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Τροπολογία 2951Cecilia Wikström

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 80 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν, για την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα η οποία διενεργείται 
αποκλειστικά για δημοσιογραφικούς 
σκοπούς ή για σκοπούς καλλιτεχνικής ή 
λογοτεχνικής έκφρασης, εξαιρέσεις ή 
παρεκκλίσεις από τις διατάξεις σχετικά 
με τις γενικές αρχές που περιέχονται στο 
κεφάλαιο II, με τα δικαιώματα του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα που περιέχονται στο κεφάλαιο 
III, με τον υπεύθυνο επεξεργασίας και τον 
εκτελούντα την επεξεργασία που 
περιέχονται στο κεφάλαιο IV, με τη
διαβίβαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σε τρίτες χώρες και διεθνείς 
οργανισμούς που περιέχονται στο 
κεφάλαιο V, με τις ανεξάρτητες αρχές 
ελέγχου που περιέχονται στο κεφάλαιο VI 
και με τη συνεργασία και τη 
συνεκτικότητα που περιέχονται στο 
κεφάλαιο VII, για να συμβιβασθεί το 
δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα με τους κανόνες 
που διέπουν την ελευθερία έκφρασης.

1. Το κεφάλαιο ΙΙ (γενικές αρχές), το 
κεφάλαιο ΙΙΙ (δικαιώματα του προσώπου 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα), το 
κεφάλαιο IV (υπεύθυνος επεξεργασίας και 
εκτελών την επεξεργασία), το κεφάλαιο V 
(διαβίβαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σε τρίτες χώρες και διεθνείς 
οργανισμούς), το κεφάλαιο VI 
(ανεξάρτητες αρχές ελέγχου), το κεφάλαιο 
VII (συνεργασία και συνεκτικότητα), 
καθώς και τα άρθρα 73, 74, 76 και 79 του 
κεφαλαίου VIII (προσφυγές, ευθύνη και 
κυρώσεις) δεν ισχύουν για την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα η οποία διενεργείται 
αποκλειστικά για δημοσιογραφικούς 
σκοπούς ή για σκοπούς καλλιτεχνικής ή 
λογοτεχνικής έκφρασης, για να 
συμβιβασθεί το δικαίωμα στην προστασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με 
τους κανόνες που διέπουν την ελευθερία 
έκφρασης.

Or. en

Justification

The new draft legislation on data protection takes the form of a regulation and thus is directly 
applicable. If data protection law applies directly, the freedom of the press exception must 
also be directly applicable. An implementation by Member States should not lower down the 
current level of protection. Furthermore, the exemption should be extended to Articles 73, 74, 
76 and 79 of Chapter VIII (on Remedies, Liabilities and Sanctions) because these Articles 
include new elements which go far beyond what is foreseen in the current directive and are 
not suitable for journalistic activities or pose a serious threat to press freedom.
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Τροπολογία 2952
Birgit Sippel, Petra Kammerevert, Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 80 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν, για την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα η οποία διενεργείται 
αποκλειστικά για δημοσιογραφικούς 
σκοπούς ή για σκοπούς καλλιτεχνικής ή 
λογοτεχνικής έκφρασης, εξαιρέσεις ή 
παρεκκλίσεις από τις διατάξεις σχετικά με 
τις γενικές αρχές που περιέχονται στο 
κεφάλαιο II, με τα δικαιώματα του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα που περιέχονται στο κεφάλαιο 
III, με τον υπεύθυνο επεξεργασίας και τον 
εκτελούντα την επεξεργασία που 
περιέχονται στο κεφάλαιο IV, με τη 
διαβίβαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σε τρίτες χώρες και διεθνείς 
οργανισμούς που περιέχονται στο 
κεφάλαιο V, με τις ανεξάρτητες αρχές 
ελέγχου που περιέχονται στο κεφάλαιο VI 
και με τη συνεργασία και τη 
συνεκτικότητα που περιέχονται στο
κεφάλαιο VII, για να συμβιβασθεί το 
δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα με τους κανόνες 
που διέπουν την ελευθερία έκφρασης.

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν εξαιρέσεις ή 
παρεκκλίσεις από το σύνολο των 
διατάξεων των κεφαλαίων ΙΙ, ΙΙΙ, IV, V, 
VI και VII για να συμβιβασθεί το 
δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα με τους κανόνες 
που διέπουν την ελευθερία έκφρασης 
σύμφωνα με τον Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και την παραπομπή του στην ΕΣΔΑ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση της πρότασης της Επιτροπής μπορεί να παρερμηνευθεί και θεωρηθεί ότι εννοεί 
ότι μόνο ορισμένα από τα άρθρα ή παραγράφους των εν λόγω κεφαλαίων μπορούν να 
περιοριστούν λόγω της ελευθερίας του λόγου.  Η τροποποιημένη διατύπωση δεν επιδέχεται 
αμφισβητήσεις και είναι νομικά σαφής. Επιπλέον, η φράση «αποκλειστικά για 
δημοσιογραφικούς σκοπούς, ή για σκοπούς καλλιτεχνικής ή λογοτεχνικής έκφρασης» δεν είναι 
αρκετά ευρεία και μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα σε υπηρεσίες μέσων ενημέρωσης που 
χειρίζονται εμπιστευτικά δεδομένα απαραίτητα για τα δημοσιογραφικά καθήκοντα τους, ενώ η 
καθαυτή επεξεργασία δεν αποτελεί δημοσιογραφική εργασία.
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Τροπολογία 2953
Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 80 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν, για την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα η οποία διενεργείται 
αποκλειστικά για δημοσιογραφικούς 
σκοπούς ή για σκοπούς καλλιτεχνικής ή 
λογοτεχνικής έκφρασης, εξαιρέσεις ή 
παρεκκλίσεις από τις διατάξεις σχετικά με 
τις γενικές αρχές που περιέχονται στο 
κεφάλαιο II, με τα δικαιώματα του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα που περιέχονται στο κεφάλαιο 
III, με τον υπεύθυνο επεξεργασίας και τον 
εκτελούντα την επεξεργασία που 
περιέχονται στο κεφάλαιο IV, με τη 
διαβίβαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σε τρίτες χώρες και διεθνείς 
οργανισμούς που περιέχονται στο 
κεφάλαιο V, με τις ανεξάρτητες αρχές 
ελέγχου που περιέχονται στο κεφάλαιο VI 
και με τη συνεργασία και τη 
συνεκτικότητα που περιέχονται στο 
κεφάλαιο VII, για να συμβιβασθεί το 
δικαίωμα στην προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με 
τους κανόνες που διέπουν την ελευθερία 
έκφρασης.

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν εξαιρέσεις ή 
παρεκκλίσεις από τις διατάξεις σχετικά με 
τις γενικές αρχές που περιέχονται στο 
κεφάλαιο II, με τα δικαιώματα του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα που περιέχονται στο κεφάλαιο 
III, με τον υπεύθυνο επεξεργασίας και τον 
εκτελούντα την επεξεργασία που 
περιέχονται στο κεφάλαιο IV, με τη 
διαβίβαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σε τρίτες χώρες και διεθνείς 
οργανισμούς που περιέχονται στο 
κεφάλαιο V, με τις ανεξάρτητες αρχές 
ελέγχου που περιέχονται στο κεφάλαιο VI 
και με τη συνεργασία και τη 
συνεκτικότητα που περιέχονται στο 
κεφάλαιο VII, όποτε αυτό είναι 
απαραίτητο, σύμφωνα με τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και την παραπομπή 
του στην ΕΣΔΑ.

Or. en

Τροπολογία 2954
Judith Sargentini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 80 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν, για την 1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν εξαιρέσεις ή 
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επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα η οποία διενεργείται 
αποκλειστικά για δημοσιογραφικούς 
σκοπούς ή για σκοπούς καλλιτεχνικής ή 
λογοτεχνικής έκφρασης, εξαιρέσεις ή 
παρεκκλίσεις από τις διατάξεις σχετικά με 
τις γενικές αρχές που περιέχονται στο 
κεφάλαιο II, με τα δικαιώματα του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα που περιέχονται στο κεφάλαιο 
III, με τον υπεύθυνο επεξεργασίας και τον 
εκτελούντα την επεξεργασία που 
περιέχονται στο κεφάλαιο IV, με τη 
διαβίβαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σε τρίτες χώρες και διεθνείς 
οργανισμούς που περιέχονται στο 
κεφάλαιο V, με τις ανεξάρτητες αρχές 
ελέγχου που περιέχονται στο κεφάλαιο VI 
και με τη συνεργασία και τη 
συνεκτικότητα που περιέχονται στο 
κεφάλαιο VII, για να συμβιβασθεί το 
δικαίωμα στην προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με 
τους κανόνες που διέπουν την ελευθερία 
έκφρασης.

παρεκκλίσεις από τις διατάξεις σχετικά με 
τις γενικές αρχές που περιέχονται στο 
κεφάλαιο II, με τα δικαιώματα του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα που περιέχονται στο κεφάλαιο 
III, με τον υπεύθυνο επεξεργασίας και τον 
εκτελούντα την επεξεργασία που 
περιέχονται στο κεφάλαιο IV, με τη 
διαβίβαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σε τρίτες χώρες και διεθνείς 
οργανισμούς που περιέχονται στο 
κεφάλαιο V, με τις ανεξάρτητες αρχές 
ελέγχου που περιέχονται στο κεφάλαιο VI 
και με τη συνεργασία και τη 
συνεκτικότητα που περιέχονται στο 
κεφάλαιο VII, προκειμένου  να 
συμβιβασθεί το δικαίωμα στην 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα με τους κανόνες που διέπουν 
την ελευθερία έκφρασης, σύμφωνα με τον 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την 
παραπομπή του στην ΕΣΔΑ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πανομοιότυπη με την τροπολογία 324 του εισηγητή, χωρίς να προσθέτει τη φράση ‘όποτε αυτό 
είναι απαραίτητο’. Η φράση αυτή μπορεί να ερμηνευθεί (εσφαλμένα) ως αποδυνάμωση της 
υποχρέωσης των κρατών μελών να προβλέπουν εξαιρέσεις και παρεκκλίσεις για λόγους 
ελευθερίας της έκφρασης.

Τροπολογία 2955
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 80 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν, για την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα η οποία διενεργείται 

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν εξαιρέσεις ή 
παρεκκλίσεις από τις διατάξεις σχετικά με 
τις γενικές αρχές που περιέχονται στο 
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αποκλειστικά για δημοσιογραφικούς 
σκοπούς ή για σκοπούς καλλιτεχνικής ή 
λογοτεχνικής έκφρασης, εξαιρέσεις ή 
παρεκκλίσεις από τις διατάξεις σχετικά με 
τις γενικές αρχές που περιέχονται στο 
κεφάλαιο II, με τα δικαιώματα του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα που περιέχονται στο κεφάλαιο 
III, με τον υπεύθυνο επεξεργασίας και τον 
εκτελούντα την επεξεργασία που 
περιέχονται στο κεφάλαιο IV, με τη 
διαβίβαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σε τρίτες χώρες και διεθνείς 
οργανισμούς που περιέχονται στο 
κεφάλαιο V, με τις ανεξάρτητες αρχές 
ελέγχου που περιέχονται στο κεφάλαιο VI 
και με τη συνεργασία και τη 
συνεκτικότητα που περιέχονται στο 
κεφάλαιο VII, για να συμβιβασθεί το 
δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα με τους κανόνες 
που διέπουν την ελευθερία έκφρασης.

κεφάλαιο II, με τα δικαιώματα του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα που περιέχονται στο κεφάλαιο 
III, με τον υπεύθυνο επεξεργασίας και τον 
εκτελούντα την επεξεργασία που 
περιέχονται στο κεφάλαιο IV, με τη 
διαβίβαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σε τρίτες χώρες και διεθνείς 
οργανισμούς που περιέχονται στο 
κεφάλαιο V, με τις ανεξάρτητες αρχές 
ελέγχου που περιέχονται στο κεφάλαιο VI 
και με τη συνεργασία και τη 
συνεκτικότητα που περιέχονται στο 
κεφάλαιο VII, όποτε αυτό είναι 
απαραίτητο, για να συμβιβασθεί το 
δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα με τους κανόνες 
που διέπουν την ελευθερία έκφρασης, 
σύμφωνα με τον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και την παραπομπή του στην ΕΣΔΑ.

Or. en

Τροπολογία 2956
Sarah Ludford, Charles Tannock

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 80 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν, για την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα η οποία διενεργείται 
αποκλειστικά για δημοσιογραφικούς 
σκοπούς ή για σκοπούς καλλιτεχνικής ή 
λογοτεχνικής έκφρασης, εξαιρέσεις ή 
παρεκκλίσεις από τις διατάξεις σχετικά με 
τις γενικές αρχές που περιέχονται στο 
κεφάλαιο II, με τα δικαιώματα του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα που περιέχονται στο κεφάλαιο 
III, με τον υπεύθυνο επεξεργασίας και τον 
εκτελούντα την επεξεργασία που 

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν, για την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα η οποία διενεργείται 
αποκλειστικά για δημοσιογραφικούς 
σκοπούς ή για σκοπούς καλλιτεχνικής ή 
λογοτεχνικής έκφρασης, εξαιρέσεις ή 
παρεκκλίσεις από τις διατάξεις σχετικά με 
τις γενικές αρχές που περιέχονται στο 
κεφάλαιο II, με τα δικαιώματα του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα που περιέχονται στο κεφάλαιο 
III, με τον υπεύθυνο επεξεργασίας και τον 
εκτελούντα την επεξεργασία που 
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περιέχονται στο κεφάλαιο IV, με τη 
διαβίβαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σε τρίτες χώρες και διεθνείς 
οργανισμούς που περιέχονται στο 
κεφάλαιο V, με τις ανεξάρτητες αρχές 
ελέγχου που περιέχονται στο κεφάλαιο VI 
και με τη συνεργασία και τη 
συνεκτικότητα που περιέχονται στο 
κεφάλαιο VII, για να συμβιβασθεί το 
δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα με τους κανόνες 
που διέπουν την ελευθερία έκφρασης.

περιέχονται στο κεφάλαιο IV, με τη 
διαβίβαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σε τρίτες χώρες και διεθνείς 
οργανισμούς που περιέχονται στο 
κεφάλαιο V, με τις ανεξάρτητες αρχές 
ελέγχου που περιέχονται στο κεφάλαιο VI 
και με τη συνεργασία και τη 
συνεκτικότητα που περιέχονται στο 
κεφάλαιο VII, και τις διατάξεις που 
αφορούν την επεξεργασία για λόγους 
υγείας και την επεξεργασία για 
ιστορικούς, στατιστικούς και 
επιστημονικούς σκοπούς στο εν λόγω 
κεφάλαιο, όποτε αυτό είναι απαραίτητο, 
για να συμβιβασθεί το δικαίωμα στην 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα με τους κανόνες που διέπουν 
την ελευθερία έκφρασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εξασφαλίζεται συνοχή με τα άρθρα 81 και 83.

Τροπολογία 2957
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 80 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν, για την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα η οποία διενεργείται 
αποκλειστικά για δημοσιογραφικούς 
σκοπούς ή για σκοπούς καλλιτεχνικής ή 
λογοτεχνικής έκφρασης, εξαιρέσεις ή 
παρεκκλίσεις από τις διατάξεις σχετικά 
με τις γενικές αρχές που περιέχονται στο 
κεφάλαιο II, με τα δικαιώματα του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα που περιέχονται στο κεφάλαιο 
III, με τον υπεύθυνο επεξεργασίας και τον 
εκτελούντα την επεξεργασία που 

1. Το κεφάλαιο ΙΙ (γενικές αρχές), το 
κεφάλαιο ΙΙΙ (δικαιώματα του προσώπου 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα), το 
κεφάλαιο IV (υπεύθυνος επεξεργασίας και 
εκτελών την επεξεργασία), το κεφάλαιο V 
(διαβίβαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σε τρίτες χώρες και διεθνείς 
οργανισμούς), το κεφάλαιο VI
(ανεξάρτητες αρχές ελέγχου), το κεφάλαιο 
VII (συνεργασία και συνεκτικότητα), 
καθώς και τα άρθρα 73, 74, 76 και 79 του 
κεφαλαίου VIII (προσφυγές, ευθύνη και 
κυρώσεις) δεν ισχύουν για την 
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περιέχονται στο κεφάλαιο IV, με τη
διαβίβαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σε τρίτες χώρες και διεθνείς 
οργανισμούς που περιέχονται στο 
κεφάλαιο V, με τις ανεξάρτητες αρχές 
ελέγχου που περιέχονται στο κεφάλαιο VI 
και με τη συνεργασία και τη 
συνεκτικότητα που περιέχονται στο
κεφάλαιο VII, για να συμβιβασθεί το 
δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα με τους κανόνες 
που διέπουν την ελευθερία έκφρασης.

επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα η οποία διενεργείται 
αποκλειστικά για δημοσιογραφικούς 
σκοπούς ή για σκοπούς καλλιτεχνικής ή 
λογοτεχνικής έκφρασης, για να 
συμβιβασθεί το δικαίωμα στην προστασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με 
τους κανόνες που διέπουν την ελευθερία 
έκφρασης.

Or. en

Τροπολογία 2958
Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 80 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν, για την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα η οποία διενεργείται 
αποκλειστικά για δημοσιογραφικούς 
σκοπούς ή για σκοπούς καλλιτεχνικής ή 
λογοτεχνικής έκφρασης, εξαιρέσεις ή 
παρεκκλίσεις από τις διατάξεις σχετικά 
με τις γενικές αρχές που περιέχονται στο
κεφάλαιο II, με τα δικαιώματα του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα που περιέχονται στο κεφάλαιο
III, με τον υπεύθυνο επεξεργασίας και τον 
εκτελούντα την επεξεργασία που 
περιέχονται στο κεφάλαιο IV, με τη 
διαβίβαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σε τρίτες χώρες και διεθνείς 
οργανισμούς που περιέχονται στο 
κεφάλαιο V, με τις ανεξάρτητες αρχές 
ελέγχου που περιέχονται στο κεφάλαιο VI 
και με τη συνεργασία και τη 
συνεκτικότητα που περιέχονται στο 
κεφάλαιο VII, για να συμβιβασθεί το 
δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων 

1. Το κεφάλαιο II, τα δικαιώματα του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα που περιέχονται στο κεφάλαιο 
III, οι διατάξεις σχετικά με τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας και τον εκτελούντα την 
επεξεργασία που περιέχονται στο κεφάλαιο 
IV, σχετικά με τη διαβίβαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες 
και διεθνείς οργανισμούς που περιέχονται 
στο κεφάλαιο V, σχετικά με τις 
ανεξάρτητες αρχές ελέγχου που 
περιέχονται στο κεφάλαιο VI και σχετικά
με τη συνεργασία και τη συνεκτικότητα 
που περιέχονται στο κεφάλαιο VII, δεν θα 
πρέπει να ισχύουν για την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα η 
οποία διενεργείται αποκλειστικά για 
δημοσιογραφικούς σκοπούς ή για 
σκοπούς καλλιτεχνικής ή λογοτεχνικής 
έκφρασης, για να συμβιβασθεί το 
δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα με τους κανόνες 
που διέπουν την ελευθερία έκφρασης, 
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προσωπικού χαρακτήρα με τους κανόνες 
που διέπουν την ελευθερία έκφρασης.

λαμβάνοντας επίσης υπόψη την εξέλιξη 
της τεχνολογίας και τα νέα ψηφιακά 
μέσα.

Or. en

Τροπολογία 2959
Axel Voss, Seán Kelly, Véronique Mathieu Houillon, Renate Sommer, Wim van de 
Camp, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 80 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν, για την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα η οποία διενεργείται 
αποκλειστικά για δημοσιογραφικούς 
σκοπούς ή για σκοπούς καλλιτεχνικής ή 
λογοτεχνικής έκφρασης, εξαιρέσεις ή 
παρεκκλίσεις από τις διατάξεις σχετικά 
με τις γενικές αρχές που περιέχονται στο 
κεφάλαιο II, με τα δικαιώματα του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα που περιέχονται στο κεφάλαιο 
III, με τον υπεύθυνο επεξεργασίας και τον 
εκτελούντα την επεξεργασία που 
περιέχονται στο κεφάλαιο IV, με τη 
διαβίβαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σε τρίτες χώρες και διεθνείς 
οργανισμούς που περιέχονται στο 
κεφάλαιο V, με τις ανεξάρτητες αρχές 
ελέγχου που περιέχονται στο κεφάλαιο VI 
και με τη συνεργασία και τη 
συνεκτικότητα που περιέχονται στο 
κεφάλαιο VII, για να συμβιβασθεί το 
δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα με τους κανόνες 
που διέπουν την ελευθερία έκφρασης.

1. Το κεφάλαιο ΙΙ (γενικές αρχές), το 
κεφάλαιο ΙΙΙ (δικαιώματα του προσώπου 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα), το 
κεφάλαιο IV (διατάξεις για τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας και τον εκτελούντα την
επεξεργασία), το κεφάλαιο V (διαβίβαση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε 
τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς), 
το κεφάλαιο VI (αρχές ελέγχου), το 
κεφάλαιο VII (συνεργασία και 
συνεκτικότητα), καθώς και τα άρθρα 73, 
74, 76 και 79 του κεφαλαίου VIII 
(προσφυγές, ευθύνη και κυρώσεις) και το 
κεφάλαιο Χ δεν εφαρμόζονται στην 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα η οποία διενεργείται 
αποκλειστικά για δημοσιογραφικούς 
σκοπούς ή για σκοπούς καλλιτεχνικής ή 
λογοτεχνικής έκφρασης, για να 
συμβιβασθεί το δικαίωμα στην προστασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με 
τους κανόνες που διέπουν την ελευθερία 
έκφρασης.

Or. de

Justification

Wenn die Beschränkungen des Datenschutzrechts in Verordnungsform geregelt werden und 
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damit unmittelbar auch die Datenverarbeitung zu journalistischen, künstlerischen oder 
literarischen Zwecken beschneiden, muss auch die Ausnahme von diesen Beschränkungen 
unmittelbar anwendbar sein. Diese Ausnahme vom Datenschutzrecht lässt das jeweilige 
Medien-, Äußerungs- und Persönlichkeitsrecht unberührt, das die Konflikte zwischen dem 
Persönlichkeitsrecht unter Einschluss des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung und 
den Äußerungsfreiheiten sowie der Kunst- und Wissenschaftsfreiheit regelt.

