαίωμα αντίταξης ή τις 
απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 
19 ·

γ) δεν σέβεται το δικαίωμα αντίταξης ή τις 
απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 
19·

δ) δεν συμμορφώνεται προς τις 
προϋποθέσεις που αφορούν τα μέτρα που 
βασίζονται σε κατάρτιση προφίλ δυνάμει 
του άρθρου 20· 

δ) δεν συμμορφώνεται προς τις 
προϋποθέσεις που αφορούν τα μέτρα που 
βασίζονται σε κατάρτιση προφίλ δυνάμει 
του άρθρου 20· 

ε) δεν θεσπίζει εσωτερικές πολιτικές ή 
δεν εφαρμόζει κατάλληλα μέτρα για τη 
διασφάλιση και την απόδειξη 
συμμόρφωσης δυνάμει των άρθρων 22, 
23 και 30·
στ) δεν ορίζει εκπρόσωπο δυνάμει του στ) δεν ορίζει εκπρόσωπο δυνάμει του 
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άρθρου 25· άρθρου 25·

ζ) επεξεργάζεται ή δίνει εντολή για την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα κατά παράβαση των 
υποχρεώσεων που αφορούν την 
επεξεργασία για λογαριασμό υπευθύνου 
επεξεργασίας δυνάμει των άρθρων 26 και 
27·
η) δεν ειδοποιεί ούτε ενημερώνει για 
παραβίαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα ή δεν ενημερώνει εμπρόθεσμα 
ή πλήρως για παραβίαση δεδομένων την 
αρχή ελέγχου ή το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα δυνάμει των 
άρθρων 31 και 32·

η) δεν ειδοποιεί ούτε ενημερώνει για 
παραβίαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα ή δεν ενημερώνει εμπρόθεσμα 
ή πλήρως για παραβίαση δεδομένων την 
αρχή ελέγχου ή το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα δυνάμει των 
άρθρων 31 και 32·

θ) δεν διενεργεί εκτίμηση επιπτώσεων 
σχετικά με την προστασία των δεδομένων 
ή επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα χωρίς προηγούμενη έγκριση 
της αρχής ελέγχου ή προηγούμενη 
διαβούλευση με την αρχή ελέγχου δυνάμει 
των άρθρων 33 και 34·
ι) δεν ορίζει υπεύθυνο προστασίας 
δεδομένων ούτε διασφαλίζει τις 
προϋποθέσεις για την άσκηση των 
καθηκόντων δυνάμει των άρθρων 35, 36 
και 37·
ια) κάνει κατάχρηση σφραγίδας ή σήματος 
προστασίας δεδομένων κατά την έννοια 
του άρθρου 39·

ια) κάνει κατάχρηση σφραγίδας ή σήματος 
προστασίας δεδομένων κατά την έννοια 
του άρθρου 39·

(l) διενεργεί ή δίνει εντολή για τη 
διενέργεια διαβίβασης δεδομένων σε τρίτη 
χώρα ή σε διεθνή οργανισμό, η οποία δεν 
επιτρέπεται βάσει απόφασης περί 
επάρκειας ή με κατάλληλες εγγυήσεις ή 
μέσω παρέκκλισης δυνάμει των άρθρων 40 
έως 44·

(l) διενεργεί ή δίνει εντολή για τη 
διενέργεια διαβίβασης δεδομένων σε τρίτη 
χώρα ή σε διεθνή οργανισμό, η οποία δεν 
επιτρέπεται βάσει απόφασης περί 
επάρκειας ή με κατάλληλες εγγυήσεις ή 
μέσω παρέκκλισης δυνάμει των άρθρων 40 
έως 44·

ιγ) δεν συμμορφώνεται προς εντολή ή προς 
προσωρινή ή οριστική απαγόρευση της 
επεξεργασίας ή προς αναστολή της ροής 
δεδομένων που επιβάλλει η αρχή ελέγχου 
δυνάμει του άρθρου 53 παράγραφος 1·

ιγ) δεν συμμορφώνεται προς εντολή ή προς 
προσωρινή ή οριστική απαγόρευση της 
επεξεργασίας ή προς αναστολή της ροής 
δεδομένων που επιβάλλει η αρχή ελέγχου 
δυνάμει του άρθρου 53 παράγραφος 1·