Τροπολογία 2960
Nils Torvalds, Riikka Manner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 80 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Προκειμένου να συμβιβαστεί το 
δικαίωμα στην προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με 
την αρχή της πρόσβασης του κοινού στα 
επίσημα έγγραφα, τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα σε έγγραφα που 
κατέχει δημόσια αρχή ή δημόσιος φορέας 
μπορούν να δημοσιοποιούνται από την εν 
λόγω αρχή ή τον φορέα σύμφωνα με τη 
νομοθεσία του κράτους μέλους για την 
πρόσβαση του κοινού στα επίσημα 
έγγραφα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι η δημόσια εποπτεία των δημόσιων θεμάτων δεν 
παρεμποδίζεται αδικαιολόγητα από τους κανόνες προστασίας των δεδομένων και ότι η αρχή της 
πρόσβασης του κοινού σε επίσημα έγγραφα διασφαλίζεται στον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία 2961
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 80 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων εκδίδει 
καθοδήγηση για τις περιπτώσεις κατά τις 
οποίες μπορεί να είναι αναγκαίες 
εξαιρέσεις ή παρεκκλίσεις  σύμφωνα με 
την παράγραφο 1, κατόπιν διαβούλευσης 
με εκπροσώπους του τύπου, συγγραφείς 
και καλλιτέχνες, πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα και οργανώσεις 
της κοινωνίας των πολιτών.

Or. en

Τροπολογία 2962
Sarah Ludford, Charles Tannock

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 80 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων εκδίδει 
καθοδήγηση για τις περιπτώσεις κατά τις 
οποίες μπορεί να είναι αναγκαίες 
εξαιρέσεις ή παρεκκλίσεις  σύμφωνα με 
την παράγραφο 1, κατόπιν διαβούλευσης 
με εκπροσώπους του Τύπου, συγγραφείς 
και καλλιτέχνες, πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα και οργανώσεις 
της κοινωνίας των πολιτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να ενισχυθεί η προστασία της ελευθερίας της έκφρασης και της έρευνας.

Τροπολογία 2963
Nils Torvalds
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 80 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στην 
Επιτροπή τις διατάξεις που θεσπίζει στο 
δίκαιό του δυνάμει της παραγράφου 1, το 
αργότερο έως την ημερομηνία που
καθορίζεται στο άρθρο 91 παράγραφος 2 
και, χωρίς καθυστέρηση, κάθε 
επακόλουθο τροποποιητικό νόμο ή 
τροποποίησή τους.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2964
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 80 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στην 
Επιτροπή τις διατάξεις που θεσπίζει στο 
δίκαιό του δυνάμει της παραγράφου 1, το 
αργότερο έως την ημερομηνία που 
καθορίζεται στο άρθρο 91 παράγραφος 2 
και, χωρίς καθυστέρηση, κάθε 
επακόλουθο τροποποιητικό νόμο ή 
τροποποίησή τους.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2965
Cecilia Wikström

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 80 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στην διαγράφεται
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Επιτροπή τις διατάξεις που θεσπίζει στο 
δίκαιό του δυνάμει της παραγράφου 1, το 
αργότερο έως την ημερομηνία που 
καθορίζεται στο άρθρο 91 παράγραφος 2 
και, χωρίς καθυστέρηση, κάθε 
επακόλουθο τροποποιητικό νόμο ή 
τροποποίησή τους.

Or. en

Τροπολογία 2966
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 80 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στην 
Επιτροπή τις διατάξεις που θεσπίζει στο 
δίκαιό του δυνάμει της παραγράφου 1, το 
αργότερο έως την ημερομηνία που 
καθορίζεται στο άρθρο 91 παράγραφος 2 
και, χωρίς καθυστέρηση, κάθε 
επακόλουθο τροποποιητικό νόμο ή 
τροποποίησή τους.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2967
Cecilia Wikström

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 80 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 80α
Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και πρόσβαση του κοινού στα 
επίσημα έγγραφα

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε 
έγγραφα που κατέχει δημόσια αρχή ή 
δημόσιος φορέας μπορούν να 
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κοινοποιούνται από την εν λόγω αρχή ή 
τον φορέα σύμφωνα με τη νομοθεσία του 
κράτους μέλους για την πρόσβαση του 
κοινού στα επίσημα έγγραφα η οποία 
συμβιβάζει το δικαίωμα στην προστασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
με την αρχή της πρόσβασης του κοινού 
στα επίσημα έγγραφα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι η δημόσια εποπτεία των δημόσιων θεμάτων δεν 
παρεμποδίζεται αδικαιολόγητα από τους κανόνες προστασίας των δεδομένων. Όπως έχει 
επισημανθεί σε γνωμοδοτήσεις του ΕΕΠΔ, της ομάδας εργασίας του άρθρου 29 και του FRA, 
πρέπει να διασφαλίζεται η αρχή της πρόσβασης του κοινού στα επίσημα έγγραφα.

Τροπολογία 2968
Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 80 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 80α
Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και πρόσβαση του κοινού στα 
επίσημα έγγραφα

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε
έγγραφα που κατέχει δημόσια αρχή ή 
δημόσιος φορέας μπορούν να 
γνωστοποιούνται από την εν λόγω αρχή ή 
τον φορέα σύμφωνα με τη νομοθεσία της 
Ένωσης ή του κράτους μέλους για την 
πρόσβαση του κοινού σε επίσημα 
έγγραφα, προκειμένου να εξασφαλίζεται η 
ισορροπία μεταξύ του δικαιώματος στην 
προστασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και της αρχής της πρόσβασης 
του κοινού στα επίσημα έγγραφα.

Or. en
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Τροπολογία 2969
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 80 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 80α
Πρόσβαση σε έγγραφα

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν 
στην εθνική τους νομοθεσία κανόνες 
απαραίτητους για την επίτευξη 
ισορροπίας μεταξύ του δικαιώματος 
πρόσβασης σε έγγραφα με τις αρχές του 
κεφαλαίου ΙΙ.
2. Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στην 
Επιτροπή τις διατάξεις που θεσπίζει στο 
δίκαιό του δυνάμει της παραγράφου 1, το 
αργότερο έως την ημερομηνία που 
καθορίζεται στο άρθρο 91 παράγραφος 2 
και, χωρίς καθυστέρηση, κάθε 
επακόλουθη τροποποίησή τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

(Βλ. τροπολογία 11 του εισηγητή επί της αιτιολογικής σκέψης 18). Η εν λόγω ρήτρα διασφαλίζει 
ότι δεν θίγονται οι υφιστάμενοι νόμοι σχετικά με την ελευθερία της πληροφόρησης και την 
πρόσβαση σε έγγραφα.

Τροπολογία 2970
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 80 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 80α
Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν 
τις προϋποθέσεις για την επεξεργασία 
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εθνικού αριθμού ταυτότητας ή άλλου 
αναγνωριστικού στοιχείου γενικής 
εφαρμογής.

Or. en

Τροπολογία 2971
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 80 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 80α
Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και η αρχή της πρόσβασης 
του κοινού στα επίσημα έγγραφα

Ο παρών κανονισμός επιτρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη η αρχή της 
πρόσβασης του κοινού στα επίσημα 
έγγραφα κατά την εφαρμογή των 
διατάξεων που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό. Τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα σε έγγραφα που 
τηρούνται από δημόσια αρχή ή δημόσιο 
φορέα μπορούν να γνωστοποιούνται από 
την εν λόγω αρχή ή τον εν λόγω φορέα 
σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους 
μέλους στην οποία υπόκειται η δημόσια 
αρχή ή ο δημόσιος φορέας. Η εν λόγω 
νομοθεσία πρέπει να εξασφαλίζει την 
ισορροπία μεταξύ του δικαιώματος 
προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και της αρχής της πρόσβασης 
του κοινού στα επίσημα έγγραφα.

Or. en

Τροπολογία 2972
Louis Michel
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 81

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Άρθρο 81 διαγράφεται
Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που αφορούν την υγεία
1. Εντός των ορίων του παρόντος 
κανονισμού και σύμφωνα με το άρθρο 9 
παράγραφος 2 στοιχείο η), η επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
αφορούν την υγεία πρέπει να βασίζεται 
στο δίκαιο της Ένωσης ή σε δίκαιο 
κράτους μέλους το οποίο προβλέπει 
κατάλληλα και συγκεκριμένα μέτρα για 
την προστασία των έννομων 
συμφερόντων του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα και να είναι 
απαραίτητη για:
α) σκοπούς προληπτικής ή 
επαγγελματικής ιατρικής, ιατρικής 
διάγνωσης, παροχής περίθαλψης ή 
θεραπείας ή διαχείρισης υγειονομικών 
υπηρεσιών και εφόσον τα εν λόγω 
δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία 
από επαγγελματία του τομέα της υγείας, 
με την επιφύλαξη της υποχρέωσης 
τήρησης επαγγελματικού απορρήτου, ή 
άλλο πρόσωπο το οποίο υπέχει επίσης 
αντίστοιχη υποχρέωση 
εμπιστευτικότητας βάσει του δικαίου 
κράτους μέλους ή των κανόνων που 
θεσπίζονται από αρμόδιους εθνικούς 
φορείς· ή
β) λόγους δημόσιου συμφέροντος στον 
τομέα της δημόσιας υγείας, όπως η 
προστασία κατά σοβαρών διασυνοριακών 
απειλών της υγείας ή η διασφάλιση 
υψηλών προτύπων ποιότητας και 
ασφάλειας, μεταξύ άλλων, για 
φαρμακευτικά προϊόντα ή ιατρικές 
συσκευές· ή
γ) άλλους λόγους δημόσιου συμφέροντος 
σε τομείς όπως η κοινωνική προστασία, 
ιδίως με σκοπό να διασφαλίζεται η 
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ποιότητα και η αποδοτικότητα ως προς 
το κόστος των διαδικασιών που 
χρησιμοποιούνται για τον διακανονισμό 
απαιτήσεων σχετικά με παροχές και 
υπηρεσίες στο σύστημα ασφάλισης 
υγείας.
2. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που αφορούν την υγεία η 
οποία είναι απαραίτητη για ιστορικούς 
και στατιστικούς σκοπούς ή για σκοπούς 
επιστημονικής έρευνας, όπως τα μητρώα 
ασθενών που συστήνονται για τη 
βελτίωση των διαγνώσεων και τη 
διαφοροποίηση μεταξύ παρόμοιων τύπων 
ασθενειών και την εκπόνηση μελετών για 
θεραπείες, υπόκειται στις προϋποθέσεις 
και στις εγγυήσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 83.
3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό άλλων λόγων δημόσιου 
συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας 
υγείας όπως αναφέρεται στην παράγραφο 
1 στοιχείο β) καθώς και των κριτηρίων 
και των απαιτήσεων σχετικά με την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα για τους σκοπούς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Or. en

Τροπολογία 2973
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 81 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) σκοπούς προληπτικής ή επαγγελματικής 
ιατρικής, ιατρικής διάγνωσης, παροχής 
περίθαλψης ή θεραπείας ή διαχείρισης 
υγειονομικών υπηρεσιών και εφόσον τα εν 
λόγω δεδομένα υποβάλλονται σε 

α) σκοπούς προληπτικής ή επαγγελματικής 
ιατρικής, επιστημονικής έρευνας, ιατρικής 
διάγνωσης, παροχής περίθαλψης ή 
θεραπείας ή διαχείρισης υγειονομικών 
υπηρεσιών και εφόσον τα εν λόγω 
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επεξεργασία από επαγγελματία του τομέα 
της υγείας, με την επιφύλαξη της 
υποχρέωσης τήρησης επαγγελματικού 
απορρήτου, ή άλλο πρόσωπο το οποίο 
υπέχει επίσης αντίστοιχη υποχρέωση 
εμπιστευτικότητας βάσει του δικαίου 
κράτους μέλους ή των κανόνων που 
θεσπίζονται από αρμόδιους εθνικούς 
φορείς· ή

δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία 
από επαγγελματία του τομέα της υγείας, με 
την επιφύλαξη της υποχρέωσης τήρησης 
επαγγελματικού απορρήτου, ή άλλο 
πρόσωπο το οποίο υπέχει επίσης 
αντίστοιχη υποχρέωση εμπιστευτικότητας 
βάσει του δικαίου κράτους μέλους ή των 
κανόνων που θεσπίζονται από αρμόδιους 
εθνικούς φορείς· ή

Or. fr

Τροπολογία 2974
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 81 – παράγραφος  1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) Με την επιφύλαξη της εξαίρεσης της 
παραγράφου 1 στοιχείο β), δεδομένα που 
δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες δεδομένων 
που καλύπτονται από τα άρθρα 8 και 9 
μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία 
για ιστορικούς και στατιστικούς σκοπούς 
και για σκοπούς επιστημονικής έρευνας 
μόνο με τη συγκατάθεση των προσώπων 
στα οποία αναφέρονται. Η συγκατάθεση 
χορηγείται άπαξ για το πεδίο εφαρμογής 
έρευνας συγκεκριμένου περιεχομένου.

Or. en

Τροπολογία 2975
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 81 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) λόγους δημόσιου συμφέροντος στον 
τομέα της δημόσιας υγείας, όπως η 

β) λόγους δημόσιου συμφέροντος στον 
τομέα της δημόσιας υγείας, όπως η 
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προστασία κατά σοβαρών διασυνοριακών 
απειλών της υγείας ή η διασφάλιση 
υψηλών προτύπων ποιότητας και 
ασφάλειας, μεταξύ άλλων, για 
φαρμακευτικά προϊόντα ή ιατρικές 
συσκευές· ή

προστασία κατά σοβαρών διασυνοριακών 
απειλών της υγείας ή η διασφάλιση 
υψηλών προτύπων ποιότητας και 
ασφάλειας, μεταξύ άλλων, για 
φαρμακευτικά προϊόντα ή ιατρικές 
συσκευές και εφόσον την επεξεργασία 
των εν λόγω δεδομένων αναλαμβάνει ένα 
άτομο που τηρεί πλήρη 
εμπιστευτικότητα· ή

Or. fr

Τροπολογία 2976
Carmen Romero López, Juan Fernando López Aguilar

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 81 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) λόγους δημόσιου συμφέροντος στον 
τομέα της δημόσιας υγείας, όπως η 
προστασία κατά σοβαρών διασυνοριακών 
απειλών της υγείας ή η διασφάλιση 
υψηλών προτύπων ποιότητας και 
ασφάλειας, μεταξύ άλλων, για 
φαρμακευτικά προϊόντα ή ιατρικές 
συσκευές· ή

β) λόγους δημόσιου συμφέροντος στον 
τομέα της δημόσιας υγείας, μεταξύ των 
οποίων η προστασία κατά σοβαρών 
διασυνοριακών απειλών της υγείας ή η 
διασφάλιση υψηλών προτύπων ποιότητας 
και ασφάλειας, μεταξύ άλλων, για 
φαρμακευτικά προϊόντα ή ιατρικές 
συσκευές· ή

Or. es

Τροπολογία 2977
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 81 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) λόγους δημόσιου συμφέροντος στον 
τομέα της δημόσιας υγείας, όπως η 
προστασία κατά σοβαρών διασυνοριακών 
απειλών της υγείας ή η διασφάλιση 
υψηλών προτύπων ποιότητας και 

β) λόγους δημόσιου συμφέροντος στον 
τομέα της δημόσιας υγείας, όπως η 
προστασία κατά σοβαρών διασυνοριακών 
απειλών της υγείας ή η διασφάλιση 
υψηλών προτύπων ποιότητας και 
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ασφάλειας, μεταξύ άλλων, για 
φαρμακευτικά προϊόντα ή ιατρικές 
συσκευές· ή

ασφάλειας, μεταξύ άλλων, για 
φαρμακευτικά προϊόντα ή ιατρικές 
συσκευές· ή
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. fr

Τροπολογία 2978
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 81 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) άλλους λόγους δημόσιου συμφέροντος 
σε τομείς όπως η κοινωνική προστασία, 
ιδίως με σκοπό να διασφαλίζεται η 
ποιότητα και η αποδοτικότητα ως προς το 
κόστος των διαδικασιών που 
χρησιμοποιούνται για τον διακανονισμό 
απαιτήσεων σχετικά με παροχές και 
υπηρεσίες στο σύστημα ασφάλισης υγείας.

γ) άλλους λόγους δημόσιου συμφέροντος 
σε τομείς όπως η κοινωνική προστασία, 
ιδίως με σκοπό να διασφαλίζεται η 
ποιότητα και η αποδοτικότητα ως προς το 
κόστος των διαδικασιών που 
χρησιμοποιούνται για τον διακανονισμό 
απαιτήσεων σχετικά με παροχές και 
υπηρεσίες στο σύστημα ασφάλισης υγείας 
και της παροχής υπηρεσιών υγείας.

Or. en

Τροπολογία 2979
Claude Moraes, Glenis Willmott

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 81 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) άλλους λόγους δημόσιου συμφέροντος 
σε τομείς όπως η κοινωνική προστασία, 
ιδίως με σκοπό να διασφαλίζεται η 
ποιότητα και η αποδοτικότητα ως προς το 
κόστος των διαδικασιών που 
χρησιμοποιούνται για τον διακανονισμό 
απαιτήσεων σχετικά με παροχές και 
υπηρεσίες στο σύστημα ασφάλισης υγείας.

γ) άλλους λόγους δημόσιου συμφέροντος 
σε τομείς όπως η κοινωνική προστασία, 
ιδίως με σκοπό να διασφαλίζεται η 
ποιότητα και η αποδοτικότητα ως προς το 
κόστος των διαδικασιών που 
χρησιμοποιούνται για τον διακανονισμό 
απαιτήσεων σχετικά με παροχές και 
υπηρεσίες στο σύστημα ασφάλισης υγείας 
και της παροχής υπηρεσιών υγείας. Η 
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επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σχετικών με την υγεία για 
λόγους δημόσιου συμφέροντος δεν πρέπει 
να έχει ως αποτέλεσμα την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για 
άλλους σκοπούς από τρίτους, όπως 
εργοδότες, ασφαλιστικές εταιρείες και 
τράπεζες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να επαναληφθεί η αιτιολογική σκέψη 123 εντός του άρθρου 81. Έτσι 
επιβεβαιώνεται ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με την υγεία δεν μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς από τρίτους όπως εργοδότες, ασφαλιστικές εταιρείες και 
τράπεζες.

Τροπολογία 2980
Claude Moraes, Glenis Willmott

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 81 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) άλλους λόγους δημόσιου συμφέροντος 
σε τομείς όπως η κοινωνική προστασία, 
ιδίως με σκοπό να διασφαλίζεται η 
ποιότητα και η αποδοτικότητα ως προς το 
κόστος των διαδικασιών που 
χρησιμοποιούνται για τον διακανονισμό 
απαιτήσεων σχετικά με παροχές και 
υπηρεσίες στο σύστημα ασφάλισης υγείας.

γ) άλλους λόγους δημόσιου συμφέροντος 
σε τομείς όπως η κοινωνική προστασία, με 
σκοπό να διασφαλίζεται η αποστολή της 
όπως ορίζεται στην εθνική νομοθεσία 
κάθε κράτους μέλους, καθώς και η 
ποιότητα και η αποδοτικότητα ως προς το 
κόστος των διαδικασιών που 
χρησιμοποιούνται για τον διακανονισμό 
απαιτήσεων σχετικά με παροχές και 
υπηρεσίες στο σύστημα ασφάλισης υγείας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ως έχει, το άρθρο 81 παράγραφος 1 στοιχείο γ) υποδεικνύει ότι η επεξεργασία δεδομένων 
σχετικών με την υγεία είναι αναγκαία για την κοινωνική προστασία, αλλά η διατύπωσή του 
μπορεί να θεωρηθεί περιοριστική.
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Τροπολογία 2981
Sarah Ludford, Charles Tannock

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 81 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) άλλους λόγους δημόσιου συμφέροντος 
σε τομείς όπως η κοινωνική προστασία, 
ιδίως με σκοπό να διασφαλίζεται η 
ποιότητα και η αποδοτικότητα ως προς το 
κόστος των διαδικασιών που 
χρησιμοποιούνται για τον διακανονισμό 
απαιτήσεων σχετικά με παροχές και 
υπηρεσίες στο σύστημα ασφάλισης υγείας.

γ) άλλους λόγους δημόσιου συμφέροντος 
σε τομείς όπως η κοινωνική προστασία, 
ιδίως με σκοπό να διασφαλίζεται η 
ποιότητα και η αποδοτικότητα ως προς το 
κόστος των διαδικασιών που 
χρησιμοποιούνται για τον διακανονισμό 
απαιτήσεων σχετικά με παροχές και 
υπηρεσίες στο σύστημα ασφάλισης υγείας 
και της παροχής υπηρεσιών υγείας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτονόητη.

Τροπολογία 2982
Nathalie Griesbeck

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 81 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) άλλους λόγους δημόσιου συμφέροντος 
σε τομείς όπως η κοινωνική προστασία, 
ιδίως με σκοπό να διασφαλίζεται η 
ποιότητα και η αποδοτικότητα ως προς το 
κόστος των διαδικασιών που 
χρησιμοποιούνται για τον διακανονισμό 
απαιτήσεων σχετικά με παροχές και 
υπηρεσίες στο σύστημα ασφάλισης υγείας.

γ) άλλους λόγους δημόσιου συμφέροντος 
σε τομείς όπως η κοινωνική προστασία, 
ιδίως με σκοπό να διασφαλίζεται η 
ποιότητα και η αποδοτικότητα ως προς το 
κόστος των διαδικασιών που 
χρησιμοποιούνται για τον διακανονισμό 
απαιτήσεων σχετικά με παροχές και 
υπηρεσίες στο σύστημα ασφάλισης υγείας, 
καθώς και στο πλαίσιο των καθηκόντων 
που ορίζονται από τη νομοθεσία των 
κρατών μελών στον τομέα της 
κοινωνικής προστασίας.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στην εξασφάλιση μεγαλύτερης ευελιξίας στα κράτη μέλη στο 
πλαίσιο της χρήσης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πεδίο της κοινωνικής προστασίας, 
η οποία κρίνεται απαραίτητη λόγω της πολυπλοκότητας και του σκοπού της.

Τροπολογία 2983
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 81 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) άλλους λόγους δημόσιου συμφέροντος 
σε τομείς όπως η κοινωνική προστασία, 
ιδίως με σκοπό να διασφαλίζεται η 
ποιότητα και η αποδοτικότητα ως προς το 
κόστος των διαδικασιών που 
χρησιμοποιούνται για τον διακανονισμό 
απαιτήσεων σχετικά με παροχές και 
υπηρεσίες στο σύστημα ασφάλισης υγείας.

γ) άλλους λόγους δημόσιου συμφέροντος 
σε τομείς όπως η κοινωνική προστασία, 
ιδίως με σκοπό να διασφαλίζεται η 
ποιότητα ως προς το κόστος των 
διαδικασιών που χρησιμοποιούνται για τον 
διακανονισμό απαιτήσεων σχετικά με 
παροχές και υπηρεσίες στο σύστημα 
ασφάλισης υγείας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η ποιότητα και η ασφάλεια θα πρέπει να συγκαταλέγονται μεταξύ των θεμελιωδών εγγυήσεων 
στον τομέα της προστασίας των δεδομένων και πολύ περισσότερο όσον αφορά τα δεδομένα 
σχετικά με την υγεία, των οποίων θα πρέπει να τονιστεί ο ιδιαίτερα ευαίσθητος χαρακτήρας. Οι 
εν λόγω εγγυήσεις και τα μέτρα που αποσκοπούν στην υλοποίησή τους αποκτούν ακόμη 
μεγαλύτερη σημασία στο τρέχον πλαίσιο της ανάπτυξης της «ηλεκτρονικής υγείας», 
καθιστώντας απαραίτητη τη βελτίωση της ασφάλειας των δεδομένων αυτού του είδους.

Τροπολογία 2984
Wim van de Camp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 81 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) σκοπούς σύναψης ή εκτέλεσης 
ασφαλιστικών συμβάσεων ιδίως για την 
εκτίμηση των ασφαλιζόμενων κινδύνων, 
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τον υπολογισμό των ασφαλίστρων, τον 
διακανονισμό των ζημιών και την 
καταβολή των παροχών, καθώς και για 
την πρόληψη και τον εντοπισμό απάτης 
στο πλαίσιο ασφαλιστικών συμβάσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επεξεργασία δεδομένων υγείας έχει θεμελιώδη σημασία για παράδειγμα για την παροχή 
υπηρεσιών ασφάλισης (π.χ. ασφάλιση ζωής) και πρέπει να επιτρέπεται για την εκτίμηση των 
ασφαλιζόμενων κινδύνων, τον υπολογισμό των ασφαλίστρων, τον διακανονισμό των ζημιών 
και την καταβολή των παροχών, χωρίς την υποχρέωση να ζητείται η ειδική, ρητή και εν πλήρη 
επιγνώσει συγκατάθεση του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα πριν από κάθε 
επεξεργασία.

Τροπολογία 2985
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 81 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που αφορούν την υγεία η οποία 
είναι απαραίτητη για ιστορικούς και 
στατιστικούς σκοπούς ή για σκοπούς 
επιστημονικής έρευνας, όπως τα μητρώα
ασθενών που συστήνονται για τη βελτίωση 
των διαγνώσεων και τη διαφοροποίηση 
μεταξύ παρόμοιων τύπων ασθενειών και 
την εκπόνηση μελετών για θεραπείες, 
υπόκειται στις προϋποθέσεις και στις 
εγγυήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 83.

2. Με την επιφύλαξη εξαιρέσεων ή 
παρεκκλίσεων δυνάμει του άρθρου 80, η
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που αφορούν την υγεία η οποία 
είναι απαραίτητη για ιστορικούς και 
στατιστικούς σκοπούς ή για σκοπούς 
επιστημονικής έρευνας, όπως τα μητρώα 
ασθενών που συστήνονται για τη βελτίωση 
των διαγνώσεων και τη διαφοροποίηση 
μεταξύ παρόμοιων τύπων ασθενειών και 
την εκπόνηση μελετών για θεραπείες, 
υπόκειται στις προϋποθέσεις και στις 
εγγυήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 83.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καταστεί σαφές ότι το άρθρο 81 λειτουργεί συμπληρωματικά προς το άρθρο 80 και 
όχι περιοριστικά.
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Τροπολογία 2986
Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 81 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που αφορούν την υγεία η οποία 
είναι απαραίτητη για ιστορικούς και 
στατιστικούς σκοπούς ή για σκοπούς 
επιστημονικής έρευνας, όπως τα μητρώα 
ασθενών που συστήνονται για τη 
βελτίωση των διαγνώσεων και τη 
διαφοροποίηση μεταξύ παρόμοιων τύπων 
ασθενειών και την εκπόνηση μελετών για 
θεραπείες, υπόκειται στις προϋποθέσεις 
και στις εγγυήσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 83.

2. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που αφορούν την υγεία η οποία 
είναι απαραίτητη για ιστορικούς ή 
στατιστικούς σκοπούς ή σκοπούς 
επιστημονικής έρευνας επιτρέπεται μόνο 
με τη συγκατάθεση του προσώπου στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και
υπόκειται στις προϋποθέσεις και στις 
εγγυήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 83.

Or. en

Τροπολογία 2987
Sarah Ludford, Charles Tannock

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 81 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Στις περιπτώσεις στις οποίες ζητείται 
από το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται 
τα δεδομένα να παράσχει τη 
συγκατάθεσή του για την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
αφορούν την υγεία, θα πρέπει να του 
παρέχεται η επιλογή της ευρείας 
συγκατάθεσης. Τα κράτη μέλη μπορούν 
σε κάθε περίπτωση να προβλέπουν 
εξαιρέσεις όσον αφορά την απαίτηση 
παροχής συγκατάθεσης για τη χρήση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για 
τη διεξαγωγή έρευνας, όπως αναφέρεται 
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στην παράγραφο 2, σχετικά με έρευνα 
που εξυπηρετεί εξαιρετικά υψηλά 
δημόσια συμφέροντα. Αυτού του είδους οι 
εξαιρέσεις όσον αφορά την επεξεργασία 
υπόκεινται σε απαίτηση εκτέλεσής τους 
εάν πρόκειται για εύλογη επεξεργασία με 
χρήση ανωνυμοποιημένων ή 
ψευδωνυμοποιημένων δεδομένων.  Τα 
δεδομένα πρέπει να υποβάλλονται σε 
ανωνυμοποίηση ή ψευδωνυμοποίηση με 
τα υψηλότερα τεχνικά πρότυπα και τη 
λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για 
την αποτροπή της εκ νέου ταυτοποίησης 
των προσώπων στα οποία αναφέρονται 
τα δεδομένα. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ‘ευρεία συναίνεση’ αποτελεί πρακτική λύση για την προστασία και την προώθηση της 
έρευνας στον τομέα της υγείας.

Τροπολογία 2988
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 81 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η συλλογή και η 
επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων 
στον τομέα της υγείας για εμπορικούς 
σκοπούς δεν συνάδει με τον παρόντα 
κανονισμό.

Or. fr

Τροπολογία 2989
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 81 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό άλλων λόγων δημόσιου 
συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας 
υγείας όπως αναφέρεται στην παράγραφο 
1 στοιχείο β) καθώς και των κριτηρίων 
και των απαιτήσεων σχετικά με την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα για τους σκοπούς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2990
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 81 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό άλλων λόγων δημόσιου 
συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας 
υγείας όπως αναφέρεται στην παράγραφο 
1 στοιχείο β) καθώς και των κριτηρίων 
και των απαιτήσεων σχετικά με την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα για τους σκοπούς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2991
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 81 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό άλλων λόγων δημόσιου 
συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας 
υγείας όπως αναφέρεται στην παράγραφο 
1 στοιχείο β) καθώς και των κριτηρίων 
και των απαιτήσεων σχετικά με την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα για τους σκοπούς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1.

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 2992
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 81 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό άλλων λόγων δημόσιου 
συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας 
υγείας όπως αναφέρεται στην παράγραφο 
1 στοιχείο β) καθώς και των κριτηρίων 
και των απαιτήσεων σχετικά με την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα για τους σκοπούς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2993
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 81 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό άλλων λόγων δημόσιου 
συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας 
υγείας όπως αναφέρεται στην παράγραφο 
1 στοιχείο β) καθώς και των κριτηρίων 
και των απαιτήσεων σχετικά με την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα για τους σκοπούς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2994
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 81 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό άλλων λόγων δημόσιου 
συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας 
υγείας όπως αναφέρεται στην παράγραφο 
1 στοιχείο β) καθώς και των κριτηρίων 
και των απαιτήσεων σχετικά με την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα για τους σκοπούς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 2995
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 81 – παράγραφος 3



PE506.173v03-00 32/125 AM\929832EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό άλλων λόγων δημόσιου 
συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας 
υγείας όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 
στοιχείο β) καθώς και των κριτηρίων και 
των απαιτήσεων σχετικά με την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα για τους σκοπούς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1.

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό άλλων λόγων δημόσιου 
συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας 
υγείας όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 
στοιχείο β).

Or. en

Τροπολογία 2996
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 81 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό άλλων λόγων δημόσιου 
συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας 
υγείας όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 
στοιχείο β) καθώς και των κριτηρίων και 
των απαιτήσεων σχετικά με την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα για τους σκοπούς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1.

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει, 
αφού ζητήσει τη γνωμοδότηση του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας
Δεδομένων, κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 86 για τον 
περαιτέρω προσδιορισμό άλλων λόγων 
δημόσιου συμφέροντος στον τομέα της 
δημόσιας υγείας όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο β) καθώς και των 
κριτηρίων και των απαιτήσεων σχετικά με 
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα για τους σκοπούς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Or. en

Τροπολογία 2997
Sarah Ludford
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 81 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Ένας υπεύθυνος επεξεργασίας ή 
εκτελών την επεξεργασία μπορεί να 
διαβιβάσει δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή 
οργανισμό για σκοπούς που αφορούν την 
υγεία, εάν:
α) οι σκοποί αυτοί δεν μπορούν να 
εκπληρωθούν με εύλογο τρόπο μέσω της 
επεξεργασίας δεδομένων τα οποία δεν 
επιτρέπουν ή δεν επιτρέπουν πλέον την 
ταυτοποίηση του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται·
β) ο αποδέκτης δεν έχει πρόσβαση με 
εύλογο τρόπο σε δεδομένα που επιτρέπουν 
την παροχή πληροφοριών σε 
αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο πρόσωπο 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα· και
γ) συμβατικές ρήτρες μεταξύ του 
υπευθύνου επεξεργασίας ή του 
εκτελούντος την επεξεργασία και του 
αποδέκτη των δεδομένων απαγορεύουν 
την επαναταυτοποίηση του προσώπου 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και 
περιορίζουν την επεξεργασία σύμφωνα με 
τις προϋποθέσεις και τις εγγυήσεις που 
θεσπίζονται στο παρόν άρθρο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σύννομη η διαβίβαση ψευδωνυμοποιημένων δεδομένων για ερευνητικούς σκοπούς.

Τροπολογία 2998
Sarah Ludford, Charles Tannock

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 81 – παράγραφος 3 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Εντός των ορίων του παρόντος 
κανονισμού, δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα μπορούν να υποβάλλονται σε 
επεξεργασία για σκοπούς εκπλήρωσης εκ 
μέρους κατασκευαστή των 
προβλεπόμενων από τον νόμο 
υποχρεώσεών του πριν και μετά τη 
διάθεση σε εμπορία ιατρικών συσκευών 
όσον αφορά την κλινική αξιολόγηση 
αυτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτονόητη.

Τροπολογία 2999
Monika Hohlmeier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 81 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 81α
Επεξεργασία δεδομένων για την επιβολή 

της νομοθεσίας
Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από τα δικαστήρια και τους 
δικαστικούς επιμελητές υπόκειται στο 
δικονομικό δίκαιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και των κρατών μελών. Έτσι 
εξασφαλίζεται η κατάλληλη 
εξισορρόπηση μεταξύ της επιταγής του 
σεβασμού του δικαιώματος υπεράσπισης, 
της προστασίας προσωπικών δεδομένων 
και της υποχρέωσης παροχής 
αποτελεσματικής νομικής προστασίας. 

Or. de
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Justification

Die Datenverarbeitung durch Gerichte und Gerichtsvollzieher benötigt eine 
Bereichausnahme für die Gerichtsbarkeit. Denn insoweit besteht die Besonderheit, dass die 
jeweiligen Verfahrensordnungen, die in Teilen ebenfalls durch Unionsrecht harmonisiert 
sind, speziellere Vorschriften enthalten, die auch datenschutzrechtlich relevante Fragen wie 
die nach den Voraussetzungen für die Gewährung von Akteneinsicht regeln. Diese 
Vorschriften tragen dem Umstand Rechnung, dass zwischen dem Schutz personenbezogener 
Daten und dem Gebot der Gewährung rechtlichen Gehörs sowie der Verpflichtung zur 
Gewährung effektiven Rechtsschutzes ein Spannungsverhältnis besteht.

Τροπολογία 3000
Monika Hohlmeier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 81 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 81β
Επεξεργασία δεδομένων στον τομέα της 

εκτέλεσης ποινής φυλάκισης/της 
εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων

Τα κράτη μέλη μπορούν δυνάμει των 
διατάξεων του παρόντος κανονισμού να 
εκδίδουν ειδικές διατάξεις, στις οποίες 
ορίζονται οι προϋποθέσεις για την 
επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για 
λόγους δημοσίου συμφέροντος από 
δικαστήρια, εισαγγελίες και 
σωφρονιστικά ιδρύματα στο πλαίσιο της 
εκτέλεσης της ποινής φυλάκισης/της 
εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων.

Or. de

Τροπολογία 3001
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 82 διαγράφεται
Επεξεργασία στο πλαίσιο της 
απασχόλησης
1. Εντός των ορίων του παρόντος 
κανονισμού, τα κράτη μέλη μπορούν να 
θεσπίζουν διά νόμου ειδικούς κανόνες 
που ρυθμίζουν την επεξεργασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
εργαζομένων στο πλαίσιο της 
απασχόλησης, ιδίως για σκοπούς 
πρόσληψης, εκτέλεσης της σύμβασης 
απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της 
εκτέλεσης των υποχρεώσεων που 
προβλέπονται από τον νόμο ή από 
συλλογικές συμβάσεις, διαχείρισης, 
προγραμματισμού και οργάνωσης της 
εργασίας, υγείας και ασφάλειας στην 
εργασία, και για σκοπούς άσκησης και 
απόλαυσης, σε ατομική ή συλλογική 
βάση, δικαιωμάτων και παροχών που 
σχετίζονται με την απασχόληση, και για 
σκοπούς καταγγελίας της σχέσης 
απασχόλησης.
2. Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στην 
Επιτροπή τις διατάξεις που θεσπίζει στο 
δίκαιό του δυνάμει της παραγράφου 1, το 
αργότερο έως την ημερομηνία που 
καθορίζεται στο άρθρο 91 παράγραφος 2 
και, χωρίς καθυστέρηση, κάθε 
επακόλουθη τροποποίησή τους.
3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
απαιτήσεων σχετικά με τις εγγυήσεις 
σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα για τους 
σκοπούς που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Λόγω της εναρμόνισης των νομικών βάσεων στο σύνολο της Ευρώπης μέσω του παρόντος 
κανονισμού, η προστασία των δεδομένων καλύπτει και το πλαίσιο της απασχόλησης. 
Επομένως, το παρόν άρθρο διαγράφεται.

Τροπολογία 3002
Nils Torvalds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εντός των ορίων του παρόντος 
κανονισμού, τα κράτη μέλη μπορούν να 
θεσπίζουν διά νόμου ειδικούς κανόνες που 
ρυθμίζουν την επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα εργαζομένων στο 
πλαίσιο της απασχόλησης, ιδίως για 
σκοπούς πρόσληψης, εκτέλεσης της 
σύμβασης απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης των 
υποχρεώσεων που προβλέπονται από τον 
νόμο ή από συλλογικές συμβάσεις, 
διαχείρισης, προγραμματισμού και 
οργάνωσης της εργασίας, υγείας και 
ασφάλειας στην εργασία, και για σκοπούς 
άσκησης και απόλαυσης, σε ατομική ή 
συλλογική βάση, δικαιωμάτων και 
παροχών που σχετίζονται με την 
απασχόληση, και για σκοπούς καταγγελίας 
της σχέσης απασχόλησης.

1. Εντός των ορίων του παρόντος 
κανονισμού, τα κράτη μέλη μπορούν να 
θεσπίζουν διά νόμου ή μέσω συλλογικών 
συμβάσεων ειδικούς κανόνες που 
ρυθμίζουν την επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα εργαζομένων στο 
πλαίσιο της απασχόλησης, ιδίως για 
σκοπούς πρόσληψης, εκτέλεσης της 
σύμβασης απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης των 
υποχρεώσεων που προβλέπονται από τον 
νόμο ή από συλλογικές συμβάσεις, 
διαχείρισης, προγραμματισμού και 
οργάνωσης της εργασίας, υγείας και 
ασφάλειας στην εργασία, ποινικής 
καταδίκης και για σκοπούς άσκησης και 
απόλαυσης, σε ατομική ή συλλογική βάση, 
δικαιωμάτων και παροχών που σχετίζονται 
με την απασχόληση, και για σκοπούς 
καταγγελίας της σχέσης απασχόλησης.

Or. en

Τροπολογία 3003
Claude Moraes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εντός των ορίων του παρόντος 
κανονισμού, τα κράτη μέλη μπορούν να 
θεσπίζουν διά νόμου ειδικούς κανόνες που
ρυθμίζουν την επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα εργαζομένων στο 
πλαίσιο της απασχόλησης, ιδίως για 
σκοπούς πρόσληψης, εκτέλεσης της 
σύμβασης απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης των 
υποχρεώσεων που προβλέπονται από τον 
νόμο ή από συλλογικές συμβάσεις, 
διαχείρισης, προγραμματισμού και 
οργάνωσης της εργασίας, υγείας και 
ασφάλειας στην εργασία, και για σκοπούς 
άσκησης και απόλαυσης, σε ατομική ή 
συλλογική βάση, δικαιωμάτων και 
παροχών που σχετίζονται με την 
απασχόληση, και για σκοπούς καταγγελίας 
της σχέσης απασχόλησης.

1. Σύμφωνα με τους κανόνες που 
ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, τα 
κράτη μέλη μπορούν, σύμφωνα με τις 
εθνικές νομοθεσίες και πρακτικές, να
ρυθμίζουν την επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα εργαζομένων στο
πλαίσιο της απασχόλησης, ιδίως για 
σκοπούς πρόσληψης, εκτέλεσης της 
σύμβασης απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης των 
υποχρεώσεων που προβλέπονται από τον 
νόμο ή από συλλογικές συμβάσεις, 
διαχείρισης, προγραμματισμού και 
οργάνωσης της εργασίας, υγείας και 
ασφάλειας στην εργασία, και για σκοπούς 
άσκησης και απόλαυσης, σε ατομική ή 
συλλογική βάση, δικαιωμάτων και 
παροχών που σχετίζονται με την 
απασχόληση, και για σκοπούς καταγγελίας 
της σχέσης απασχόλησης.

Or. en

Τροπολογία 3004
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εντός των ορίων του παρόντος 
κανονισμού, τα κράτη μέλη μπορούν να 
θεσπίζουν διά νόμου ειδικούς κανόνες που 
ρυθμίζουν την επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα εργαζομένων στο 
πλαίσιο της απασχόλησης, ιδίως για 
σκοπούς πρόσληψης, εκτέλεσης της 
σύμβασης απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης των 
υποχρεώσεων που προβλέπονται από τον 
νόμο ή από συλλογικές συμβάσεις, 
διαχείρισης, προγραμματισμού και 

1. Εντός των ορίων του παρόντος 
κανονισμού, τα κράτη μέλη ή οι 
συλλογικές συμβάσεις μεταξύ εργοδοτών 
και εργαζομένων μπορούν να θεσπίζουν 
διά νόμου ειδικούς κανόνες που ρυθμίζουν 
την επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα εργαζομένων στο 
πλαίσιο της απασχόλησης, ιδίως για 
σκοπούς πρόσληψης, εκτέλεσης της 
σύμβασης απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης των 
υποχρεώσεων που προβλέπονται από τον 



AM\929832EL.doc 39/125 PE506.173v03-00

EL

οργάνωσης της εργασίας, υγείας και 
ασφάλειας στην εργασία, και για σκοπούς 
άσκησης και απόλαυσης, σε ατομική ή 
συλλογική βάση, δικαιωμάτων και 
παροχών που σχετίζονται με την 
απασχόληση, και για σκοπούς καταγγελίας 
της σχέσης απασχόλησης.

νόμο ή από συλλογικές συμβάσεις, 
διαχείρισης, προγραμματισμού και 
οργάνωσης της εργασίας, ποινικής 
καταδίκης, υγείας και ασφάλειας στην 
εργασία, και για σκοπούς άσκησης και 
απόλαυσης, σε ατομική ή συλλογική βάση, 
δικαιωμάτων και παροχών που σχετίζονται 
με την απασχόληση, και για σκοπούς 
καταγγελίας της σχέσης απασχόλησης.

Or. en

Τροπολογία 3005
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εντός των ορίων του παρόντος 
κανονισμού, τα κράτη μέλη μπορούν να 
θεσπίζουν διά νόμου ειδικούς κανόνες που 
ρυθμίζουν την επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα εργαζομένων στο 
πλαίσιο της απασχόλησης, ιδίως για 
σκοπούς πρόσληψης, εκτέλεσης της 
σύμβασης απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης των 
υποχρεώσεων που προβλέπονται από τον 
νόμο ή από συλλογικές συμβάσεις, 
διαχείρισης, προγραμματισμού και 
οργάνωσης της εργασίας, υγείας και 
ασφάλειας στην εργασία, και για σκοπούς 
άσκησης και απόλαυσης, σε ατομική ή 
συλλογική βάση, δικαιωμάτων και 
παροχών που σχετίζονται με την 
απασχόληση, και για σκοπούς καταγγελίας 
της σχέσης απασχόλησης.