ιδ) δεν συμμορφώνεται προς τις 
υποχρεώσεις παροχής συνδρομής ή 

ιδ) δεν συμμορφώνεται προς τις 
υποχρεώσεις παροχής συνδρομής ή 
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απάντησης ή παροχής σχετικών 
πληροφοριών ή πρόσβασης σε 
εγκαταστάσεις στην αρχή ελέγχου δυνάμει 
του άρθρου 28 παράγραφος 3, του άρθρου 
29, του άρθρου 34 παράγραφος 6 και του 
άρθρου 53 παράγραφος 2·

απάντησης ή παροχής σχετικών 
πληροφοριών ή πρόσβασης σε 
εγκαταστάσεις στην αρχή ελέγχου δυνάμει 
του άρθρου 28 παράγραφος 3, του άρθρου 
29, του άρθρου 34 παράγραφος 6 και του 
άρθρου 53 παράγραφος 3·

ιε) δεν συμμορφώνεται προς τους κανόνες 
για την προστασία του επαγγελματικού 
απορρήτου δυνάμει του άρθρου 84.

ιε) δεν συμμορφώνεται προς τους κανόνες 
για την προστασία του επαγγελματικού 
απορρήτου δυνάμει του άρθρου 84.

Or. en

Justification

The ‘accountability measures’ should not be fined as an independent infringement. Where the 
absence of such measures are likely to have caused the infringement of the ‘material rules’ 
(like data security, data subject’s rights, data limitation, etc), the supervisory authority should 
take such absence into account in determining the level of the fine (see also the US Federal 
Sentencing Guidelines for companies in case of non-compliance). Furthermore, instead of 
issuing a fine, the supervisory authority should order the controller or processor to take the 
necessary measures pursuant to its powers in Article 53.

Τροπολογία 2920
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 6 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η αρχή ελέγχου επιβάλλει πρόστιμο 
ύψους έως 1 000 000 ευρώ ή σε περίπτωση 
επιχείρησης, έως 2 % του ετήσιου 
παγκόσμιου κύκλου εργασιών της, σε 
οποιονδήποτε που από δόλο ή αμέλεια:

6. Η αρχή ελέγχου επιβάλλει πρόστιμο 
ύψους έως 1.000.000 ευρώ ή σε περίπτωση 
επιχείρησης, έως 2 % του ετήσιου 
παγκόσμιου μέσου κέρδους της, σε 
οποιονδήποτε που από δόλο ή αμέλεια:

Or. es

Τροπολογία 2921
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η αρχή ελέγχου επιβάλλει πρόστιμο 
ύψους έως 1 000 000 ευρώ ή σε 
περίπτωση επιχείρησης, έως 2 % του 
ετήσιου παγκόσμιου κύκλου εργασιών της, 
σε οποιονδήποτε που από δόλο ή αμέλεια:

6. Η αρχή ελέγχου επιβάλλει πρόστιμο που 
δεν υπερβαίνει το 1 000 000 ευρώ, ή σε 
περίπτωση επιχείρησης, έως 5 % του 
ετήσιου παγκόσμιου κύκλου εργασιών της, 
σε οποιονδήποτε που από δόλο ή αμέλεια 
παραβιάζει τις διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού εκτός από τις διατάξεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 4 και 5.

α) επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα χωρίς ή με ανεπαρκή νομική 
βάση για την επεξεργασία ή δεν 
συμμορφώνεται προς τις προϋποθέσεις 
της συγκατάθεσης δυνάμει των άρθρων 
6, 7 και 8·
β) επεξεργάζεται ειδικές κατηγορίες 
δεδομένων κατά παράβαση των άρθρων 
9 και 81·
γ) δεν σέβεται το δικαίωμα αντίταξης ή 
τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 19 ·
δ) δεν συμμορφώνεται προς τις 
προϋποθέσεις που αφορούν τα μέτρα που 
βασίζονται σε κατάρτιση προφίλ δυνάμει 
του άρθρου 20·
ε) δεν θεσπίζει εσωτερικές πολιτικές ή 
δεν εφαρμόζει κατάλληλα μέτρα για τη 
διασφάλιση και την απόδειξη 
συμμόρφωσης δυνάμει των άρθρων 22, 
23 και 30·
στ) δεν ορίζει εκπρόσωπο δυνάμει του 
άρθρου 25·
ζ) επεξεργάζεται ή δίνει εντολή για την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα κατά παράβαση των 
υποχρεώσεων που αφορούν την 
επεξεργασία για λογαριασμό υπευθύνου 
επεξεργασίας δυνάμει των άρθρων 26 και 
27·
η) δεν ειδοποιεί ούτε ενημερώνει για 
παραβίαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα ή δεν ενημερώνει εμπρόθεσμα 
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ή πλήρως για παραβίαση δεδομένων την 
αρχή ελέγχου ή το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα δυνάμει των 
άρθρων 31 και 32·
θ) δεν διενεργεί εκτίμηση επιπτώσεων 
σχετικά με την προστασία των δεδομένων 
ή επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα χωρίς προηγούμενη έγκριση 
της αρχής ελέγχου ή προηγούμενη 
διαβούλευση με την αρχή ελέγχου δυνάμει 
των άρθρων 33 και 34·
ι) δεν ορίζει υπεύθυνο προστασίας 
δεδομένων ούτε διασφαλίζει τις 
προϋποθέσεις για την άσκηση των 
καθηκόντων δυνάμει των άρθρων 35, 36 
και 37·
ια) κάνει κατάχρηση σφραγίδας ή 
σήματος προστασίας δεδομένων κατά 
την έννοια του άρθρου 39·
ιβ) διενεργεί ή δίνει εντολή για τη 
διενέργεια διαβίβασης δεδομένων σε 
τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό, η 
οποία δεν επιτρέπεται βάσει απόφασης 
περί επάρκειας ή με κατάλληλες 
εγγυήσεις ή μέσω παρέκκλισης δυνάμει 
των άρθρων 40 έως 44·
ιγ) δεν συμμορφώνεται προς εντολή ή 
προς προσωρινή ή οριστική απαγόρευση 
της επεξεργασίας ή προς αναστολή της 
ροής δεδομένων που επιβάλλει η αρχή 
ελέγχου δυνάμει του άρθρου 53 
παράγραφος 1·
ιδ) δεν συμμορφώνεται προς τις 
υποχρεώσεις παροχής συνδρομής ή 
απάντησης ή παροχής σχετικών 
πληροφοριών ή πρόσβασης σε 
εγκαταστάσεις στην αρχή ελέγχου 
δυνάμει του άρθρου 28 παράγραφος 3, 
του άρθρου 29, του άρθρου 34 
παράγραφος 6 και του άρθρου 53 
παράγραφος 2·
ιε) δεν συμμορφώνεται προς τους κανόνες 
για την προστασία του επαγγελματικού 
απορρήτου δυνάμει του άρθρου 84.
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Or. en

Τροπολογία 2922
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η αρχή ελέγχου επιβάλλει πρόστιμο 
ύψους έως 1 000 000 ευρώ ή σε 
περίπτωση επιχείρησης, έως 2 % του 
ετήσιου παγκόσμιου κύκλου εργασιών της, 
σε οποιονδήποτε που από δόλο ή αμέλεια:

6. Η αρχή ελέγχου επιβάλλει πρόστιμο που 
δεν υπερβαίνει το 1 000 000 ευρώ, ή σε 
περίπτωση επιχείρησης, το 5 % του 
ετήσιου παγκόσμιου κύκλου εργασιών της, 
όποιο είναι υψηλότερο, σε οποιονδήποτε 
που από δόλο ή αμέλεια παραβιάζει τις 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού εκτός 
από τις διατάξεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 4 και 5.

α) επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα χωρίς ή με ανεπαρκή νομική 
βάση για την επεξεργασία ή δεν 
συμμορφώνεται προς τις προϋποθέσεις 
της συγκατάθεσης δυνάμει των άρθρων 
6, 7 και 8·
β) επεξεργάζεται ειδικές κατηγορίες 
δεδομένων κατά παράβαση των άρθρων 
9 και 81·
γ) δεν σέβεται το δικαίωμα αντίταξης ή 
τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 19 ·
δ) δεν συμμορφώνεται προς τις 
προϋποθέσεις που αφορούν τα μέτρα που 
βασίζονται σε κατάρτιση προφίλ δυνάμει 
του άρθρου 20·
ε) δεν θεσπίζει εσωτερικές πολιτικές ή 
δεν εφαρμόζει κατάλληλα μέτρα για τη 
διασφάλιση και την απόδειξη 
συμμόρφωσης δυνάμει των άρθρων 22, 
23 και 30·
στ) δεν ορίζει εκπρόσωπο δυνάμει του 
άρθρου 25·
ζ) επεξεργάζεται ή δίνει εντολή για την 
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επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα κατά παράβαση των 
υποχρεώσεων που αφορούν την 
επεξεργασία για λογαριασμό υπευθύνου 
επεξεργασίας δυνάμει των άρθρων 26 και 
27·
η) δεν ειδοποιεί ούτε ενημερώνει για 
παραβίαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα ή δεν ενημερώνει εμπρόθεσμα 
ή πλήρως για παραβίαση δεδομένων την 
αρχή ελέγχου ή το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα δυνάμει των 
άρθρων 31 και 32·
θ) δεν διενεργεί εκτίμηση επιπτώσεων 
σχετικά με την προστασία των δεδομένων 
ή επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα χωρίς προηγούμενη έγκριση
της αρχής ελέγχου ή προηγούμενη 
διαβούλευση με την αρχή ελέγχου δυνάμει 
των άρθρων 33 και 34·
ι) δεν ορίζει υπεύθυνο προστασίας 
δεδομένων ούτε διασφαλίζει τις 
προϋποθέσεις για την άσκηση των 
καθηκόντων δυνάμει των άρθρων 35, 36 
και 37·
ια) κάνει κατάχρηση σφραγίδας ή 
σήματος προστασίας δεδομένων κατά 
την έννοια του άρθρου 39·
ιβ) διενεργεί ή δίνει εντολή για τη 
διενέργεια διαβίβασης δεδομένων σε 
τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό, η 
οποία δεν επιτρέπεται βάσει απόφασης 
περί επάρκειας ή με κατάλληλες 
εγγυήσεις ή μέσω παρέκκλισης δυνάμει 
των άρθρων 40 έως 44·
ιγ) δεν συμμορφώνεται προς εντολή ή 
προς προσωρινή ή οριστική απαγόρευση 
της επεξεργασίας ή προς αναστολή της 
ροής δεδομένων που επιβάλλει η αρχή 
ελέγχου δυνάμει του άρθρου 53 
παράγραφος 1·
ιδ) δεν συμμορφώνεται προς τις 
υποχρεώσεις παροχής συνδρομής ή 
απάντησης ή παροχής σχετικών 
πληροφοριών ή πρόσβασης σε 
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εγκαταστάσεις στην αρχή ελέγχου 
δυνάμει του άρθρου 28 παράγραφος 3, 
του άρθρου 29, του άρθρου 34 
παράγραφος 6 και του άρθρου 53 
παράγραφος 2·
ιε) δεν συμμορφώνεται προς τους κανόνες 
για την προστασία του επαγγελματικού 
απορρήτου δυνάμει του άρθρου 84.

Or. en

Τροπολογία 2923
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 6 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η αρχή ελέγχου επιβάλλει πρόστιμο 
ύψους έως 1 000 000 ευρώ ή σε 
περίπτωση επιχείρησης, έως 2 % του 
ετήσιου παγκόσμιου κύκλου εργασιών 
της, σε οποιονδήποτε που από δόλο ή 
αμέλεια:

6. Η αρχή ελέγχου μπορεί να επιβάλλει 
πρόστιμο ύψους έως 1 000 000 ευρώ σε 
οποιονδήποτε που από δόλο:

Or. en

Τροπολογία 2924
Nils Torvalds, Riikka Manner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 6 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η αρχή ελέγχου επιβάλλει πρόστιμο 
ύψους έως 1 000 000 ευρώ ή σε 
περίπτωση επιχείρησης, έως 2 % του 
ετήσιου παγκόσμιου κύκλου εργασιών 
της, σε οποιονδήποτε που από δόλο ή 
αμέλεια:

6. Η αρχή ελέγχου επιβάλλει, ανάλογα με 
τη σοβαρότητα της παραβίασης,
πρόστιμο ή απευθύνει προειδοποίηση σε 
οποιονδήποτε που από δόλο ή αμέλεια:
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Or. en

Τροπολογία 2925
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 6 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η αρχή ελέγχου επιβάλλει πρόστιμο 
ύψους έως 1 000 000 ευρώ ή σε περίπτωση 
επιχείρησης, έως 2 % του ετήσιου 
παγκόσμιου κύκλου εργασιών της, σε 
οποιονδήποτε που από δόλο ή αμέλεια:

6. Η αρχή ελέγχου επιβάλλει πρόστιμο 
ύψους έως 1 000 000 ευρώ ή σε περίπτωση 
επιχείρησης, έως 5 % του ετήσιου 
παγκόσμιου κύκλου εργασιών της, σε 
οποιονδήποτε που από δόλο ή αμέλεια:

Or. en

Τροπολογία 2926
Ewald Stadler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 6 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η αρχή ελέγχου επιβάλλει πρόστιμο 
ύψους έως 1 000 000 ευρώ ή σε περίπτωση
επιχείρησης, έως 2 % του ετήσιου 
παγκόσμιου κύκλου εργασιών της, σε 
οποιονδήποτε που από δόλο ή αμέλεια:

6. Η αρχή ελέγχου επιβάλλει πρόστιμο 
ύψους έως 1 000 000 ευρώ ή σε περίπτωση 
παράβασης με πρόθεση επίτευξης 
κέρδους εκ μέρους επιχείρησης, έως 2 % 
του ετήσιου παγκόσμιου κύκλου εργασιών 
της, σε οποιονδήποτε που από δόλο ή 
αμέλεια:

Or. de

Τροπολογία 2927
Timothy Kirkhope
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 6 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η αρχή ελέγχου επιβάλλει πρόστιμο 
ύψους έως 1 000 000 ευρώ ή σε περίπτωση 
επιχείρησης, έως 2 % του ετήσιου 
παγκόσμιου κύκλου εργασιών της, σε 
οποιονδήποτε που από δόλο ή αμέλεια:

6. Η αρχή ελέγχου επιβάλλει πρόστιμο 
δυνάμει των ίδιων κριτηρίων, όπως αυτά 
ορίζονται στο άρθρο 79 παράγραφος 4, 
για τις πιο σοβαρές παραβιάσεις, που δεν 
υπερβαίνει το 1 000 000 ευρώ, ή σε 
περίπτωση επιχείρησης, έως 2 % του 
ετήσιου παγκόσμιου κύκλου εργασιών της, 
σε οποιονδήποτε που: 

Or. en

Τροπολογία 2928
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 6 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η αρχή ελέγχου επιβάλλει πρόστιμο 
ύψους έως 1 000 000 ευρώ ή σε περίπτωση 
επιχείρησης, έως 2 % του ετήσιου 
παγκόσμιου κύκλου εργασιών της, σε 
οποιονδήποτε που από δόλο ή αμέλεια:

6. Η αρχή ελέγχου μπορεί να επιβάλει 
πρόστιμο ύψους έως 1 000 000 ευρώ ή σε 
περίπτωση επιχείρησης, έως 2 % του 
ετήσιου παγκόσμιου κύκλου εργασιών της, 
σε οποιονδήποτε που από δόλο ή αμέλεια:

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αρχές ελέγχου πρέπει να διαθέτουν τη διακριτική ευχέρεια να αποφασίζουν εάν θα επιβληθεί 
και ποιο είναι το κατάλληλο πρόστιμο.