1. Σύμφωνα με τους κανόνες που 
ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, τα 
κράτη μέλη μπορούν, σύμφωνα με τις 
εθνικές νομοθεσίες και πρακτικές, να 
θεσπίζουν ειδικούς κανόνες που ρυθμίζουν 
την επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα εργαζομένων στο 
πλαίσιο της απασχόλησης, ιδίως για 
σκοπούς πρόσληψης, εκτέλεσης της 
σύμβασης απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης των 
υποχρεώσεων που προβλέπονται από τον 
νόμο ή από συλλογικές συμβάσεις, 
διαχείρισης, προγραμματισμού και 
οργάνωσης της εργασίας, υγείας και 
ασφάλειας στην εργασία, και για σκοπούς 
άσκησης και απόλαυσης, σε ατομική ή 
συλλογική βάση, δικαιωμάτων και 
παροχών που σχετίζονται με την 
απασχόληση, και για σκοπούς καταγγελίας 
της σχέσης απασχόλησης. 

Το γεγονός αυτό τελεί υπό την επιφύλαξη 
του δικαιώματος των κρατών μελών να 
προωθούν ή να επιτρέπουν συλλογικές 
συμβάσεις μεταξύ κοινωνικών εταίρων οι 
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οποίες είναι πιο ευνοϊκές για τους 
εργαζόμενους. 
Το επίπεδο προστασίας που παρέχει ο 
παρών κανονισμός ορίζεται ως το 
ελάχιστο πρότυπο βάσει νόμου ή 
συλλογικής σύμβασης.

Or. en

Τροπολογία 3006
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εντός των ορίων του παρόντος 
κανονισμού, τα κράτη μέλη μπορούν να 
θεσπίζουν διά νόμου ειδικούς κανόνες που 
ρυθμίζουν την επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα εργαζομένων στο 
πλαίσιο της απασχόλησης, ιδίως για 
σκοπούς πρόσληψης, εκτέλεσης της 
σύμβασης απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης των 
υποχρεώσεων που προβλέπονται από τον 
νόμο ή από συλλογικές συμβάσεις, 
διαχείρισης, προγραμματισμού και 
οργάνωσης της εργασίας, υγείας και 
ασφάλειας στην εργασία, και για σκοπούς 
άσκησης και απόλαυσης, σε ατομική ή 
συλλογική βάση, δικαιωμάτων και 
παροχών που σχετίζονται με την 
απασχόληση, και για σκοπούς καταγγελίας 
της σχέσης απασχόλησης.

1. Σύμφωνα με τους κανόνες του 
παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη 
μπορούν να θεσπίζουν διά νόμου μέσω 
διατάξεων ειδικούς κανόνες που 
ρυθμίζουν την επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα εργαζομένων στο 
πλαίσιο της απασχόλησης, ιδίως, αλλά όχι 
μόνο, για σκοπούς πρόσληψης, υποβολής 
αιτήσεων εντός του ομίλου επιχειρήσεων, 
εκτέλεσης της σύμβασης απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης των 
υποχρεώσεων που προβλέπονται από τον 
νόμο και από συλλογικές συμβάσεις και
της εκτέλεσης επιχειρηματικών 
συμφωνιών και συλλογικών συμβάσεων, 
διαχείρισης, προγραμματισμού και 
οργάνωσης της εργασίας, υγείας και 
ασφάλειας στην εργασία, και για σκοπούς 
άσκησης και απόλαυσης, σε ατομική ή 
συλλογική βάση, δικαιωμάτων και 
παροχών που σχετίζονται με την 
απασχόληση, και για σκοπούς καταγγελίας 
της σχέσης απασχόλησης.

Το επίπεδο προστασίας δεν πρέπει να 
είναι χαμηλότερο από ό,τι ορίζει ο παρών 
κανονισμός.
Δεν θίγεται το δικαίωμα των κρατών 
μελών να προβλέπουν ευνοϊκότερες για 
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τον εργαζόμενο διατάξεις όσον αφορά την 
επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο 
πλαίσιο της απασχόλησης.
Με την επιφύλαξη των λοιπών διατάξεων 
του παρόντος κανονισμού, οι διατάξεις 
των κρατών μελών, οι οποίες 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, 
περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα 
ελάχιστα πρότυπα:

Or. de

Τροπολογία 3007
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εντός των ορίων του παρόντος 
κανονισμού, τα κράτη μέλη μπορούν να 
θεσπίζουν διά νόμου ειδικούς κανόνες που 
ρυθμίζουν την επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα εργαζομένων στο 
πλαίσιο της απασχόλησης, ιδίως για 
σκοπούς πρόσληψης, εκτέλεσης της 
σύμβασης απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης των 
υποχρεώσεων που προβλέπονται από τον 
νόμο ή από συλλογικές συμβάσεις, 
διαχείρισης, προγραμματισμού και 
οργάνωσης της εργασίας, υγείας και 
ασφάλειας στην εργασία, και για σκοπούς 
άσκησης και απόλαυσης, σε ατομική ή 
συλλογική βάση, δικαιωμάτων και 
παροχών που σχετίζονται με την 
απασχόληση, και για σκοπούς καταγγελίας 
της σχέσης απασχόλησης.

1. Τα κράτη μέλη μπορούν, σύμφωνα με 
το εθνικό δίκαιο και πρακτικές, να 
θεσπίζουν ειδικούς κανόνες που ρυθμίζουν 
την επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα εργαζομένων στην 
αγορά εργασίας, ιδίως και μεταξύ άλλων,
για σκοπούς πρόσληψης, εκτέλεσης της 
σύμβασης απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης των 
υποχρεώσεων που προβλέπονται από τον 
νόμο ή από συλλογικές συμβάσεις, 
διαχείρισης, προγραμματισμού και 
οργάνωσης της εργασίας, υγείας και 
ασφάλειας στην εργασία, και για σκοπούς 
άσκησης και απόλαυσης, σε ατομική ή 
συλλογική βάση, δικαιωμάτων και 
παροχών που σχετίζονται με την 
απασχόληση, και για σκοπούς καταγγελίας 
της σχέσης απασχόλησης. Ο παρών 
κανονισμός αναγνωρίζει τον ρόλο των 
κοινωνικών εταίρων. Στις χώρες στις 
οποίες εναπόκειται στα μέρη της αγοράς 
εργασίας να καθορίζουν τις αποδοχές και 
τους λοιπούς όρους εργασίας μέσω 
συλλογικών συμβάσεων, κατά την 
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εφαρμογή του άρθρου 6 παράγραφος 1 
στοιχείο στ), λαμβάνονται υπόψη οι 
υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των 
κοινωνικών εταίρων βάσει των 
συλλογικών συμβάσεων.

Or. en

Τροπολογία 3008
Jean Lambert

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εντός των ορίων του παρόντος 
κανονισμού, τα κράτη μέλη μπορούν να 
θεσπίζουν διά νόμου ειδικούς κανόνες που 
ρυθμίζουν την επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα εργαζομένων στο 
πλαίσιο της απασχόλησης, ιδίως για 
σκοπούς πρόσληψης, εκτέλεσης της 
σύμβασης απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης των 
υποχρεώσεων που προβλέπονται από τον 
νόμο ή από συλλογικές συμβάσεις, 
διαχείρισης, προγραμματισμού και 
οργάνωσης της εργασίας, υγείας και 
ασφάλειας στην εργασία, και για σκοπούς 
άσκησης και απόλαυσης, σε ατομική ή 
συλλογική βάση, δικαιωμάτων και 
παροχών που σχετίζονται με την 
απασχόληση, και για σκοπούς καταγγελίας 
της σχέσης απασχόλησης.

1. Τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τους 
κανόνες που ορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό, και λαμβάνοντας υπόψη την 
αρχή της αναλογικότητας, θεσπίζουν με 
νομικές διατάξεις ειδικούς κανόνες που 
ρυθμίζουν την επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα εργαζομένων στο 
πλαίσιο της απασχόλησης, ιδίως και 
μεταξύ άλλων για σκοπούς πρόσληψης και 
αίτησης για εργασία εντός του ομίλου 
επιχειρήσεων, εκτέλεσης της σύμβασης 
απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της 
εκτέλεσης των υποχρεώσεων που 
προβλέπονται από τον νόμο ή από 
συλλογικές συμβάσεις, επιχειρηματικές 
συμβάσεις και συλλογικές συμβάσεις 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και 
πρακτική, διαχείρισης, προγραμματισμού 
και οργάνωσης της εργασίας, υγείας και 
ασφάλειας στην εργασία, και για σκοπούς 
άσκησης και απόλαυσης, σε ατομική ή 
συλλογική βάση, δικαιωμάτων και 
παροχών που σχετίζονται με την 
απασχόληση, και για σκοπούς καταγγελίας 
της σχέσης απασχόλησης.

Παραμένει άθικτο το δικαίωμα των 
κρατών μελών -ή των κοινωνικών 
εταίρων μέσω συλλογικών συμβάσεων-
να παρέχουν στους εργαζομένους 
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ευνοϊκότερους όρους προστασίας όσον 
αφορά την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της 
απασχόλησης.

Or. en

Τροπολογία 3009
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εντός των ορίων του παρόντος 
κανονισμού, τα κράτη μέλη μπορούν να 
θεσπίζουν διά νόμου ειδικούς κανόνες που 
ρυθμίζουν την επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα εργαζομένων στο 
πλαίσιο της απασχόλησης, ιδίως για 
σκοπούς πρόσληψης, εκτέλεσης της 
σύμβασης απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης των 
υποχρεώσεων που προβλέπονται από τον 
νόμο ή από συλλογικές συμβάσεις, 
διαχείρισης, προγραμματισμού και 
οργάνωσης της εργασίας, υγείας και 
ασφάλειας στην εργασία, και για σκοπούς 
άσκησης και απόλαυσης, σε ατομική ή 
συλλογική βάση, δικαιωμάτων και 
παροχών που σχετίζονται με την 
απασχόληση, και για σκοπούς καταγγελίας 
της σχέσης απασχόλησης.

1. Σύμφωνα με τους κανόνες που 
ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, τα 
κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν διά 
νόμου ειδικούς κανόνες που ρυθμίζουν την 
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα εργαζομένων στο πλαίσιο της 
απασχόλησης, ιδίως για σκοπούς 
πρόσληψης, εκτέλεσης της σύμβασης 
απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της 
εκτέλεσης των υποχρεώσεων που 
προβλέπονται από τον νόμο ή από 
συλλογικές συμβάσεις, διαχείρισης, 
προγραμματισμού και οργάνωσης της 
εργασίας, υγείας και ασφάλειας στην 
εργασία, και για σκοπούς άσκησης και 
απόλαυσης, σε ατομική ή συλλογική βάση, 
δικαιωμάτων και παροχών που σχετίζονται 
με την απασχόληση, και για σκοπούς 
καταγγελίας της σχέσης απασχόλησης.

Or. en

Τροπολογία 3010
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δεν θίγεται το δικαίωμα των κρατών 
μελών να προβλέπουν ευνοϊκότερες για 
τον εργαζόμενο διατάξεις όσον αφορά την 
επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο 
πλαίσιο της απασχόλησης.

Or. de

Τροπολογία 3011
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Δεν επιτρέπεται η κατάρτιση προφίλ 
σε εργασιακό πλαίσιο.

Or. de

Τροπολογία 3012
Claude Moraes, Glenis Willmott

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Στο πλαίσιο της απασχόλησης 
απαγορεύεται η εξής επεξεργασία 
δεδομένων από τον εργοδότη:
α) επεξεργασία δεδομένων χωρίς την 
πρότερη ενημέρωση του εργαζόμενου, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 14·
β) γενετικών δεδομένων·
γ) ιατρικών δεδομένων·
δ) παρακολούθηση εκπροσώπων 
συνδικαλιστικών οργανώσεων και 
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εκπροσώπων των εργαζομένων στην 
εκτέλεση των καθηκόντων τους, καθώς 
και κατάρτιση μαύρης λίστας 
εργαζομένων.

Or. en

Τροπολογία 3013
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η επεξεργασία δεδομένων 
εργαζομένων επιτρέπεται αποκλειστικά 
και μόνο με τρόπο και για σκοπό που είτε 
α) υπαγορεύεται δεσμευτικά από εθνικό 
νόμο, είτε
β) απαιτείται για την αιτιολόγηση, την 
εκτέλεση ή τον τερματισμό της 
εργασιακής σχέσης, είτε
γ) απαιτείται για την εκπλήρωση 
υποχρεώσεων που απορρέουν από τη 
σύμβαση εργασίας ή για την άσκηση 
δικαιωμάτων που απορρέουν από τη 
σχέση εργασίας, είτε
δ) είναι απαραίτητος για την κανονική 
λειτουργία συστημάτων τεχνολογίας των 
πληροφοριών,  ή
ε) είναι απαραίτητος για 
ενδοεπιχειρησιακές υπηρεσίες που ο 
εργαζόμενος χρησιμοποιεί ελεύθερα.

Or. de

Τροπολογία 3014
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Στο πλαίσιο της απασχόλησης 
απαγορεύεται η εξής επεξεργασία 
δεδομένων από εργοδότη ή από τρίτο που 
άμεσα ή έμμεσα συνδέεται με τον 
εργοδότη ή απασχολείται περιστασιακά ή 
τακτικά από τον εργοδότη:
α) επεξεργασία δεδομένων χωρίς την 
πρότερη ενημέρωση του εργαζόμενου, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 14·
β) διαρκής έλεγχος των εργαζομένων ή 
έλεγχος των επιδόσεων και της 
συμπεριφοράς τους ανεξάρτητα από την 
εφαρμοζόμενη τεχνολογία·
γ) γενετικών δεδομένων·
δ) ιατρικών δεδομένων·
ε) παρακολούθηση εκπροσώπων 
συνδικαλιστικών οργανώσεων και 
εκπροσώπων των εργαζομένων στην 
εκτέλεση των καθηκόντων τους, καθώς 
και κατάρτιση μαύρης λίστας 
εργαζομένων.
Εφαρμόζεται για τα προσωπικά δεδομένα 
του εργαζόμενου και του αιτούντα 
εργασία.

Or. en

Τροπολογία 3015
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Τα προσωπικά δεδομένα των 
εργαζομένων, ιδίως ευαίσθητα δεδομένα 
όπως ο πολιτικός προσανατολισμός και η 
συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση 
και οι συναφείς δραστηριότητες, δεν 
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επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να 
χρησιμοποιούνται για την καταχώρηση 
εργαζομένων σε επονομαζόμενες μαύρες 
λίστες και για την εξέταση ή τον 
αποκλεισμό τους από μελλοντική εργασία. 
Απαγορεύεται η επεξεργασία, η χρήση σε 
επαγγελματικό πλαίσιο, η κατάρτιση και 
η διαβίβαση μαύρων λιστών 
εργαζομένων. Τα κράτη μέλη διεξάγουν 
ελέγχους και επιβάλλουν ανάλογες 
κυρώσεις σύμφωνα με την παράγραφο 6 
του άρθρου 79 προκειμένου να 
εξασφαλίσουν την αποτελεσματική 
εφαρμογή αυτής της παραγράφου.

Or. de

Τροπολογία 3016
Claude Moraes, Glenis Willmott

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Επεξεργασία στο πλαίσιο της 
κοινωνικής ασφάλισης
Τα κράτη μέλη δύνανται να εγκρίνουν, 
σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό, ειδικούς 
νομοθετικούς κανόνες που καθορίζουν τις 
προϋποθέσεις της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από 
τα δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα και τις 
υπηρεσίες κοινωνικής ασφάλισης εφόσον 
διεξάγονται για λόγους δημοσίου 
συμφέροντος.
Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στην 
Επιτροπή τις διατάξεις που θεσπίζει 
δυνάμει της παραγράφου 1, το αργότερο 
έως την ημερομηνία που καθορίζεται στο 
άρθρο 91 παράγραφος 2 και, χωρίς 
καθυστέρηση, κάθε επακόλουθη 
τροποποίησή τους.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η επεξεργασία δεδομένων στο πλαίσιο της κοινωνικής ασφάλισης διενεργείται τόσο από 
δημόσιους όσο και από ιδιωτικούς μη κερδοσκοπικούς φορείς.

Τροπολογία 3017
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Με την επιφύλαξη των λοιπών 
διατάξεων του παρόντος κανονισμού, οι 
διατάξεις των κρατών μελών, οι οποίες 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, 
περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα 
ελάχιστα πρότυπα:
α) Η επεξεργασία δεδομένων 
εργαζομένου εν αγνοία του δεν 
επιτρέπεται. Η ιδιωτική σφαίρα και ο 
ιδιωτικός βίος του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα 
διαφυλάσσονται ανά πάσα στιγμή·
β) Δεν επιτρέπεται η οπτική-ηλεκτρονική 
παρακολούθηση των τμημάτων της 
επιχείρησης που δεν είναι προσβάσιμα για 
το κοινό, τα οποία χρησιμοποιούνται 
κυρίως στο πλαίσιο της ιδιωτικής ζωής 
του εργαζομένου, ιδίως εγκαταστάσεις 
υγιεινής, χώροι αλλαγής ρούχων, χώροι 
για διάλειμμα και για ύπνο·
γ) Η οπτική-ηλεκτρονική παρακολούθηση 
των τμημάτων της επιχείρησης που είναι 
προσβάσιμα για το κοινό ή των τμημάτων 
της που δεν είναι προσβάσιμα για το 
κοινό,  τα οποία δεν χρησιμοποιούνται 
κυρίως στο πλαίσιο της ιδιωτικής ζωής 
του εργαζομένου, όπως χώροι εισόδου, 
φουαγιέ, γραφεία, αίθουσες εργοστασίων 
κ.λπ., επιτρέπεται μόνο εφόσον αυτό είναι 
οπωσδήποτε απαραίτητο για την 
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ασφάλεια των εργαζομένων και της 
επιχείρησης·
δ) Η παρακολούθηση ανοιχτών στο κοινό 
τμημάτων της επιχείρησης θα πρέπει 
κατά το δυνατό να μην περιλαμβάνει τον 
εργαζόμενο στον χώρο εργασίας του. 
Πριν από την παρακολούθηση, ο 
εργαζόμενος πρέπει να ενημερώνεται για 
την ώρα έναρξης και τη διάρκεια της 
λειτουργίας των οργάνων 
παρακολούθησης·
ε) Η ακουστική-ηλεκτρονική 
παρακολούθηση επιτρέπεται μόνο για 
επιτακτικούς λόγους δημόσιας 
ασφάλειας, για παράδειγμα στα πιλοτήρια 
αεροσκαφών. Η κρυφή παρακολούθηση 
απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση·
στ) Απαγορεύεται κάθε παρακολούθηση 
των προβλεπομένων από το ενωσιακό 
δίκαιο ή από διατάξεις της νομοθεσίας 
και/ή πρακτικές επιμέρους κρατών μελών 
εκπροσώπων των εργαζομένων, 
συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων 
των συνδικαλιστικών οργανώσεων, η 
οποία σχετίζεται με την άσκηση της 
δραστηριότητάς τους ως εκπροσώπων. 
Το ίδιο ισχύει για την κατάρτιση των 
επονομαζόμενων μαύρων λιστών·
ζ) Ιατρικά δεδομένα εργαζομένων, ιδίως 
όσα συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο 
επαγγελματικών ιατρικών εξετάσεων 
σύμφωνα με το άρθρο 81 παράγραφος 1α, 
δεν επιτρέπεται επίσης να 
αποκαλύπτονται στον εργοδότη· 
η) Δεν επιτρέπεται η κατάρτιση προφίλ, 
καθώς και διαδικασίες επεξεργασίας που 
έχουν ως στόχο τον διαρκή έλεγχο 
εργαζομένων, της απόδοσής τους ή της 
συμπεριφοράς τους. Αυτό ισχύει 
ανεξαρτήτως της χρησιμοποιούμενης 
τεχνολογίας.

Or. de
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Τροπολογία 3018
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1γ. Απαγορεύεται η παρακολούθηση για 
τον έλεγχο της απόδοσης εργαζομένων.

Or. de

Τροπολογία 3019
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1γ. Στις περιπτώσεις των στοιχείων β-ε 
της παραγράφου 1α και στο πλαίσιο του 
παρόντος κανονισμού, εθνικοί νόμοι ή 
συλλογικές συμφωνίες μεταξύ εργοδοτών 
και εργαζομένων, εφόσον προβλέπονται 
διά νόμου, μπορούν να δημιουργήσουν 
βάση για έγκριση συγκεκριμένων 
διαδικασιών, διαμόρφωση ή εφαρμογή 
διαδικασιών, ή να διατυπώσουν 
απαγορεύσεις επεξεργασίας.

Or. de

Τροπολογία 3020
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 1 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1δ. Η επεξεργασία δεδομένων 
εργαζομένου εν αγνοία του εργαζομένου 
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δεν επιτρέπεται. Η ιδιωτική σφαίρα και ο 
ιδιωτικός βίος των εργαζομένων 
διαφυλάσσονται ανά πάσα στιγμή.

Or. de

Τροπολογία 3021
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 1 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1δ. Εάν σε μια επιχείρηση υπάρχει 
εκπροσώπηση των εργαζομένων 
σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους 
μέλους, τότε η επεξεργασία από τον 
εργοδότη επιτρέπεται μόνον εάν 
τηρούνται τα επιβεβλημένα από τη 
νομοθεσία δικαιώματα συμμετοχής.

Or. de

Τροπολογία 3022
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 1 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1ε. Δεν επιτρέπεται η ανοιχτή οπτική-
ηλεκτρονική και/ή ανοιχτή ακουστική-
ηλεκτρονική παρακολούθηση των 
τμημάτων της επιχείρησης που δεν είναι 
προσβάσιμα για το κοινό, τα οποία 
χρησιμοποιούνται κυρίως στο πλαίσιο της 
ιδιωτικής ζωής του εργαζομένου, ιδίως 
εγκαταστάσεις υγιεινής, χώροι αλλαγής 
ρούχων, χώροι για διάλειμμα και για 
ύπνο. Η ανοιχτή οπτική-ηλεκτρονική 
και/ή ανοιχτή ακουστική-ηλεκτρονική 
παρακολούθηση των τμημάτων της 
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επιχείρησης που είναι προσβάσιμα για το 
κοινό ή των τμημάτων της που δεν είναι 
προσβάσιμα για το κοινό,  τα οποία δεν 
χρησιμοποιούνται κυρίως στο πλαίσιο της 
ιδιωτικής ζωής του εργαζομένου, όπως 
χώροι εισόδου, φουαγιέ, γραφεία, 
αίθουσες εργοστασίων κ.λπ., επιτρέπεται 
μόνο για λόγους που αφορούν την 
ασφάλεια των εργαζομένων και της 
επιχείρησης· Εφόσον μπορεί να 
αποφευχθεί, η παρακολούθηση τμημάτων 
της επιχείρησης ανοιχτών για το κοινό θα 
πρέπει να μην περιλαμβάνει τον 
εργαζόμενο στον χώρο εργασίας του. 
Πριν από την παρακολούθηση, ο 
εργαζόμενος πρέπει να ενημερώνεται για 
την ώρα έναρξης και τη διάρκεια της 
λειτουργίας των οργάνων 
παρακολούθησης. Οι καταγραφές της 
παρακολούθησης πρέπει να διαγράφονται 
σύντομα, το αργότερο εντός ενός μηνός 
μετά από τη διεξαγωγή της 
παρακολούθησης. Η κρυφή 
παρακολούθηση απαγορεύεται σε κάθε 
περίπτωση.