Τροπολογία 2929
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 6 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) δεν σέβεται το δικαίωμα αντίταξης ή τις γ) δεν σέβεται το δικαίωμα αντίταξης ή τις 
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απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 
19 ·

απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο
19, με εξαίρεση την περίπτωση επίκλησης 
βάσιμων τίτλων ή πραγματικά 
υφιστάμενων νόμιμων κινήτρων 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό·

Or. es

Τροπολογία 2930
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 6 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) δεν συμμορφώνεται προς τις 
προϋποθέσεις που αφορούν τα μέτρα που 
βασίζονται σε κατάρτιση προφίλ δυνάμει 
του άρθρου 20·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 2931
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 6 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) δεν θεσπίζει εσωτερικές πολιτικές ή 
δεν εφαρμόζει κατάλληλα μέτρα για τη 
διασφάλιση και την απόδειξη 
συμμόρφωσης δυνάμει των άρθρων 22, 
23 και 30·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2932
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 6 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) δεν θεσπίζει εσωτερικές πολιτικές ή 
δεν εφαρμόζει κατάλληλα μέτρα για τη 
διασφάλιση και την απόδειξη 
συμμόρφωσης δυνάμει των άρθρων 22, 
23 και 30·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 2933
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 6 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) δεν ορίζει εκπρόσωπο δυνάμει του 
άρθρου 25·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2934
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 6 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) δεν ειδοποιεί ούτε ενημερώνει για 
παραβίαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα ή δεν ενημερώνει εμπρόθεσμα 
ή πλήρως για παραβίαση δεδομένων την 
αρχή ελέγχου ή το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα δυνάμει των 
άρθρων 31 και 32·

η) δεν ειδοποιεί ούτε ενημερώνει για 
παραβίαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα ή δεν ενημερώνει εμπρόθεσμα 
ή πλήρως για παραβίαση δεδομένων την 
αρχή ελέγχου ή το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, στις 
περιπτώσεις που προβλέπεται κάτι τέτοιο, 
δυνάμει των άρθρων 31 και 32·

Or. es
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Τροπολογία 2935
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 6 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) δεν διενεργεί εκτίμηση επιπτώσεων 
σχετικά με την προστασία των δεδομένων 
ή επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα χωρίς προηγούμενη έγκριση 
της αρχής ελέγχου ή προηγούμενη 
διαβούλευση με την αρχή ελέγχου δυνάμει 
των άρθρων 33 και 34·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2936
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 6 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) δεν διενεργεί εκτίμηση επιπτώσεων
σχετικά με την προστασία των δεδομένων 
ή επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα χωρίς προηγούμενη έγκριση 
της αρχής ελέγχου ή προηγούμενη 
διαβούλευση με την αρχή ελέγχου δυνάμει 
των άρθρων 33 και 34·

θ) δεν διενεργεί εκτίμηση επιπτώσεων 
σχετικά με την προστασία των δεδομένων 
ή επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα χωρίς προηγούμενη έγκριση 
της αρχής ελέγχου ή προηγούμενη 
διαβούλευση με την αρχή ελέγχου, στις 
περιπτώσεις που προβλέπεται κάτι τέτοιο,
δυνάμει των άρθρων 33 και 34·

Or. es

Τροπολογία 2937
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 6 – στοιχείο ι
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) δεν ορίζει υπεύθυνο προστασίας 
δεδομένων ούτε διασφαλίζει τις 
προϋποθέσεις για την άσκηση των 
καθηκόντων δυνάμει των άρθρων 35, 36 
και 37·

ι) δεν διασφαλίζει τις συνθήκες υπό τις 
οποίες ο υπεύθυνος προστασίας 
δεδομένων θα είναι σε θέση να ασκεί 
καθήκοντα δυνάμει των άρθρων 35, 36 και 
37·

Or. es

Τροπολογία 2938
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 6 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια) κάνει κατάχρηση σφραγίδας ή σήματος 
προστασίας δεδομένων κατά την έννοια 
του άρθρου 39·

ια) κάνει κατάχρηση σφραγίδας, σήματος
και πιστοποίησης προστασίας δεδομένων 
κατά την έννοια του άρθρου 39·

Or. es

Τροπολογία 2939
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Κατά την έννοια των διατάξεων 
αυτού του άρθρου το ιστορικό 
παραβάσεων με οριστική απόφαση για 
παραβάσεις λόγω αμέλειας ακυρώνεται 
σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:
α) μετά την πάροδο δύο ετών, εάν 
πρόκειται για παραβάσεις που 
συνοδεύονται από κάποια από τις 
ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται 
στην παράγραφο 4·
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β) μετά την πάροδο τεσσάρων ετών, εάν 
πρόκειται για παραβάσεις που 
συνοδεύονται από κάποια από τις 
ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται 
στην παράγραφο 5·

γ) μετά την πάροδο έξι ετών, εάν 
πρόκειται για παραβάσεις που 
συνοδεύονται από κάποια από τις 
ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται 
στην παράγραφο 6.