Or. de

Τροπολογία 3023
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 1 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1ε. Εάν υπάρχει πρόθεση διαβίβασης 
δεδομένων εργαζομένων σε υπηρεσίες 
που δεν περιλαμβάνονται στο πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, 
πρέπει σύμφωνα με το άρθρο 33 να 
διεξάγεται σε κάθε περίπτωση έλεγχος 
από τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων 
του εργοδότη.

Or. de
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Τροπολογία 3024
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 1 στ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1στ. Αν εταιρεία ερευνά ή επεξεργάζεται 
προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο νομικά 
επιβεβλημένων ιατρικών εξετάσεων και/ή 
δοκιμασιών ικανοτήτων, εξηγεί 
προηγουμένως στον υποψήφιο ή στον 
εργαζόμενο για ποιο σκοπό θα 
χρησιμοποιηθούν αυτά τα δεδομένα, ενώ 
κατόπιν του τα κοινοποιεί και τα εξηγεί 
μαζί με τα αποτελέσματα. Απαγορεύεται 
η συγκέντρωση δεδομένων με σκοπό 
γενετικές δοκιμές και αναλύσεις.
Η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών 
δεδομένων στο πλαίσιο ιατρικών 
εξετάσεων και/ή δοκιμασιών 
καταλληλότητας πρέπει να είναι 
απαραίτητη για την προστασία της υγείας 
στον χώρο εργασίας και την πρόληψη 
στον τομέα της υγείας σε συνάρτηση με 
την εργασιακή σχέση. Ο εργοδότης δεν 
επιτρέπεται να έχει άμεση πρόσβαση στα 
δεδομένα. Τα δεδομένα των υποψηφίων 
αντιμετωπίζονται όπως τα δεδομένα των 
εργαζομένων.
Δεν επιτρέπεται η συγκέντρωση 
δεδομένων υγείας για την προετοιμασία 
απόλυσης λόγω υγείας.

Or. de

Τροπολογία 3025
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 1 στ (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1στ. Δεδομένα που συγκεντρώθηκαν ή 
υπέστησαν επεξεργασία κατά παράβαση 
του παρόντος κανονισμού και αφορούν τη 
συμπεριφορά ή την απόδοση 
εργαζομένων δεν επιτρέπεται να 
χρησιμοποιηθούν ούτε δικαστικά ούτε 
εξωδικαστικά.

Or. de

Τροπολογία 3026
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 1 ζ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1ζ. Το εάν και κατά πόσον επιτρέπεται η 
χρήση τηλεφώνου, ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, του διαδικτύου και άλλων 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και για 
ιδιωτικούς σκοπούς μπορεί να ρυθμιστεί 
με διατάξεις, ιδίως με συλλογικές 
συμφωνίες. Η ιδιωτική χρήση μπορεί να 
επιτραπεί και μέσω της σύμβασης 
εργασίας. Εάν επιτρέπεται ιδιωτική 
χρήση, επιτρέπεται μετά από 
προηγούμενη ενημέρωση του 
εργαζομένου η επεξεργασία των 
αντίστοιχων δεδομένων κίνησης 
αποκλειστικά για την ασφάλεια των 
δεδομένων, για τη διασφάλιση της 
κανονικής λειτουργίας των 
τηλεπικοινωνιακών δικτύων και 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και για 
την κατάρτιση λογαριασμών. Επιπλέον, 
δεν επιτρέπεται η αξιολόγηση του 
περιεχομένου ιδιωτικών μηνυμάτων 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Or. de
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Τροπολογία 3027
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 1 ζ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1ζ. Οι αντιπροσωπείες εργαζομένων ή οι 
συνδικαλιστικές οργανώσεις μπορούν να 
διεκδικήσουν δικαιώματα των 
εργαζομένων που εκπροσωπούν σύμφωνα 
με το άρθρο 76.

Or. de

Τροπολογία 3028
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 1 η (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1η. Η συλλογή και επεξεργασία 
πληροφοριών/δεδομένων για 
εργαζομένους ή υποψηφίους μέσω 
κοινωνικών δικτύων που δεν αποτελούν 
συγκεκριμένες διαδικτυακές πύλες 
εύρεσης εργασίας απαγορεύεται.

Or. de

Τροπολογία 3029
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 1 η (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1η. Με την επιφύλαξη εθνικών νομικών 
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ρυθμίσεων για τα δικαιώματα 
συμμετοχής των αντιπροσωπειών 
εργαζομένων, οι τελευταίες συμμετέχουν 
στη λήψη αποφάσεων:
α) για τον διορισμό του υπεύθυνου της 
επιχείρησης για την προστασία 
δεδομένων σύμφωνα με την παράγραφο 
4, 
β) για τη δημιουργία και προσαρμογή 
συστημάτων επεξεργασίας δεδομένων,
γ) για τη διατύπωση δεσμευτικών 
εταιρικών κανόνων.

Or. de

Τροπολογία 3030
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 1 θ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1θ. Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση 
δεδομένων εργαζομένων που είναι 
λανθασμένα ή των οποίων την ορθότητα 
αμφισβητούν οι εργαζόμενοι ή τα οποία 
αποκτήθηκαν με μη επιτρεπτή μέθοδο 
συγκέντρωσης. 

Or. de

Τροπολογία 3031
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 1 ι (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1ι. Οι εργαζόμενοι που αρνήθηκαν μη 
επιτρεπτές εξετάσεις ή αιτήματα παροχής 
πληροφοριών ή έδωσαν ψευδείς 
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απαντήσεις σε αυτές ή διαμαρτυρήθηκαν 
για την ανεπίτρεπτη συγκέντρωση/χρήση 
δεδομένων εργαζομένων δεν επιτρέπεται 
να υποστούν μειονεκτική μεταχείριση.

Or. de

Τροπολογία 3032
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 1 ια (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1ια. Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων 
ενημέρωσης και συμμετοχής στη λήψη 
αποφάσεων που απορρέουν από το εθνικό 
εργατικό δίκαιο, οι εκπρόσωποι του 
επαγγελματικού κλάδου και των 
ευρωπαϊκών συμβουλίων επιχειρήσεων 
έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα :
α) δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη 
απόφασης για τον διορισμό του 
υπευθύνου προστασίας δεδομένων στην 
επιχείρηση (άρθρο 35 παράγραφος 7),
β) δικαίωμα τακτικής διαβούλευσης και 
ενημέρωσης εκ μέρους του υπευθύνου 
προστασίας δεδομένων στην επιχείρηση,
γ) δικαίωμα εκπροσώπησης των 
εργαζομένων τους οποίους αφορούν τα 
δεδομένα ενώπιον τακτικού εθνικού 
δικαστηρίου (άρθρο 73) καθώς και 
δυνατότητα ομαδικής αγωγής (άρθρο 75),
δ) δικαίωμα άποψης στη διαμόρφωση 
δεσμευτικών εσωτερικών κανόνων της 
επιχείρησης (άρθρο 43).

Or. de

Τροπολογία 3033
Anna Hedh, Marita Ulvskog
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στην 
Επιτροπή τις διατάξεις που θεσπίζει στο 
δίκαιό του δυνάμει της παραγράφου 1, το
αργότερο έως την ημερομηνία που 
καθορίζεται στο άρθρο 91 παράγραφος 2 
και, χωρίς καθυστέρηση, κάθε 
επακόλουθη τροποποίησή τους.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 3034
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Σε περίπτωση υποχρεωτικών 
ιατρικών εξετάσεων και δοκιμών 
εξακρίβωσης προσόντων υποψηφίων, το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέροντα τα 
δεδομένα πρέπει να ενημερώνεται πριν τη 
συλλογή των δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 3035
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν 
δικαίωμα να εκπροσωπούν τον 
εργαζόμενο κατά την υποβολή 
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καταγγελιών στην αρχή ελέγχου ή κατά 
τη νομική προσφυγή. Οι συνδικαλιστικές 
ενώσεις έχουν επιπλέον το δικαίωμα να 
καταθέτουν ομαδικές αγωγές.

Or. en

Τροπολογία 3036
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η συλλογή και η 
επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων 
στον τομέα της απασχόλησης για 
εμπορικούς σκοπούς δεν συνάδει με τον 
παρόντα κανονισμό.

Or. fr

Τροπολογία 3037
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Οι συσκευές οπτοηλεκτρονικού 
ελέγχου ανοικτού τύπου και οι συσκευές 
βιομετρικής αναγνώρισης επιτρέπονται 
μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο 
με τη συγκατάθεση των εκπροσώπων των 
εργαζομένων. Οι προϋποθέσεις για τη 
διενέργεια του ελέγχου θεσπίζονται με 
νόμο ή συλλογική σύμβαση.

Or. en
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Τροπολογία 3038
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
απαιτήσεων σχετικά με τις εγγυήσεις 
σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα για τους 
σκοπούς που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 3039
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
απαιτήσεων σχετικά με τις εγγυήσεις 
σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα για τους 
σκοπούς που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 3040
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
απαιτήσεων σχετικά με τις εγγυήσεις 
σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα για τους 
σκοπούς που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1.

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 3041
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
απαιτήσεων σχετικά με τις εγγυήσεις 
σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα για τους 
σκοπούς που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 3042
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
απαιτήσεων σχετικά με τις εγγυήσεις 
σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα για τους 
σκοπούς που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 3043
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
απαιτήσεων σχετικά με τις εγγυήσεις 
σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα για τους 
σκοπούς που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 3044
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει διαγράφεται
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κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των
απαιτήσεων σχετικά με τις εγγυήσεις 
σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα για τους 
σκοπούς που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1.

Or. fr

Τροπολογία 3045
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν 
δικαίωμα να εκπροσωπούν τους 
θιγόμενους εργαζόμενους κατά την 
υποβολή καταγγελίας στην αρχή ελέγχου 
ή κατά τη νομική προσφυγή.

Or. en

Τροπολογία 3046
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Με πρόταση της Επιτροπής το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο αναθεωρούν το παρόν άρθρο, 
το αργότερο 2 έτη μετά την ημερομηνία 
που αναφέρεται στο άρθρο 91, 
παράγραφος 2.

Or. en
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Τροπολογία 3047
Csaba Sógor

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 82α
Επεξεργασία στο πλαίσιο της κοινωνικής 

ασφάλισης
1. Τα κράτη μέλη δύνανται να εγκρίνουν, 
σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό, ειδικούς 
νομοθετικούς κανόνες που καθορίζουν τις 
προϋποθέσεις της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από 
τα δημόσια ιδρύματα και τις υπηρεσίες 
κοινωνικής ασφάλισης εφόσον 
διεξάγονται για λόγους δημοσίου 
συμφέροντος.
2. Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στην 
Επιτροπή τους κανόνες που θεσπίζει στο 
εθνικό δίκαιο δυνάμει της παραγράφου 1, 
το αργότερο έως την ημερομηνία που 
προσδιορίζεται στο άρθρο 91 
παράγραφος 2, καθώς και κάθε 
επακόλουθη τροποποίησή τους εντός ενός 
μήνα από την έγκριση της τροπολογίας.

Or. hu

Αιτιολόγηση

Η έκφραση «χωρίς καθυστέρηση» δεν είναι σαφής. Θα πρέπει να οριστεί ακριβής προθεσμία.

Τροπολογία 3048
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 82α
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Επεξεργασία στο πλαίσιο της κοινωνικής 
ασφάλισης

1. Τα κράτη μέλη δύνανται να εγκρίνουν, 
σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό, ειδικές 
νομοθετικές διατάξεις που καθορίζουν τις 
προϋποθέσεις της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από 
τα δημόσια και τα ιδιωτικά ιδρύματα και 
τις υπηρεσίες κοινωνικής ασφάλισης 
εφόσον διεξάγονται για λόγους δημοσίου 
συμφέροντος.
2. Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στην 
Επιτροπή τις διατάξεις που θεσπίζει 
δυνάμει της παραγράφου 1, το αργότερο
έως την ημερομηνία που καθορίζεται στο 
άρθρο 91 παράγραφος 2 και, χωρίς 
καθυστέρηση, κάθε επακόλουθη 
τροποποίησή τους.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Χρησιμοποιεί την ουσία της τροπολογίας 333 του εισηγητή. Ωστόσο, δεν παρέχει το δικαίωμα 
επεξεργασίας αποκλειστικά στα δημόσια ιδρύματα και τις υπηρεσίες κοινωνικής ασφάλισης, 
αλλά και στους ιδιωτικούς οργανισμούς, όπως ταμεία κοινωνικής αλληλασφάλισης.

Τροπολογία 3049
Anna Hedh, Christel Schaldemose, Marita Ulvskog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Επεξεργασία για ιστορικούς και
στατιστικούς σκοπούς και για σκοπούς 
επιστημονικής έρευνας

Επεξεργασία για ιστορικούς, στατιστικούς 
και επιστημονικούς σκοπούς

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση της Επιτροπής είναι ασαφής και επιδέχεται πολλές ερμηνείες. Δεν είναι σαφές εάν 
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αναφέρεται στην ιστορική έρευνα, την στατιστική έρευνα και την επιστημονική έρευνα. Σε αυτή 
την περίπτωση θα σήμαινε περιορισμό 

Τροπολογία 3050
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εντός των ορίων του παρόντος 
κανονισμού, δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα μπορούν να υποβληθούν σε 
επεξεργασία για ιστορικούς και 
στατιστικούς σκοπούς και για σκοπούς 
επιστημονικής έρευνας μόνον εάν:

1. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία 
για ιστορικούς και στατιστικούς σκοπούς 
και για σκοπούς επιστημονικής έρευνας 
μόνον εάν:

Or. en

Τροπολογία 3051
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εντός των ορίων του παρόντος 
κανονισμού, δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα μπορούν να υποβληθούν σε 
επεξεργασία για ιστορικούς και 
στατιστικούς σκοπούς και για σκοπούς 
επιστημονικής έρευνας μόνον εάν:

1. Εντός των ορίων του παρόντος 
κανονισμού, δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα μπορούν να υποβληθούν σε 
επεξεργασία για ιστορικούς και 
στατιστικούς ή επιστημονικούς σκοπούς 
μόνον εάν:

Or. en

Τροπολογία 3052
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εντός των ορίων του παρόντος 
κανονισμού, δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα μπορούν να υποβληθούν σε 
επεξεργασία για ιστορικούς και 
στατιστικούς σκοπούς και για σκοπούς 
επιστημονικής έρευνας μόνον εάν:

1. Εντός των ορίων του παρόντος 
κανονισμού, δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα μπορούν να υποβληθούν σε 
επεξεργασία για ιστορικούς και 
στατιστικούς σκοπούς και για σκοπούς 
επιστημονικής έρευνας, καθώς και της 
επίσημης ή προκαταρτικής διοικητικής 
έρευνας για τον καθορισμό φυσικής 
συγγένειας, μόνο εάν:

Or. es

Τροπολογία 3053
Anna Hedh, Christel Schaldemose, Marita Ulvskog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) οι σκοποί αυτοί δεν μπορούν να 
εκπληρωθούν άλλως πως μέσω της 
επεξεργασίας δεδομένων τα οποία δεν 
επιτρέπουν ή δεν επιτρέπουν πλέον την 
ταυτοποίηση του προσώπου στα οποία 
αναφέρονται·

α) οι σκοποί αυτοί δεν μπορούν να 
εκπληρωθούν άλλως πως μέσω της 
επεξεργασίας ανώνυμων δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 3054
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τα δεδομένα που επιτρέπουν την 
απόδοση πληροφοριών σε πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται, κατονομαζόμενο ή 
του οποίου η ταυτότητα μπορεί να 

διαγράφεται
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εξακριβωθεί, τηρούνται χωριστά από τις 
λοιπές πληροφορίες εφόσον οι σκοποί 
αυτοί μπορούν να εκπληρωθούν κατ’ 
αυτόν τον τρόπο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επιβολή υποχρέωσης σε υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων να τηρεί χωριστά τα δεδομένα 
που μπορούν να εξακριβωθούν πριν την υποβολή τους σε επεξεργασία για ιστορικούς, 
στατιστικούς ή επιστημονικούς σκοπούς συνεπάγεται αφενός φόρτο εργασίας αφετέρου πιθανώς 
υπέρμετρο κόστος.

Τροπολογία 3055
Timothy Kirkhope
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τα δεδομένα που επιτρέπουν την 
απόδοση πληροφοριών σε πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται, κατονομαζόμενο ή του 
οποίου η ταυτότητα μπορεί να 
εξακριβωθεί, τηρούνται χωριστά από τις 
λοιπές πληροφορίες εφόσον οι σκοποί 
αυτοί μπορούν να εκπληρωθούν κατ’ 
αυτόν τον τρόπο.

β) τα δεδομένα που επιτρέπουν την 
απόδοση πληροφοριών σε πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται, κατονομαζόμενο ή του 
οποίου η ταυτότητα μπορεί να 
εξακριβωθεί, όταν αυτό είναι τεχνικά και 
πρακτικά εφικτό τηρούνται χωριστά από 
τις λοιπές πληροφορίες εφόσον οι σκοποί 
αυτοί μπορούν να εκπληρωθούν κατ’ 
αυτόν τον τρόπο.

Or. en

Τροπολογία 3056
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τα δεδομένα που επιτρέπουν την β) τα δεδομένα που επιτρέπουν την 
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απόδοση πληροφοριών σε πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται, κατονομαζόμενο ή του 
οποίου η ταυτότητα μπορεί να 
εξακριβωθεί, τηρούνται χωριστά από τις 
λοιπές πληροφορίες εφόσον οι σκοποί 
αυτοί μπορούν να εκπληρωθούν κατ’ 
αυτόν τον τρόπο.

απόδοση πληροφοριών σε πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται, κατονομαζόμενο ή του 
οποίου η ταυτότητα μπορεί να 
εξακριβωθεί, τηρούνται χωριστά από τις 
λοιπές πληροφορίες εφόσον οι σκοποί 
αυτοί μπορούν να εκπληρωθούν κατ’ 
αυτόν τον τρόπο. Τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που 
υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο 
επίσημης ή προκαταρκτικής διοικητικής 
έρευνας για τον καθορισμό φυσικής 
συγγένειας θα κοινοποιούνται μόνο στα 
πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα όταν κρίνεται απαραίτητο και 
με την επιφύλαξη υποβολής ποινικής 
καταγγελίας όταν κάτι τέτοιο 
προβλέπεται από τον νόμο.

Or. es

Τροπολογία 3057
Claude Moraes, Glenis Willmott

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) όταν δεδομένα πρόκειται να 
υποβληθούν σε επεξεργασία για σκοπούς 
επιστημονικής έρευνας, το προτεινόμενο 
έργο επιστημονικής έρευνας θα πρέπει να 
έχει λάβει θετική γνώμη από ανεξάρτητη 
επιτροπή δεοντολογίας για την έρευνα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντικατοπτρίζει τον ρόλο των επιτροπών δεοντολογίας που αποτελούν σημαντική εγγύηση για 
τη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην έρευνα χωρίς συγκεκριμένη συγκατάθεση. Σε 
συνδυασμό με την τροπολογία επί της αιτιολογικής σκέψης 124, η παρούσα τροπολογία 
εξασφαλίζει στο άρθρο συνοχή με τη δήλωση του Ελσίνκι της Παγκόσμιας Ιατρικής Ένωσης 
σχετικά με τις δεοντολογικές αρχές για την ιατρική έρευνα στην οποία συμμετέχουν άνθρωποι 
(2008).
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Τροπολογία 3058
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
υποβάλλονται σε επεξεργασία με σκοπό 
τη δημιουργία αναφορών συνολικών 
δεδομένων, αποτελούμενων εξ ολοκλήρου 
είτε από ανώνυμα είτε από ψευδώνυμα 
δεδομένα ή αμφότερα.

Or. en

Τροπολογία 3059
Nils Torvalds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) σε περίπτωση που δεδομένα 
πρόκειται να υποβληθούν σε επεξεργασία 
για σκοπούς επιστημονικής έρευνας, το 
προτεινόμενο έργο επιστημονικής έρευνας 
θα πρέπει να έχει λάβει θετική γνώμη από 
ανεξάρτητη επιτροπή δεοντολογίας για 
την έρευνα. 

Or. en

Τροπολογία 3060
Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) Η νομοθεσία των κρατών μελών 
μπορεί να προβλέπει εξαιρέσεις όσον 
αφορά την απαίτηση παροχής 
συγκατάθεσης για τη διεξαγωγή έρευνας, 
όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 
στοιχείο α), σχετικά με έρευνα που 
εξυπηρετεί εξαιρετικά υψηλά δημόσια 
συμφέροντα, εάν η εν λόγω έρευνα δεν 
είναι δυνατόν να διεξαχθεί με άλλο τρόπο. 
Τα εν λόγω δεδομένα ανωνυμοποιούνται 
ή, εάν αυτό δεν είναι εφικτό για τους 
σκοπούς της έρευνας, 
ψευδωνυμοποιούνται βάσει των 
υψηλότερων τεχνικών προτύπων, και 
λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα 
για την πρόληψη της επαναταυτοποίησης 
των προσώπων στα οποία αναφέρονται 
τα δεδομένα. Η εν λόγω επεξεργασία 
υπόκειται σε προηγούμενη έγκριση της 
αρμόδιας αρχής ελέγχου, σύμφωνα με το 
άρθρο 34 παράγραφος 1.

Or. en

Τροπολογία 3061
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) δεν είναι δυνατόν να συμπεριληφθούν 
οι πληροφορίες που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία και αφορούν ένα πρόσωπο 
του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή 
μπορεί να εξακριβωθεί.

Or. fr
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Τροπολογία 3062
Petru Constantin Luhan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Περαιτέρω επεξεργασία δεδομένων 
για ιστορικούς, στατιστικούς ή 
επιστημονικούς σκοπούς δεν θεωρείται 
ασυμβίβαστη δυνάμει του άρθρου 5 
παράγραφος 1 στοιχείο β) εφόσον η 
επεξεργασία:
α) υπόκειται στις προϋποθέσεις και 
εγγυήσεις του παρόντος άρθρου· και
β) συμμορφώνεται με κάθε άλλη σχετική 
νομοθεσία.

Or. en

Justification

Historical, statistical and scientific activities are recognised under the regulation as uses of 
data that are in the public interest. Specific safeguards which allow the use of data for these 
purpose are detailed in Article 83. This amendment clarifies the relationship of Article 5(1)(b) 
to Article 83. The proposal is consistent with the previous legislation. Art. 6(1)(b) of the 1995 
Data Protection Directive provides that “Further processing of data for historical, statistical 
or scientific purposes shall not be considered as incompatible provided that Member States 
provide appropriate safeguards.” The failure to carry forward this language into the 
Proposed Regulation appears to have been an oversight. Further, this amendment is 
consistent with the Council Presidency’s 22 June 2012 proposed amendments to Article 
5(1)(b).

Τροπολογία 3063
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Εντός των ορίων του παρόντος 
κανονισμού, τα κράτη μέλη εγκρίνουν 
συγκεκριμένες ρυθμίσεις σχετικά με την 
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επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα για σκοπούς επιστημονικής 
έρευνας, ιδίως έρευνας για τη δημόσια 
υγεία.

Or. en

Τροπολογία 3064
Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς 
έρευνας γνώμης και κοινωνικής έρευνας 
είναι σύννομη εάν τα δεδομένα 
ανωνυμοποιούνται το ταχύτερο δυνατόν 
κατά τρόπο ώστε να μην είναι πλέον 
δυνατή η ταυτοποίηση των προσώπων 
στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα.

Or. en

Τροπολογία 3065
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Περαιτέρω επεξεργασία δεδομένων 
για ιστορικούς, στατιστικούς ή 
επιστημονικούς σκοπούς δεν θεωρείται 
ασυμβίβαστη δυνάμει του άρθρου 5 
παράγραφος 1 στοιχείο β) εφόσον η 
επεξεργασία:
α) υπόκειται στις προϋποθέσεις και 
εγγυήσεις του παρόντος άρθρου· και
β) συμμορφώνεται με κάθε άλλη σχετική 
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νομοθεσία.

Or. en

Τροπολογία 3066
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Ένα πρόσωπο μπορεί να χορηγεί τη 
συγκατάθεσή του για τη χρήση 
δεδομένων που το αφορούν για μη 
συγκεκριμένους σκοπούς  ιστορικής, 
στατιστικής ή επιστημονικής έρευνας 
χωρίς να έχει λάβει πληροφορίες για κάθε 
επιμέρους ερευνητικό έργο.

Or. en

Τροπολογία 3067
Nils Torvalds, Eija-Riitta Korhola, Riikka Manner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται 
τα δεδομένα έχει παράσχει τη 
συγκατάθεσή του για την επεξεργασία 
των δεδομένων για λόγους ιστορικής, 
στατιστικής και επιστημονικής έρευνας. 
Για τους σκοπούς ιστορικής, στατιστικής 
και επιστημονικής έρευνας, αρκεί η 
συγκατάθεση άπαξ και δεν απαιτείται 
ρητή επιμέρους συγκατάθεση κάθε φορά 
από το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται 
τα δεδομένα, ούτε απαιτείται 
κοινοποίηση στο πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, πριν την 
επεξεργασία δεδομένων που σχετίζονται 
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με σκοπούς έρευνας. 

Or. en

Τροπολογία 3068
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η περαιτέρω επεξεργασία 
ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα για σκοπούς ιατρικής έρευνας 
μπορεί να επιτρέπεται σύμφωνα με τη 
συναφή εθνική και ενωσιακή νομοθεσία 
και κατόπιν σύμφωνης γνώμης από 
επιτροπή δεοντολογίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επανάχρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι μεγάλης σημασίας όταν ανακύπτουν 
νέα ερωτήματα στην έρευνα, τα οποία δεν μπορούσαν να προβλεφθούν κατά τη συλλογή των 
δεδομένων. Η προϋπόθεση για την επανάχρηση θα πρέπει να ορίζεται στην εθνική νομοθεσία 
και να περιλαμβάνει διερεύνηση και έγκριση από επιτροπή δεοντολογίας.

Τροπολογία 3069
Sarah Ludford, Charles Tannock

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Περαιτέρω επεξεργασία δεδομένων 
για ιστορικούς και στατιστικούς σκοπούς 
ή σκοπούς επιστημονικής έρευνας δεν 
θεωρείται ασυμβίβαστη δυνάμει του 
άρθρου 5 παράγραφος 1 στοιχείο β) 
εφόσον η επεξεργασία:
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α) υπόκειται στις προϋποθέσεις και 
εγγυήσεις του παρόντος άρθρου· και
β) συμμορφώνεται με κάθε άλλη σχετική 
νομοθεσία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση

Τροπολογία 3070
Nathalie Griesbeck

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Εφόσον η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς 
ιστορικής, στατιστικής ή επιστημονικής 
έρευνας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον 
σε μεγάλο βαθμό και εφόσον τηρούνται οι 
όροι και οι διασφαλίσεις του παρόντος 
άρθρου, δεν υπόκειται στις υποχρεώσεις 
που ορίζονται από το άρθρο 5 
παράγραφος 1 στοιχείο β.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στη διευκόλυνση της συλλογής των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα για τους σκοπούς της έρευνας εφόσον αυτή κρίνεται απαραίτητη και σκόπιμη.

Τροπολογία 3071
Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 1 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Με την επιφύλαξη της εξαίρεσης της 
παραγράφου 1 στοιχείο β), δεδομένα που 
εμπίπτουν στις κατηγορίες δεδομένων 
που καλύπτονται από τα άρθρα 8 και 9 
μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία 
για ιστορικούς και στατιστικούς σκοπούς 
και για σκοπούς επιστημονικής έρευνας 
μόνο με τη συγκατάθεση των προσώπων 
στα οποία αναφέρονται εκτός εάν 
ανωνυμοποιηθούν σύμφωνα με επαρκή 
τεχνικά πρότυπα και το νωρίτερο 
δυνατόν για τους σκοπούς της έρευνας.

Or. en

Τροπολογία 3072
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) οι σκοποί αυτοί δεν μπορούν να 
εκπληρωθούν άλλως πως μέσω της 
επεξεργασίας δεδομένων τα οποία δεν 
επιτρέπουν ή δεν επιτρέπουν πλέον την 
ταυτοποίηση του προσώπου στα οποία 
αναφέρονται·

α) οι σκοποί αυτοί δεν μπορούν να 
επιτευχθούν με εύλογο τρόπο μέσω της 
επεξεργασίας δεδομένων τα οποία δεν 
επιτρέπουν ή δεν επιτρέπουν πλέον την 
ταυτοποίηση του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται· και

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντικαθιστά μια απαγορευτικά αυστηρή δοκιμασία με μια άλλη πιο λειτουργική και εύλογη.

Τροπολογία 3073
Timothy Kirkhope
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Φορείς οι οποίοι διεξάγουν ιστορική, 
στατιστική ή επιστημονική έρευνα 
μπορούν να δημοσιεύουν ή να 
δημοσιοποιούν άλλως πως δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα μόνον εάν:

διαγράφεται

α) το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα παρέσχε τη συγκατάθεσή του, 
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 7·
β) η δημοσίευση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα είναι απαραίτητη για την 
παρουσίαση πορισμάτων έρευνας ή για τη 
διευκόλυνση έρευνας στον βαθμό που τα 
συμφέροντα ή τα θεμελιώδη δικαιώματα 
ή οι ελευθερίες του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα δεν 
υπερισχύουν των εν λόγω συμφερόντων· ή
γ) το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δημοσιοποίησε τα δεδομένα.

Or. en

Τροπολογία 3074
Claude Moraes, Glenis Willmott

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Φορείς οι οποίοι διεξάγουν ιστορική, 
στατιστική ή επιστημονική έρευνα
μπορούν να δημοσιεύουν ή να 
δημοσιοποιούν άλλως πως δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα μόνον εάν:

2. Φορείς οι οποίοι χρησιμοποιούν 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για 
ιστορικούς, στατιστικούς ή 
επιστημονικούς λόγους  μπορούν να 
δημοσιεύουν ή να δημοσιοποιούν άλλως 
πως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
μόνον εάν:

Or. en
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Τροπολογία 3075
Petru Constantin Luhan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Ένας υπεύθυνος επεξεργασίας ή 
εκτελών την επεξεργασία μπορεί να 
διαβιβάσει δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή 
οργανισμό για ιστορικούς, στατιστικούς ή 
επιστημονικούς σκοπούς, εάν:
α) οι σκοποί αυτοί δεν μπορούν να 
εκπληρωθούν άλλως πως μέσω της 
επεξεργασίας δεδομένων τα οποία δεν 
επιτρέπουν ή δεν επιτρέπουν πλέον την 
ταυτοποίηση του προσώπου στα οποία 
αναφέρονται·
β) ο αποδέκτης δεν έχει πρόσβαση με 
εύλογο τρόπο σε δεδομένα που επιτρέπουν 
την παροχή πληροφοριών σε 
αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο πρόσωπο 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα· και
γ) συμβατικές ρήτρες μεταξύ του 
υπευθύνου επεξεργασίας ή του 
εκτελούντος την επεξεργασίας και του 
αποδέκτη των δεδομένων απαγορεύουν 
την επαναταυτοποίηση του προσώπου 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και 
περιορίζουν την επεξεργασία σύμφωνα με 
τις προϋποθέσεις και τις εγγυήσεις που 
θεσπίζονται στο παρόν άρθρο.

Or. en

Τροπολογία 3076
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 2 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Στις περιπτώσεις στις οποίες ζητείται 
από το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται 
τα δεδομένα να παράσχει τη 
συγκατάθεσή του για την επεξεργασία 
ιατρικών δεδομένων που προορίζονται 
αποκλειστικά για σκοπούς έρευνας στον 
τομέα της δημόσιας υγείας, μπορεί να 
παρέχεται στο πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα η επιλογή της 
ευρείας συγκατάθεσης για σκοπούς 
επιδημιολογικής, μεταγραφικής και 
κλινικής έρευνας.
Στις περιπτώσεις στις οποίες συλλέγονται 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για 
στατιστικούς σκοπούς και σκοπούς 
δημόσιας υγείας, τα δεδομένα αυτά 
πρέπει να ανωνυμοποιούνται αμέσως 
μετά την ολοκλήρωση της συλλογής 
δεδομένων και των ενεργειών ελέγχου ή 
αντιστοίχισης, εκτός αν εξακολουθούν να 
απαιτούνται δεδομένα ταυτοποίησης για 
στατιστικούς σκοπούς και σκοπούς 
δημόσια υγείας, όπως στην περίπτωση 
της επιδημιολογικής, της μεταγραφικής 
και της κλινικής έρευνας.

Or. en

Τροπολογία 3077
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Ένας υπεύθυνος επεξεργασίας ή 
εκτελών την επεξεργασία μπορεί να 
διαβιβάσει δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή 
οργανισμό για ιστορικούς, στατιστικούς ή 
επιστημονικούς σκοπούς, εάν:
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α) οι σκοποί αυτοί δεν μπορούν να 
εκπληρωθούν άλλως πως μέσω της 
επεξεργασίας δεδομένων τα οποία δεν 
επιτρέπουν ή δεν επιτρέπουν πλέον την 
ταυτοποίηση του προσώπου στα οποία 
αναφέρονται·
β) ο αποδέκτης δεν έχει πρόσβαση με 
εύλογο τρόπο σε δεδομένα που επιτρέπουν 
την παροχή πληροφοριών σε 
αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο πρόσωπο 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα· και
γ) συμβατικές ρήτρες μεταξύ του 
υπευθύνου επεξεργασίας ή του 
εκτελούντος την επεξεργασίας και του 
αποδέκτη των δεδομένων απαγορεύουν 
την επαναταυτοποίηση του προσώπου 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και 
περιορίζουν την επεξεργασία σύμφωνα με 
τις προϋποθέσεις και τις εγγυήσεις που 
θεσπίζονται στο παρόν άρθρο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένας αποδέκτης κωδικοποιημένων δεδομένων τα οποία έχουν διαβιβαστεί για σκοπούς 
επιστημονικής έρευνας δεν έχει τα μέσα να επαναταυτοποιεί πρόσωπα, και, δυνάμει αυτής της 
τροπολογίας, δεν έχει πρόσβαση στον κώδικα και αποκλείεται με συμβατικό τρόπο από την 
επαναταυτοποίηση των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα. Αυτή η τροπολογία θα 
επισημοποιούσε μια διαδικασία ώστε να διασφαλίζεται με εύλογο τρόπο ότι τα κωδικοποιημένα 
δεδομένα δεν μπορούν και δεν θα επαναταυτοποιηθούν από τους αποδέκτες που βρίσκονται σε 
τρίτες χώρες, επιτρέποντας τη διαβίβαση τέτοιων δεδομένων χωρίς περαιτέρω επιβαρύνσεις.

Τροπολογία 3078
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν 
ειδικά μέτρα για τη ρύθμιση της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα για ιστορικούς, στατιστικούς 
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ή επιστημονικούς λόγους, ενώ παράλληλα 
πρέπει να τηρούν τις διατάξεις των 
παραγράφων 1 και 2 του παρόντος 
άρθρου καθώς και τα θεμελιώδη 
δικαιώματα όπως ορίζονται στον Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 3079
Sarah Ludford, Charles Tannock

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Στις περιπτώσεις στις οποίες ζητείται 
από το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται 
τα δεδομένα να παράσχει τη 
συγκατάθεσή του δυνάμει του παρόντος 
άρθρου, θα πρέπει να του παρέχεται η 
επιλογή της ευρείας συγκατάθεσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ‘ευρεία συγκατάθεση’ αποτελεί πρακτική λύση στο πλαίσιο της έρευνας.

Τροπολογία 3080
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η συλλογή και η 
επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων 
ιστορικής, στατιστικής και 
επιστημονικής έρευνας για εμπορικούς 
σκοπούς δεν συνάδει με τον παρόντα 
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κανονισμό.

Or. fr

Τροπολογία 3081
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στην 
Επιτροπή τις διατάξεις που θεσπίζει 
δυνάμει της παραγράφου 1 στοιχείο β), το 
αργότερο έως την ημερομηνία που 
καθορίζεται στο άρθρο 91 παράγραφος 2 
και, χωρίς καθυστέρηση, κάθε 
επακόλουθη τροποποίησή τους.

Or. en

Τροπολογία 3082
Axel Voss, Philippe Juvin, Véronique Mathieu Houillon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα παρέσχε τη συγκατάθεσή του, 
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 7·

α) το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα παρέσχε τη συγκατάθεσή του, 
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 7· ή

Or. en

Τροπολογία 3083
Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η δημοσίευση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα είναι απαραίτητη για την 
παρουσίαση πορισμάτων έρευνας ή για τη 
διευκόλυνση έρευνας στον βαθμό που τα 
συμφέροντα ή τα θεμελιώδη δικαιώματα 
ή οι ελευθερίες του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα δεν 
υπερισχύουν των εν λόγω συμφερόντων· ή

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 3084
Claude Moraes, Glenis Willmott

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) Περαιτέρω επεξεργασία δεδομένων 
για ιστορικούς, στατιστικούς ή 
επιστημονικούς σκοπούς δεν θεωρείται 
ασυμβίβαστη με το άρθρο 5 παράγραφος 
1 στοιχείο β) εφόσον η επεξεργασία:
) υπόκειται στις προϋποθέσεις και 
εγγυήσεις του παρόντος άρθρου· και
ii) συμμορφώνεται με κάθε άλλη σχετική 
νομοθεσία.

Or. en

Justification

This amendment clarifies that historical, statistical and scientific research purposes are 
intended to be not incompatible purposes, by relating Article 5(1)(b) to Article 83. The 
proposal would ensure that the Regulation is consistent with the previous 1995 Data 
Protection Directive, which states that “Further processing of data for historical, statistical 
or scientific purposes shall not be considered as incompatible provided that Member States 
provide appropriate safeguards.” (Article 6(1)(b)). Note: this amendment is consistent with 
the Council Presidency’s proposed changes in the version dated 22 June 2012.
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Τροπολογία 3085
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
υποβάλλονται σε επεξεργασία με σκοπό 
τη δημιουργία αναφορών συνολικών 
δεδομένων, αποτελούμενων εξ ολοκλήρου 
είτε από ανώνυμα είτε από ψευδώνυμα 
δεδομένα ή αμφότερα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός αυτών των αναφορών δεν είναι να ταυτοποιηθούν ή να εντοπιστούν άτομα. Για τη 
δημιουργία τέτοιων αναφορών, δέσμες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συνενώνονται 
ανώνυμα χωρίς επιπτώσεις στην ιδιωτική ζωή. Τα αναλυτικά στοιχεία ιστού αποτελούν 
παράδειγμα αναφορών συνολικών δεδομένων.

Τροπολογία 3086
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
απαιτήσεων σχετικά με την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για 
τους σκοπούς που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2, καθώς και τυχόν 
απαραίτητων περιορισμών στα 
δικαιώματα ενημέρωσης του προσώπου 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και 
πρόσβασης από το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, αναφέροντας 
λεπτομερώς τις προϋποθέσεις και τις 

διαγράφεται
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εγγυήσεις για τα δικαιώματα του εν λόγω 
προσώπου υπό τις συνθήκες αυτές.

Or. en

Τροπολογία 3087
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
απαιτήσεων σχετικά με την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για 
τους σκοπούς που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2, καθώς και τυχόν 
απαραίτητων περιορισμών στα 
δικαιώματα ενημέρωσης του προσώπου 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και 
πρόσβασης από το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, αναφέροντας 
λεπτομερώς τις προϋποθέσεις και τις 
εγγυήσεις για τα δικαιώματα του εν λόγω 
προσώπου υπό τις συνθήκες αυτές.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 3088
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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απαιτήσεων σχετικά με την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για 
τους σκοπούς που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2, καθώς και τυχόν 
απαραίτητων περιορισμών στα 
δικαιώματα ενημέρωσης του προσώπου 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και 
πρόσβασης από το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, αναφέροντας 
λεπτομερώς τις προϋποθέσεις και τις 
εγγυήσεις για τα δικαιώματα του εν λόγω 
προσώπου υπό τις συνθήκες αυτές.

Or. es

Τροπολογία 3089
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
απαιτήσεων σχετικά με την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για 
τους σκοπούς που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2, καθώς και τυχόν 
απαραίτητων περιορισμών στα 
δικαιώματα ενημέρωσης του προσώπου 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και 
πρόσβασης από το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, αναφέροντας 
λεπτομερώς τις προϋποθέσεις και τις 
εγγυήσεις για τα δικαιώματα του εν λόγω 
προσώπου υπό τις συνθήκες αυτές.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 3090
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
απαιτήσεων σχετικά με την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για 
τους σκοπούς που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2, καθώς και τυχόν 
απαραίτητων περιορισμών στα 
δικαιώματα ενημέρωσης του προσώπου 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και 
πρόσβασης από το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, αναφέροντας 
λεπτομερώς τις προϋποθέσεις και τις 
εγγυήσεις για τα δικαιώματα του εν λόγω 
προσώπου υπό τις συνθήκες αυτές.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 3091
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
απαιτήσεων σχετικά με την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για 
τους σκοπούς που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2, καθώς και τυχόν 
απαραίτητων περιορισμών στα 
δικαιώματα ενημέρωσης του προσώπου 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και 
πρόσβασης από το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, αναφέροντας 

διαγράφεται
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λεπτομερώς τις προϋποθέσεις και τις 
εγγυήσεις για τα δικαιώματα του εν λόγω 
προσώπου υπό τις συνθήκες αυτές.

Or. en

Τροπολογία 3092
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
απαιτήσεων σχετικά με την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για 
τους σκοπούς που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2, καθώς και τυχόν 
απαραίτητων περιορισμών στα 
δικαιώματα ενημέρωσης του προσώπου 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και 
πρόσβασης από το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, αναφέροντας 
λεπτομερώς τις προϋποθέσεις και τις 
εγγυήσεις για τα δικαιώματα του εν λόγω 
προσώπου υπό τις συνθήκες αυτές.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 3093
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
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προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
απαιτήσεων σχετικά με την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για 
τους σκοπούς που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2, καθώς και τυχόν 
απαραίτητων περιορισμών στα δικαιώματα 
ενημέρωσης του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα και πρόσβασης 
από το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα, αναφέροντας λεπτομερώς τις 
προϋποθέσεις και τις εγγυήσεις για τα 
δικαιώματα του εν λόγω προσώπου υπό τις 
συνθήκες αυτές.

προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
απαιτήσεων, εκτός των τεχνικών 
απαιτήσεων, σχετικά με την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για 
τους σκοπούς που αναφέρονται στις
παραγράφους 1 και 2, καθώς και τυχόν 
απαραίτητων περιορισμών στα δικαιώματα 
ενημέρωσης του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα και πρόσβασης 
από το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα, αναφέροντας λεπτομερώς τις 
προϋποθέσεις και τις εγγυήσεις για τα 
δικαιώματα του εν λόγω προσώπου υπό τις 
συνθήκες αυτές.