Or. es

Τροπολογία 2940
Wim van de Camp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Το πρόστιμο για παραβιάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 6 μπορεί 
να επιβληθεί μόνο για συγκεκριμένες 
διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. Κατά τον 
καθορισμό ενός προστίμου για 
παραβίαση, όπως αναφέρεται στην 
παρούσα παράγραφο, η αρχή ελέγχου 
λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα γεγονότα 
και περιστάσεις:
α) τον βαθμό στον οποίο ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή η κύρια εγκατάσταση, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 22 
παράγραφος 4, έχει εγκρίνει εσωτερικές 
πολιτικές και έχει εφαρμόσει τα μέτρα 
που αναφέρονται στα άρθρα 22, 23 και 30 
όσον αφορά την εν λόγω επεξεργασία·
β) εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή η 
κύρια επιχείρηση, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 22 παράγραφος 4, έχει ορίσει ή όχι 
υπεύθυνο προστασίας δεδομένων 
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σύμφωνα με το άρθρο 35·
γ) τον βαθμό στον οποίο ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας έχει επιτρέψει ενδεχομένως 
στον υπεύθυνο προστασίας των 
δεδομένων να εκτελεί τα καθήκοντά του, 
όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 37, 
όσον αφορά την εν λόγω επεξεργασία·
δ) τον βαθμό στον οποίο ο υπεύθυνος 
προστασίας των δεδομένων εμπλέκεται 
ενδεχομένως στη διαδικασία λήψης 
απόφασης αναφορικά με την εν λόγω 
επεξεργασία ή στην εφαρμογή της·
ε) εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει 
διενεργήσει εκτίμηση των επιπτώσεων 
όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής 
ζωής ή όχι όσον αφορά την εν λόγω 
επεξεργασία·
στ) εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει 
συμμορφωθεί ή όχι, όπου συντρέχει 
λόγος, με το άρθρο 26· και
ζ) τον βαθμό στον οποίο ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας έχει δώσει ενδεχομένως 
εντολές στον εκτελούντα την επεξεργασία 
δυνάμει του άρθρου 27. 

Or. en

Justification

The ‘accountability measures’ should not be fined as an independent infringement. Where the 
absence of such measures are likely to have caused the infringement of the ‘material rules’ 
(like data security, data subject’s rights, data limitation, etc), the supervisory authority should 
take such absence into account in determining the level of the fine (see also the US Federal 
Sentencing Guidelines for companies in case of non-compliance). Furthermore, instead of 
issuing a fine, the supervisory authority should order the controller or processor to take the 
necessary measures pursuant to its powers in Article 53.

Τροπολογία 2941
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 6 β (νέα)



AM\929533EL.doc 197/201 PE506.170v02-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6β. Κατά την έννοια των διατάξεων
αυτού του άρθρου το ιστορικό 
παραβάσεων με οριστική απόφαση για 
παραβάσεις λόγω σοβαρής αμέλειας ή εκ 
προθέσεως ακυρώνεται σύμφωνα με τους 
παρακάτω όρους:
α) μετά την πάροδο πέντε ετών, εάν 
πρόκειται για παραβάσεις που 
συνοδεύονται από κάποια από τις 
ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται 
στην παράγραφο 4·
β) μετά την πάροδο δέκα ετών, εάν 
πρόκειται για παραβάσεις που 
συνοδεύονται από κάποια από τις 
ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται 
στην παράγραφο 5·
γ) μετά την πάροδο δεκαπέντε ετών, εάν 
πρόκειται για παραβάσεις που 
συνοδεύονται από κάποια από τις 
ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται 
στην παράγραφο 6.