Or. en

Τροπολογία 3094
Sarah Ludford, Charles Tannock

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Ένας υπεύθυνος επεξεργασίας ή 
εκτελών την επεξεργασία μπορεί να 
διαβιβάσει δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή 
οργανισμό για σκοπούς ιστορικής, 
στατιστικής ή επιστημονικής έρευνας, 
εάν:
α) οι σκοποί αυτοί δεν μπορούν να 
εκπληρωθούν με εύλογο τρόπο μέσω της 
επεξεργασίας δεδομένων τα οποία δεν 
επιτρέπουν ή δεν επιτρέπουν πλέον την 
ταυτοποίηση του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται·
β) ο αποδέκτης δεν έχει πρόσβαση με 
εύλογο τρόπο σε δεδομένα που επιτρέπουν 
την παροχή πληροφοριών σε 
αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο πρόσωπο 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα· και
γ) συμβατικές ρήτρες μεταξύ του 
υπευθύνου επεξεργασίας ή του 
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εκτελούντος την επεξεργασίας και του 
αποδέκτη των δεδομένων απαγορεύουν 
την επαναταυτοποίηση του προσώπου 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και 
περιορίζουν την επεξεργασία σύμφωνα με 
τις προϋποθέσεις και τις εγγυήσεις που 
θεσπίζονται στο παρόν άρθρο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σύννομη η διαβίβαση ψευδωνυμοποιημένων δεδομένων για ερευνητικούς σκοπούς.

Τροπολογία 3095
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου 
ισχύουν με την επιφύλαξη των 
εξαιρέσεων ή παρεκκλίσεων που μπορούν 
να προβλέπουν τα κράτη μέλη δυνάμει 
του άρθρου 80 για τον συμβιβασμό του 
δικαιώματος στην προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με 
τους κανόνες που διέπουν την ελευθερία 
της έκφρασης, συμπεριλαμβανομένων 
αυτών που αφορούν την ελευθερία της 
ακαδημαϊκής έρευνας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Έτσι τονίζεται ότι το άρθρο 83 λειτουργεί συμπληρωματικά προς το άρθρο 80 και όχι 
περιοριστικά.

Τροπολογία 3096
Sarah Ludford
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 83α
Επεξεργασία δεδομένων ποινικών 

καταδικών για σκοπούς πρόληψης του 
οικονομικού εγκλήματος

Εντός των ορίων του παρόντος 
κανονισμού και σύμφωνα με το άρθρο 9 
παράγραφος 2 στοιχείο ι), η επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
αφορούν ποινικές καταδίκες ή 
σχετίζονται με μέτρα ασφάλειας 
επιτρέπεται, εφόσον περιλαμβάνει επαρκή 
μέτρα για την προστασία των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα και προορίζεται για:
α) σκοπούς πρόληψης, διερεύνησης ή 
ανίχνευσης οικονομικού εγκλήματος, ή· ή
β) λόγους δημόσιου συμφέροντος όπως η 
προστασία από διασυνοριακές απειλές
οικονομικού εγκλήματος και σε κάθε 
περίπτωση πρέπει να πραγματοποιείται  
χωρίς τη συγκατάθεση του προσώπου 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, 
ώστε να μη θίξει αυτούς τους σκοπούς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτονόητη.

Τροπολογία 3097
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 83α
Παρεκκλίσεις σχετικά με την επεξεργασία 

δεδομένων για σκοπούς ιστορικής, 
στατιστικής και επιστημονικής έρευνας

1. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, 
πέραν της απαραίτητης διάρκειας για την 
εκπλήρωση των σκοπών της αρχικής 
επεξεργασίας για τους οποίους έχουν 
συλλεχθεί, μπορούν να αποτελέσουν το 
αντικείμενο επεξεργασίας από τις 
υπηρεσίες αρχείων, οι οποίες έχουν ως 
κύριο καθήκον ή νομική υποχρέωση τη 
συλλογή, την αποθήκευση, την 
ταξινόμηση, την κοινοποίηση, την 
αξιοποίηση και τη διάδοση αρχείων για 
το δημόσιο συμφέρον, ιδίως για την 
κατοχύρωση των δικαιωμάτων ατόμων ή 
για ιστορικούς, στατιστικούς ή 
επιστημονικούς σκοπούς.
Τα καθήκοντα της κοινοποίησης και της 
διάδοσης ασκούνται σύμφωνα με τα 
καθεστώτα που προβλέπονται από τα 
κράτη μέλη όσον αφορά την πρόσβαση, 
τη δυνατότητα κοινοποίησης και τη 
διάδοση των διοικητικών εγγράφων ή 
αρχείων.
2. Αυτού του είδους οι πράξεις 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα δεν υπόκεινται στα άρθρα 5 
παράγραφος δ, 9, 23, 32, 33, 38 και 53 
παράγραφος 1 στοιχεία στ και ζ.
3. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν την 
κατάρτιση, ιδίως από την Ευρωπαϊκή 
Ομάδα Αρχείων, ενός κώδικα 
δεοντολογίας που θα έχει σκοπό τη 
διευκόλυνση της θέσπισης κανόνων για 
τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
όσον αφορά τα αρχεία, προκειμένου να 
διασφαλιστεί κυρίως:
α) η τήρηση του απορρήτου των 
δεδομένων ενώπιον τρίτων·
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β) η γνησιότητα, η αρτιότητα και η καλή 
διατήρηση των δεδομένων·
γ) η δυνατότητα πρόσβασης στα αρχεία 
στο πλαίσιο των καθεστώτων πρόσβασης 
στα διοικητικά έγγραφα ή στα αρχεία των 
κρατών μελών.

Or. fr

Justification

Les spécificités des archives sont rappelées par la déclaration de l’UNESCO de 2011 : « Les 
archives consignent les décisions, les actions et les mémoires. Les archives constituent un 
patrimoine unique et irremplaçable transmis de génération en génération. Les documents 
sont gérés dès leur création pour en préserver la valeur et le sens. Sources d’informations 
fiables pour une gouvernance responsable et transparente, les archives jouent un rôle 
essentiel dans le développement des sociétés en contribuant à la constitution et à la 
sauvegarde de la mémoire individuelle et collective. L’accès le plus large aux archives doit 
être maintenu et encouragé pour l’accroissement des connaissances, le maintien et 
l’avancement de la démocratie et des droits de la personne, la qualité de vie des citoyens. 
».Dès lors, il convient d'articuler ce règlement, directement applicable en droit interne, avec 
les réglementations des Etats membres en matière d'archives. Il est en effet indispensable 
pour préserver l'existence et le bon fonctionnement des archives de prévoir un régime 
spécifiquement adapté. Ainsi, par exemple, pour assumer leur rôle de garant de la mémoire 
collective et individuelle, et d'être en mesure de garantir la fiabilité et l’authenticité des 
données confiées, notamment les données à caractère personnel, les services d’archives 
doivent être exemptés de certaines dispositions.

Τροπολογία 3098
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Seán Kelly, Renate Sommer, Véronique Mathieu 
Houillon, Lara Comi, Γεώργιος Παπανικολάου

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 84 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εντός των ορίων του παρόντος 
κανονισμού, τα κράτη μέλη μπορούν να
θεσπίζουν ειδικούς κανόνες για τον 
καθορισμό των εξουσιών έρευνας των 
αρχών ελέγχου, οι οποίες προβλέπονται 
στο άρθρο 53 παράγραφος 2, σε σχέση με 
υπευθύνους επεξεργασίας ή εκτελούντες 
την επεξεργασία οι οποίοι υπέχουν, βάσει 
του εθνικού δικαίου ή των κανόνων που 

1. Εντός των ορίων του παρόντος 
κανονισμού, τα κράτη μέλη θεσπίζουν 
ειδικούς κανόνες για τον καθορισμό των 
εξουσιών έρευνας των αρχών ελέγχου, οι 
οποίες προβλέπονται στο άρθρο 53 
παράγραφος 2, σε σχέση με υπευθύνους 
επεξεργασίας ή εκτελούντες την 
επεξεργασία οι οποίοι υπέχουν, βάσει του 
εθνικού δικαίου ή των κανόνων που 
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θεσπίζονται από αρμόδιους εθνικούς 
φορείς, υποχρέωση επαγγελματικού 
απορρήτου ή άλλες αντίστοιχες 
υποχρεώσεις τήρησης απορρήτου, εάν 
αυτό είναι αναγκαίο και αναλογικό για τον 
συμβιβασμό του δικαιώματος στην 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα με την υποχρέωση απορρήτου. 
Οι εν λόγω κανόνες εφαρμόζονται μόνον 
σε σχέση με δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα τα οποία ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία 
έλαβαν από ή εξασφάλισαν στο πλαίσιο 
δραστηριότητας η οποία καλύπτεται από 
την εν λόγω υποχρέωση απορρήτου.

θεσπίζονται από αρμόδιους εθνικούς 
φορείς, υποχρέωση επαγγελματικού 
απορρήτου ή άλλες αντίστοιχες 
υποχρεώσεις τήρησης απορρήτου, εάν 
αυτό είναι αναγκαίο και αναλογικό για τον 
συμβιβασμό του δικαιώματος στην 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα με την υποχρέωση απορρήτου. 
Οι εν λόγω κανόνες εφαρμόζονται μόνον
σε σχέση με δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα τα οποία ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία 
έλαβαν από ή εξασφάλισαν στο πλαίσιο 
δραστηριότητας η οποία καλύπτεται από 
την εν λόγω υποχρέωση απορρήτου.

Or. en

Τροπολογία 3099
Alexandra Thein

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 84 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εντός των ορίων του παρόντος 
κανονισμού, τα κράτη μέλη μπορούν να 
θεσπίζουν ειδικούς κανόνες για τον 
καθορισμό των εξουσιών έρευνας των 
αρχών ελέγχου, οι οποίες προβλέπονται 
στο άρθρο 53 παράγραφος 2, σε σχέση με 
υπευθύνους επεξεργασίας ή εκτελούντες 
την επεξεργασία οι οποίοι υπέχουν, βάσει 
του εθνικού δικαίου ή των κανόνων που 
θεσπίζονται από αρμόδιους εθνικούς 
φορείς, υποχρέωση επαγγελματικού 
απορρήτου ή άλλες αντίστοιχες 
υποχρεώσεις τήρησης απορρήτου, εάν 
αυτό είναι αναγκαίο και αναλογικό για τον 
συμβιβασμό του δικαιώματος στην 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα με την υποχρέωση απορρήτου. 
Οι εν λόγω κανόνες εφαρμόζονται μόνον 
σε σχέση με δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα τα οποία ο υπεύθυνος 

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν 
διά νόμου:
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επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία 
έλαβαν από ή εξασφάλισαν στο πλαίσιο 
δραστηριότητας η οποία καλύπτεται από 
την εν λόγω υποχρέωση απορρήτου.

α) εξαιρέσεις ή παρεκκλίσεις από τις 
διατάξεις σχετικά με τις γενικές αρχές 
στο κεφάλαιο ΙΙ, με τα δικαιώματα των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα στο κεφάλαιο ΙΙΙ, με τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας και τον 
εκτελούντα την επεξεργασία στο 
κεφάλαιο IV, με τη διαβίβαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες 
και διεθνείς οργανισμούς στο κεφάλαιο V, 
όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που υπέχουν 
υποχρέωση επαγγελματικού απορρήτου ή 
άλλη αντίστοιχη  υποχρέωση απορρήτου 
εκ μέρους του υπευθύνου επεξεργασίας ή 
του εκτελούντα την επεξεργασία·
β) εντός των ορίων του παρόντος 
κανονισμού, ειδικούς κανόνες για τον 
καθορισμό των εξουσιών έρευνας των 
αρχών ελέγχου, οι οποίες προβλέπονται 
στο άρθρο 53 παράγραφος 2, σε σχέση με 
υπευθύνους επεξεργασίας ή εκτελούντες 
την επεξεργασία οι οποίοι υπέχουν, βάσει 
του εθνικού δικαίου ή των κανόνων που 
θεσπίζονται από αρμόδιους εθνικούς 
φορείς, υποχρέωση επαγγελματικού 
απορρήτου ή άλλες αντίστοιχες 
υποχρεώσεις τήρησης απορρήτου, εάν 
αυτό είναι αναγκαίο και αναλογικό για τον 
συμβιβασμό του δικαιώματος στην 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα με την υποχρέωση απορρήτου.

Οι εν λόγω κανόνες εφαρμόζονται μόνον 
σε σχέση με δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα τα οποία ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία 
έλαβαν από ή εξασφάλισαν στο πλαίσιο 
δραστηριότητας η οποία καλύπτεται από 
την εν λόγω υποχρέωση απορρήτου.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση επαγγελματικού απορρήτου (π.χ. συμβολαιογράφοι, φοροτεχνικοί) πρέπει να 
υπερισχύει έναντι κάθε διάταξης για την προστασία των δεδομένων. Αυτό δεν αφορά μόνο την 
ήδη προβλεπόμενη στο άρθρο 84 δυνατότητα των κρατών μελών να εγκρίνουν διάφορες 
ρυθμίσεις για τις εξουσίες έρευνας των αρχών ελέγχου έναντι προσώπων που υπέχουν 
υποχρέωση τήρησης επαγγελματικού απορρήτου, αλλά και τη δυνατότητα των κρατών μελών να 
προσαρμόζουν, εάν χρειάζεται, τις ίδιες τις διατάξεις ουσιαστικού δικαίου για την προστασία 
των δεδομένων. 

Τροπολογία 3100
Sophia in 't Veld

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 85

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 85 διαγράφεται
Υφιστάμενοι κανόνες προστασίας των 
δεδομένων εκκλησιών και θρησκευτικών 
ενώσεων
1. Εάν σε ένα κράτος μέλος εκκλησίες και 
θρησκευτικές ενώσεις ή κοινότητες 
εφαρμόζουν, κατά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού, πλήρες σύνολο 
κανόνων οι οποίοι αφορούν την 
προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, οι εν λόγω 
κανόνες μπορούν να συνεχίσουν να 
εφαρμόζονται, εφόσον εναρμονισθούν με
τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.
2. Οι εκκλησίες και οι θρησκευτικές 
ενώσεις οι οποίες εφαρμόζουν πλήρες 
σύνολο κανόνων σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 προβλέπουν την ίδρυση 
ανεξάρτητης αρχής ελέγχου σύμφωνα με 
το κεφάλαιο VI του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en
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Τροπολογία 3101
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 85

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Άρθρο 85 διαγράφεται
Υφιστάμενοι κανόνες προστασίας των 
δεδομένων εκκλησιών και θρησκευτικών 
ενώσεων
1. Εάν σε ένα κράτος μέλος εκκλησίες και 
θρησκευτικές ενώσεις ή κοινότητες 
εφαρμόζουν, κατά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού, πλήρες σύνολο 
κανόνων οι οποίοι αφορούν την 
προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, οι εν λόγω 
κανόνες μπορούν να συνεχίσουν να 
εφαρμόζονται, εφόσον εναρμονισθούν με 
τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.
2. Οι εκκλησίες και οι θρησκευτικές 
ενώσεις οι οποίες εφαρμόζουν πλήρες 
σύνολο κανόνων σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 προβλέπουν την ίδρυση 
ανεξάρτητης αρχής ελέγχου σύμφωνα με 
το κεφάλαιο VI του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε αυτό το πλαίσιο είναι ανάρμοστη η ειδική μεταχείριση κάθε είδους εκκλησιών και 
θρησκευτικών κοινοτήτων. Τα συμφέροντα των εκκλησιών και άλλων όσον αφορά ευαίσθητα 
δεδομένα ήδη συμπεριλαμβάνονται στο άρθρο 9.

Τροπολογία 3102
Bastiaan Belder

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 85 – τίτλος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υφιστάμενοι κανόνες προστασίας των 
δεδομένων εκκλησιών και θρησκευτικών 
ενώσεων

Κανόνες προστασίας των δεδομένων 
εκκλησιών και θρησκευτικών ενώσεων

Or. nl

Τροπολογία 3103
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 85 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εάν σε ένα κράτος μέλος εκκλησίες και 
θρησκευτικές ενώσεις ή κοινότητες 
εφαρμόζουν, κατά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού, πλήρες σύνολο 
κανόνων οι οποίοι αφορούν την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, οι εν λόγω κανόνες μπορούν 
να συνεχίσουν να εφαρμόζονται, εφόσον 
εναρμονισθούν με τις διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού.

1. Εάν σε ένα κράτος μέλος εκκλησίες και 
θρησκευτικές ενώσεις ή κοινότητες 
εφαρμόζουν, κατά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού, πλήρες σύνολο 
κανόνων οι οποίοι αφορούν την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, οι εν λόγω κανόνες μπορούν 
να συνεχίσουν να εφαρμόζονται, και αν 
κριθεί απαραίτητο μπορούν να 
τροποποιηθούν, εφόσον εναρμονισθούν με 
τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Or. es

Τροπολογία 3104
Bastiaan Belder

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 85 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εάν σε ένα κράτος μέλος εκκλησίες και 
θρησκευτικές ενώσεις ή κοινότητες 
εφαρμόζουν, κατά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού, πλήρες σύνολο 

1. Εάν σε ένα κράτος μέλος εκκλησίες και 
θρησκευτικές ενώσεις ή κοινότητες 
εφαρμόζουν κατάλληλους κανόνες οι 
οποίοι αφορούν την προστασία των 
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κανόνων οι οποίοι αφορούν την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, οι εν λόγω κανόνες μπορούν 
να συνεχίσουν να εφαρμόζονται, εφόσον 
εναρμονισθούν με τις διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού.

φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, οι εν λόγω κανόνες μπορούν 
να εφαρμόζονται, εφόσον εγγυώνται 
κατάλληλο επίπεδο προστασίας των 
δεδομένων.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Δεδομένης της αρχής της επικουρικότητας, ο κανονισμός δεν πρέπει να θίγει τους κατάλληλους 
κανόνες που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων από 
εκκλησίες και θρησκευτικές ενώσεις. Μέσω αυτού, είναι δυνατή η διασφάλιση καλού επιπέδου 
προστασίας των δεδομένων, ενώ παράλληλα αποτρέπεται η δυσανάλογη επιβάρυνση των 
τραπεζών και των θρησκευτικών ενώσεων, δεδομένου ότι αυτές επεξεργάζονται κυρίως 
δεδομένα που αφορούν τα μέλη τους.

Τροπολογία 3105
Bastiaan Belder

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 85 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι εκκλησίες και οι θρησκευτικές 
ενώσεις οι οποίες εφαρμόζουν πλήρες 
σύνολο κανόνων σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 προβλέπουν την ίδρυση 
ανεξάρτητης αρχής ελέγχου σύμφωνα με 
το κεφάλαιο VI του παρόντος 
κανονισμού.

διαγράφεται

Or. nl

Αιτιολόγηση

Δεν είναι οι εκκλησίες και οι θρησκευτικές ενώσεις εκείνες που μπορούν και πρέπει να 
προβλέπουν την ίδρυση ανεξάρτητων αρχών ελέγχου. Στο κεφάλαιο VI αναφέρεται, εξάλλου, 
ότι τα κράτη μέλη μεριμνούν για την ίδρυση και τη λειτουργία μίας ή περισσοτέρων αρχών 
ελέγχου.

Τροπολογία 3106
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 85 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι εκκλησίες και οι θρησκευτικές 
ενώσεις οι οποίες εφαρμόζουν πλήρες 
σύνολο κανόνων σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 προβλέπουν την ίδρυση 
ανεξάρτητης αρχής ελέγχου σύμφωνα με 
το κεφάλαιο VI του παρόντος κανονισμού.

2. Οι εκκλησίες και οι θρησκευτικές 
ενώσεις οι οποίες εφαρμόζουν πλήρες 
σύνολο κανόνων σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 προβλέπουν την ίδρυση 
ανεξάρτητης αρχής ελέγχου σύμφωνα με 
το κεφάλαιο VI του παρόντος κανονισμού 
ή λαμβάνουν επαρκή πιστοποίηση για την 
επεξεργασία στην οποία πρόκειται να 
προχωρήσουν σύμφωνα με όσα προβλέπει 
το άρθρο 39.

Or. es

Τροπολογία 3107
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 85 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 85α
Γενικές διατάξεις για τα θεμελιώδη 

δικαιώματα
Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού 
διασφαλίζουν τη συνεκτική εφαρμογή του 
Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις θεμελιώδεις 
αρχές δικαίου όπως ορίζονται στο άρθρο 
6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 3108
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Kεφάλαιο 10 – τίτλος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

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 3109
Nils Torvalds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η εξουσία έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην 
Επιτροπή υπό τις προϋποθέσεις που 
ορίζονται στο παρόν άρθρο. 