Or. es

Τροπολογία 2942
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για την επικαιροποίηση των 
ποσών των διοικητικών προστίμων που 
αναφέρονται στις παραγράφους 4, 5 και 
6, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 2943
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για την επικαιροποίηση των 
ποσών των διοικητικών προστίμων που 
αναφέρονται στις παραγράφους 4, 5 και 
6, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2944
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για την επικαιροποίηση των 
ποσών των διοικητικών προστίμων που 
αναφέρονται στις παραγράφους 4, 5 και 
6, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2945
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 7
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για την επικαιροποίηση των 
ποσών των διοικητικών προστίμων που 
αναφέρονται στις παραγράφους 4, 5 και 6, 
λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.

7. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται, αφού 
ζητήσει τη γνωμοδότηση του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας 
Δεδομένων, να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 86 για την επικαιροποίηση των 
απόλυτων ποσών των διοικητικών 
προστίμων που αναφέρονται στις 
παραγράφους 4, 5 και 6, λαμβάνοντας 
υπόψη τα κριτήρια που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 και την εξέλιξη του 
συνήθους κόστους διαβίωσης.

Or. en

Τροπολογία 2946
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για την επικαιροποίηση των 
ποσών των διοικητικών προστίμων που 
αναφέρονται στις παραγράφους 4, 5 και 6, 
λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.

7. Εάν υπάρχουν πειστικά στοιχεία που 
υποδηλώνουν συνεχείς παρατυπίες ή 
σοβαρή αμέλεια από οργανισμούς κατά 
την εκτέλεση των καθηκόντων τους στο 
πλαίσιο του παρόντος κανονισμού ή 
διαπιστωθεί ότι οι εν λόγω κυρώσεις δεν 
δύνανται να αποτρέψουν σοβαρές 
παρατυπίες που δεν εμπίπτουν στο ισχύον 
πλαίσιο. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 86 για την 
επικαιροποίηση των ποσών ή των 
προϋποθέσεων των διοικητικών 
προστίμων που αναφέρονται στις 
παραγράφους 4, 5 και 6, λαμβάνοντας 
υπόψη τα κριτήρια που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2.

Or. en
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Τροπολογία 2947
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 7α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Το άρθρο 79 παράγραφοι 4 έως 7 δεν 
ισχύει για τις δημόσιες αρχές. Η αρχή 
ελέγχου δεν έχει την εξουσία να καθορίζει 
και να επιβάλλει πρόστιμα στις δημόσιες 
αρχές.

Or. en

Τροπολογία 2948
Sophia in 't Veld

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 7α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Η Επιτροπή υποβάλλει, εντός ενός 
έτους από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού, νομοθετική 
πρόταση για τον προσδιορισμό των 
κριτηρίων και των απαιτήσεων σχετικά 
με την από κοινού και εις ολόκληρον 
ευθύνη του συμβουλίου του υπεύθυνου 
επεξεργασίας και του εκτελούντα την 
επεξεργασία και, ειδικότερα, του μέλους 
του διοικητικού συμβουλίου που 
αναφέρεται στο άρθρο 37α, σε 
περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τις 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 2949
Sophia in 't Veld
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 7β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7β. Η Επιτροπή υποβάλλει, εντός ενός 
έτους από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού, νομοθετική 
πρόταση για τον προσδιορισμό των 
κριτηρίων και των απαιτήσεων σχετικά 
με τις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις 
κατά του συμβουλίου και, ειδικότερα, του 
μέλους του διοικητικού συμβουλίου που 
αναφέρεται στο άρθρο 37α, σε 
περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τις 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού, οι 
οποίες προκαλούν ή έχουν προκαλέσει 
ζημίες σε πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα.

Or. en

Τροπολογία 2950
Sophia in 't Veld

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 7γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7γ. Η Επιτροπή υποβάλλει, εντός ενός 
έτους από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού, νομοθετική 
πρόταση για τον προσδιορισμό των 
προϋποθέσεων και των κριτηρίων 
προκειμένου να διασφαλισθεί η νομική 
προστασία των πληροφοριοδοτών. 

Or. en