διαγράφεται

2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 5, στο άρθρο 8 
παράγραφος 3, στο άρθρο 9 παράγραφος 
3, στο άρθρο 12 παράγραφος 5, στο 
άρθρο 14 παράγραφος 7, στο άρθρο 15 
παράγραφος 3, στο άρθρο 17 παράγραφος 
9, στο άρθρο 20 παράγραφος 6, στο 
άρθρο 22 παράγραφος 4, στο άρθρο 23 
παράγραφος 3, στο άρθρο 26 παράγραφος 
5, στο άρθρο 28 παράγραφος 5, στο 
άρθρο στο άρθρο 30 παράγραφος 3, στο 
άρθρο 31 παράγραφος 5, στο άρθρο 32 
παράγραφος 5, στο άρθρο 33 παράγραφος 
6, στο άρθρο 34 παράγραφος 8, στο 
άρθρο 35 παράγραφος 11, στο άρθρο 37 
παράγραφος 2, στο άρθρο 39 παράγραφος 
2, στο άρθρο 43 παράγραφος 3, στο 
άρθρο 44 παράγραφος 7, στο άρθρο 79 
παράγραφος 6, στο άρθρο 81 παράγραφος 
3, στο άρθρο 82 παράγραφος 3 και στο 
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άρθρο 83 παράγραφος 3 ανατίθεται στην 
Επιτροπή για αόριστη χρονική περίοδο 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.
3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 5, στο άρθρο 8 
παράγραφος 3, στο άρθρο 9 παράγραφος 
3, στο άρθρο 12 παράγραφος 5, στο 
άρθρο 14 παράγραφος 7, στο άρθρο 15 
παράγραφος 3, στο άρθρο 17 παράγραφος 
9, στο άρθρο 20 παράγραφος 6, στο 
άρθρο 22 παράγραφος 4, στο άρθρο 23 
παράγραφος 3, στο άρθρο 26 παράγραφος 
5, στο άρθρο 28 παράγραφος 5, στο 
άρθρο 30 παράγραφος 3, στο άρθρο 31 
παράγραφος 5, στο άρθρο 32 παράγραφος 
5, στο άρθρο 33 παράγραφος 6, στο 
άρθρο 34 παράγραφος 8, στο άρθρο 35 
παράγραφος 11, στο άρθρο 37 
παράγραφος 2, στο άρθρο 39 παράγραφος 
2, στο άρθρο 43 παράγραφος 3, στο 
άρθρο 44 παράγραφος 7, στο άρθρο 79 
παράγραφος 6, στο άρθρο 81 παράγραφος 
3, στο άρθρο 82 παράγραφος 3 και στο 
άρθρο 83 παράγραφος 3 μπορεί να 
ανακληθεί οποτεδήποτε από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το 
Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης 
περατώνει την εξουσιοδότηση που
προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 
Αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από 
τη δημοσίευση της απόφασης στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος 
των ήδη εν ισχύι κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων.
4. Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί 
ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.
5. Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 6 
παράγραφος 5, του άρθρου 8 παράγραφος 
3, του άρθρου 9 παράγραφος 3, του 
άρθρου 12 παράγραφος 5, του άρθρου 14 
παράγραφος 7, του άρθρου 15 
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παράγραφος 3, του άρθρου 17 
παράγραφος 9, του άρθρου 20 
παράγραφος 6, του άρθρου 22 
παράγραφος 4, του άρθρου 23 
παράγραφος 3, του άρθρου 26 
παράγραφος 5, του άρθρου 28 
παράγραφος 5, του άρθρου 30 
παράγραφος 3, του άρθρου 31 
παράγραφος 5, του άρθρου 32 
παράγραφος 5, του άρθρου 33 
παράγραφος 6, του άρθρου 34 
παράγραφος 8, του άρθρου 35 
παράγραφος 11, του άρθρου 37 
παράγραφος 2, του άρθρου 39 
παράγραφος 2, του άρθρου 43 
παράγραφος 3, του άρθρου 44 
παράγραφος 7, του άρθρου 79 
παράγραφος 6, του άρθρου 81 
παράγραφος 3, του άρθρου 82 
παράγραφος 3 και του άρθρου 83 
παράγραφος 3 τίθεται σε ισχύ μόνον 
εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την 
ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η 
περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την 
Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν 
αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή 
παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν 
πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 3110
Stanimir Ilchev

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εξουσιοδότηση για την έκδοση 2. Η εξουσιοδότηση για την έκδοση 
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πράξεων κατ' εξουσιοδότηση που 
αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 5, 
στο άρθρο 8 παράγραφος 3, στο άρθρο 9 
παράγραφος 3, στο άρθρο 12 παράγραφος 
5, στο άρθρο 14 παράγραφος 7, στο άρθρο 
15 παράγραφος 3, στο άρθρο 17 
παράγραφος 9, στο άρθρο 20 παράγραφος 
6, στο άρθρο 22 παράγραφος 4, στο άρθρο 
23 παράγραφος 3, στο άρθρο 26 
παράγραφος 5, στο άρθρο 28 παράγραφος 
5, στο άρθρο στο άρθρο 30 παράγραφος 3, 
στο άρθρο 31 παράγραφος 5, στο άρθρο 32 
παράγραφος 5, στο άρθρο 33 παράγραφος 
6, στο άρθρο 34 παράγραφος 8, στο άρθρο 
35 παράγραφος 11, στο άρθρο 37 
παράγραφος 2, στο άρθρο 39 παράγραφος 
2, στο άρθρο 43 παράγραφος 3, στο άρθρο 
44 παράγραφος 7, στο άρθρο 79 
παράγραφος 6, στο άρθρο 81 παράγραφος 
3, στο άρθρο 82 παράγραφος 3 και στο 
άρθρο 83 παράγραφος 3 ανατίθεται στην 
Επιτροπή για αόριστη χρονική περίοδο από 
την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.

πράξεων κατ' εξουσιοδότηση που 
αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 5, 
στο άρθρο 8 παράγραφος 3, στο άρθρο 9 
παράγραφος 3, στο άρθρο 12 παράγραφος 
5, στο άρθρο 14 παράγραφος 9 στο άρθρο 
15 παράγραφος 3, στο άρθρο 17 
παράγραφος 9, στο άρθρο 20 παράγραφος 
6, στο άρθρο 22 παράγραφος 4, στο άρθρο 
23 παράγραφος 3, στο άρθρο 26 
παράγραφος 5, στο άρθρο στο άρθρο 30 
παράγραφος 3, στο άρθρο 31 παράγραφος 
5, στο άρθρο 32 παράγραφος 5, στο άρθρο 
33 παράγραφος 6, στο άρθρο 34 
παράγραφος 8, στο άρθρο 35 παράγραφος 
11, στο άρθρο 37 παράγραφος 2, στο 
άρθρο 39 παράγραφος 2, στο άρθρο 43 
παράγραφος 3, στο άρθρο 44 παράγραφος 
7, στο άρθρο 79 παράγραφος 6, στο άρθρο 
81 παράγραφος 3, στο άρθρο 82 
παράγραφος 3 και στο άρθρο 83 
παράγραφος 3 ανατίθεται στην Επιτροπή 
για αόριστη χρονική περίοδο από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

Or. de

Τροπολογία 3111
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 5, στο άρθρο 8 
παράγραφος 3, στο άρθρο 9 παράγραφος 3, 
στο άρθρο 12 παράγραφος 5, στο άρθρο 14 
παράγραφος 7, στο άρθρο 15 παράγραφος 
3, στο άρθρο 17 παράγραφος 9, στο άρθρο 
20 παράγραφος 6, στο άρθρο 22 
παράγραφος 4, στο άρθρο 23 παράγραφος 
3, στο άρθρο 26 παράγραφος 5, στο άρθρο 
28 παράγραφος 5, στο άρθρο στο άρθρο 30 
παράγραφος 3, στο άρθρο 31 παράγραφος 

2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 5, στο άρθρο 8 
παράγραφος 3, στο άρθρο 9 παράγραφος 3, 
στο άρθρο 12 παράγραφος 5, στο άρθρο 14 
παράγραφος 7, στο άρθρο 15 παράγραφος 
3, στο άρθρο 17 παράγραφος 9, στο άρθρο 
20 παράγραφος 6, στο άρθρο 22 
παράγραφος 4, στο άρθρο 23 παράγραφος 
3, στο άρθρο 26 παράγραφος 5, στο άρθρο 
28 παράγραφος 5, στο άρθρο στο άρθρο 30 
παράγραφος 3, στο άρθρο 31 παράγραφος 
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5, στο άρθρο 32 παράγραφος 5, στο άρθρο 
33 παράγραφος 6, στο άρθρο 34 
παράγραφος 8, στο άρθρο 35 παράγραφος 
11, στο άρθρο 37 παράγραφος 2, στο 
άρθρο 39 παράγραφος 2, στο άρθρο 43 
παράγραφος 3, στο άρθρο 44 παράγραφος 
7, στο άρθρο 79 παράγραφος 6, στο άρθρο 
81 παράγραφος 3, στο άρθρο 82 
παράγραφος 3 και στο άρθρο 83 
παράγραφος 3 ανατίθεται στην Επιτροπή 
για αόριστη χρονική περίοδο από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

5, στο άρθρο 32 παράγραφος 5, στο άρθρο 
33 παράγραφος 6, στο άρθρο 34 
παράγραφος 8, στο άρθρο 35 παράγραφος 
11, στο άρθρο 37 παράγραφος 2, στο 
άρθρο 39 παράγραφος 2, στο άρθρο 43 
παράγραφος 3, στο άρθρο 44 παράγραφος 
7, στο άρθρο 79 παράγραφος 6 και στο 
άρθρο 83 παράγραφος 3 ανατίθεται στην 
Επιτροπή για αόριστη χρονική περίοδο από 
την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τροπολογία η οποία συνδέεται με τις τροπολογίες του άρθρου 81 παράγραφος 3 και του άρθρου 
82 παράγραφος 3.

Τροπολογία 3112
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 5, στο άρθρο 8 
παράγραφος 3, στο άρθρο 9 παράγραφος 
3, στο άρθρο 12 παράγραφος 5, στο 
άρθρο 14 παράγραφος 7, στο άρθρο 15 
παράγραφος 3, στο άρθρο 17 παράγραφος 
9, στο άρθρο 20 παράγραφος 6, στο 
άρθρο 22 παράγραφος 4, στο άρθρο 23 
παράγραφος 3, στο άρθρο 26 παράγραφος 
5, στο άρθρο 28 παράγραφος 5, στο 
άρθρο στο άρθρο 30 παράγραφος 3, στο 
άρθρο 31 παράγραφος 5, στο άρθρο 32 
παράγραφος 5, στο άρθρο 33 παράγραφος 
6, στο άρθρο 34 παράγραφος 8, στο 
άρθρο 35 παράγραφος 11, στο άρθρο 37 
παράγραφος 2, στο άρθρο 39 παράγραφος 
2, στο άρθρο 43 παράγραφος 3, στο 

2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται [στα 
άρθρα ΧΧΧ] ανατίθεται στην Επιτροπή για 
αόριστη χρονική περίοδο από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.
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άρθρο 44 παράγραφος 7, στο άρθρο 79 
παράγραφος 6, στο άρθρο 81 παράγραφος 
3, στο άρθρο 82 παράγραφος 3 και στο 
άρθρο 83 παράγραφος 3 ανατίθεται στην 
Επιτροπή για αόριστη χρονική περίοδο από 
την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 3113
Stanimir Ilchev

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εξουσιοδότηση για την έκδοση 
πράξεων κατ' εξουσιοδότηση που 
αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 5, 
στο άρθρο 8 παράγραφος 3, στο άρθρο 9 
παράγραφος 3, στο άρθρο 12 παράγραφος 
5, στο άρθρο 14 παράγραφος 7, στο άρθρο 
15 παράγραφος 3, στο άρθρο 17 
παράγραφος 9, στο άρθρο 20 παράγραφος 
6, στο άρθρο 22 παράγραφος 4, στο άρθρο 
23 παράγραφος 3, στο άρθρο 26 
παράγραφος 5, στο άρθρο 28 παράγραφος 
5, στο άρθρο 30 παράγραφος 3, στο άρθρο 
31 παράγραφος 5, στο άρθρο 32 
παράγραφος 5, στο άρθρο 33 παράγραφος 
6, στο άρθρο 34 παράγραφος 8, στο άρθρο 
35 παράγραφος 11, στο άρθρο 37 
παράγραφος 2, στο άρθρο 39 παράγραφος 
2, στο άρθρο 43 παράγραφος 3, στο άρθρο 
44 παράγραφος 7, στο άρθρο 79 
παράγραφος 6, στο άρθρο 81 παράγραφος 
3, στο άρθρο 82 παράγραφος 3 και στο 
άρθρο 83 παράγραφος 3 μπορεί να 
ανακληθεί οποτεδήποτε από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η 
απόφαση ανάκλησης περατώνει την 
εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην 
εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την 
επόμενη ημέρα από τη δημοσίευση της 

3. Η εξουσιοδότηση για την έκδοση 
πράξεων κατ' εξουσιοδότηση που 
αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 5, 
στο άρθρο 8 παράγραφος 3, στο άρθρο 9 
παράγραφος 3, στο άρθρο 12 παράγραφος 
5, στο άρθρο 14 παράγραφος 9, στο άρθρο 
15 παράγραφος 3, στο άρθρο 17 
παράγραφος 9, στο άρθρο 20 παράγραφος 
6, στο άρθρο 22 παράγραφος 4, στο άρθρο 
23 παράγραφος 3, στο άρθρο 26 
παράγραφος 5, στο άρθρο 30 παράγραφος 
3, στο άρθρο 31 παράγραφος 5, στο άρθρο 
32 παράγραφος 5, στο άρθρο 33 
παράγραφος 6, στο άρθρο 34 παράγραφος 
8, στο άρθρο 35 παράγραφος 11, στο 
άρθρο 37 παράγραφος 2, στο άρθρο 39 
παράγραφος 2, στο άρθρο 43 παράγραφος 
3, στο άρθρο 44 παράγραφος 7, στο άρθρο 
79 παράγραφος 6, στο άρθρο 81 
παράγραφος 3, στο άρθρο 82 παράγραφος 
3 και στο άρθρο 83 παράγραφος 3 μπορεί 
να ανακληθεί οποτεδήποτε από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το 
Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης 
περατώνει την εξουσιοδότηση που 
προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Η 
απόφαση αρχίζει να ισχύει την επόμενη 
ημέρα από τη δημοσίευσή της στην 
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απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη 
ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν 
θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύι κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων.

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος 
των ήδη εν ισχύι κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων.

Or. de

Τροπολογία 3114
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 5, στο άρθρο 8 
παράγραφος 3, στο άρθρο 9 παράγραφος 
3, στο άρθρο 12 παράγραφος 5, στο 
άρθρο 14 παράγραφος 7, στο άρθρο 15 
παράγραφος 3, στο άρθρο 17 παράγραφος 
9, στο άρθρο 20 παράγραφος 6, στο 
άρθρο 22 παράγραφος 4, στο άρθρο 23 
παράγραφος 3, στο άρθρο 26 παράγραφος 
5, στο άρθρο 28 παράγραφος 5, στο 
άρθρο 30 παράγραφος 3, στο άρθρο 31 
παράγραφος 5, στο άρθρο 32 παράγραφος 
5, στο άρθρο 33 παράγραφος 6, στο 
άρθρο 34 παράγραφος 8, στο άρθρο 35 
παράγραφος 11, στο άρθρο 37 
παράγραφος 2, στο άρθρο 39 παράγραφος 
2, στο άρθρο 43 παράγραφος 3, στο 
άρθρο 44 παράγραφος 7, στο άρθρο 79 
παράγραφος 6, στο άρθρο 81 παράγραφος 
3, στο άρθρο 82 παράγραφος 3 και στο 
άρθρο 83 παράγραφος 3 μπορεί να 
ανακληθεί οποτεδήποτε από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η 
απόφαση ανάκλησης περατώνει την 
εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην 
εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την 
επόμενη ημέρα από τη δημοσίευση της 
απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη 
ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν 

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται [στα 
άρθρα XΧΧ] μπορεί να ανακληθεί 
οποτεδήποτε από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η 
απόφαση ανάκλησης περατώνει την 
εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην 
εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την 
επόμενη ημέρα από τη δημοσίευση της 
απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη 
ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν 
θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύι κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων.
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θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύι κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων.

Or. en

Τροπολογία 3115
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 6 
παράγραφος 5, του άρθρου 8 παράγραφος 
3, του άρθρου 9 παράγραφος 3, του 
άρθρου 12 παράγραφος 5, του άρθρου 14 
παράγραφος 7, του άρθρου 15 
παράγραφος 3, του άρθρου 17 
παράγραφος 9, του άρθρου 20 
παράγραφος 6, του άρθρου 22 
παράγραφος 4, του άρθρου 23 
παράγραφος 3, του άρθρου 26 
παράγραφος 5, του άρθρου 28 
παράγραφος 5, του άρθρου 30 
παράγραφος 3, του άρθρου 31 
παράγραφος 5, του άρθρου 32 
παράγραφος 5, του άρθρου 33 
παράγραφος 6, του άρθρου 34 
παράγραφος 8, του άρθρου 35 
παράγραφος 11, του άρθρου 37 
παράγραφος 2, του άρθρου 39 
παράγραφος 2, του άρθρου 43 
παράγραφος 3, του άρθρου 44 
παράγραφος 7, του άρθρου 79 
παράγραφος 6, του άρθρου 81 
παράγραφος 3, του άρθρου 82 
παράγραφος 3 και του άρθρου 83 
παράγραφος 3 τίθεται σε ισχύ μόνον 
εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την 
ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ή εάν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το 

5. Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει [των άρθρων ΧΧΧ] 
τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει 
διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο 
μηνών από την ημέρα που η πράξη 
κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η 
περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την 
Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν 
αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται 
κατά έξι μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου.
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Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος 
αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν 
πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που διασφαλίζει ότι το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαθέτουν 
επαρκή χρόνο ώστε να εγκρίνουν την κατ' εξουσιοδότηση πράξη. Εάν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο επιθυμούν να εγκρίνουν νωρίτερα την κατ' εξουσιοδότηση 
πράξη, μπορούν να το πράξουν ενημερώνοντας την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν 
αντιρρήσεις στην κατ’ εξουσιοδότηση πράξη.

Τροπολογία 3116
Stanimir Ilchev

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 6 
παράγραφος 5, του άρθρου 8 παράγραφος 
3, του άρθρου 9 παράγραφος 3, του 
άρθρου 12 παράγραφος 5, του άρθρου 14 
παράγραφος 7, του άρθρου 15 παράγραφος 
3, του άρθρου 17 παράγραφος 9, του 
άρθρου 20 παράγραφος 6, του άρθρου 22 
παράγραφος 4, του άρθρου 23 παράγραφος 
3, του άρθρου 26 παράγραφος 5, του 
άρθρου 28 παράγραφος 5, του άρθρου 30 
παράγραφος 3, του άρθρου 31 παράγραφος 
5, του άρθρου 32 παράγραφος 5, του 
άρθρου 33 παράγραφος 6, του άρθρου 34 
παράγραφος 8, του άρθρου 35 παράγραφος 
11, του άρθρου 37 παράγραφος 2, του 
άρθρου 39 παράγραφος 2, του άρθρου 43 
παράγραφος 3, του άρθρου 44 παράγραφος 
7, του άρθρου 79 παράγραφος 6, του 
άρθρου 81 παράγραφος 3, του άρθρου 82 
παράγραφος 3 και του άρθρου 83 

5. Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 8 
παράγραφος 3, του άρθρου 9 παράγραφος 
3, του άρθρου 12 παράγραφος 5, του 
άρθρου 14 παράγραφος 9, του άρθρου 15 
παράγραφος 3, του άρθρου 17 παράγραφος 
9, του άρθρου 20 παράγραφος 6, του 
άρθρου 22 παράγραφος 4, του άρθρου 23 
παράγραφος 3, του άρθρου 26 παράγραφος 
5, του άρθρου 30 παράγραφος 3, του 
άρθρου 31 παράγραφος 5, του άρθρου 32 
παράγραφος 5, του άρθρου 33 παράγραφος 
6, του άρθρου 34 παράγραφος 8, του 
άρθρου 35 παράγραφος 11, του άρθρου 37 
παράγραφος 2, του άρθρου 39 παράγραφος 
2, του άρθρου 43 παράγραφος 3, του 
άρθρου 44 παράγραφος 7, του άρθρου 79 
παράγραφος 6, του άρθρου 81 παράγραφος 
3, του άρθρου 82 παράγραφος 3 και του 
άρθρου 83 παράγραφος 3 τίθεται σε ισχύ 
μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί 
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παράγραφος 3 τίθεται σε ισχύ μόνον 
εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την 
ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ή εάν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος 
αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν 
πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την 
ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ή εάν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος 
αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν 
πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Or. de

Τροπολογία 3117
Stanimir Ilchev

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 6 
παράγραφος 5, του άρθρου 8 παράγραφος 
3, του άρθρου 9 παράγραφος 3, του 
άρθρου 12 παράγραφος 5, του άρθρου 14 
παράγραφος 7, του άρθρου 15 παράγραφος 
3, του άρθρου 17 παράγραφος 9, του 
άρθρου 20 παράγραφος 6, του άρθρου 22 
παράγραφος 4, του άρθρου 23 παράγραφος 
3, του άρθρου 26 παράγραφος 5, του 
άρθρου 28 παράγραφος 5, του άρθρου 30 
παράγραφος 3, του άρθρου 31 παράγραφος 
5, του άρθρου 32 παράγραφος 5, του 
άρθρου 33 παράγραφος 6, του άρθρου 34 
παράγραφος 8, του άρθρου 35 παράγραφος 
11, του άρθρου 37 παράγραφος 2, του 
άρθρου 39 παράγραφος 2, του άρθρου 43 
παράγραφος 3, του άρθρου 44 παράγραφος 
7, του άρθρου 79 παράγραφος 6, του 
άρθρου 81 παράγραφος 3, του άρθρου 82 
παράγραφος 3 και του άρθρου 83 
παράγραφος 3 τίθεται σε ισχύ μόνον 

5. Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 8 
παράγραφος 3, του άρθρου 9 παράγραφος 
3, του άρθρου 12 παράγραφος 5, του 
άρθρου 14 παράγραφος 9, του άρθρου 15 
παράγραφος 3, του άρθρου 17 παράγραφος 
9, του άρθρου 20 παράγραφος 6, του 
άρθρου 22 παράγραφος 4, του άρθρου 23 
παράγραφος 3, του άρθρου 26 παράγραφος 
5, του άρθρου 30 παράγραφος 3, του 
άρθρου 31 παράγραφος 5, του άρθρου 32 
παράγραφος 5, του άρθρου 33 παράγραφος 
6, του άρθρου 34 παράγραφος 8, του 
άρθρου 35 παράγραφος 11, του άρθρου 37 
παράγραφος 2, του άρθρου 39 παράγραφος 
2, του άρθρου 43 παράγραφος 3, του 
άρθρου 44 παράγραφος 7, του άρθρου 79 
παράγραφος 6, του άρθρου 81 παράγραφος 
3, του άρθρου 82 παράγραφος 3 και του 
άρθρου 83 παράγραφος 3 τίθεται σε ισχύ 
μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί 
αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 



PE506.173v03-00 112/125 AM\929832EL.doc

EL

εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την 
ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ή εάν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος 
αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν 
πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την 
ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ή εάν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος 
αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν 
πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Or. de

Τροπολογία 3118
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 6 
παράγραφος 5, του άρθρου 8 παράγραφος 
3, του άρθρου 9 παράγραφος 3, του 
άρθρου 12 παράγραφος 5, του άρθρου 14 
παράγραφος 7, του άρθρου 15 
παράγραφος 3, του άρθρου 17 
παράγραφος 9, του άρθρου 20 
παράγραφος 6, του άρθρου 22 
παράγραφος 4, του άρθρου 23 
παράγραφος 3, του άρθρου 26 
παράγραφος 5, του άρθρου 28 
παράγραφος 5, του άρθρου 30 
παράγραφος 3, του άρθρου 31 
παράγραφος 5, του άρθρου 32 
παράγραφος 5, του άρθρου 33 
παράγραφος 6, του άρθρου 34 
παράγραφος 8, του άρθρου 35 
παράγραφος 11, του άρθρου 37 
παράγραφος 2, του άρθρου 39 
παράγραφος 2, του άρθρου 43 
παράγραφος 3, του άρθρου 44 
παράγραφος 7, του άρθρου 79 

5. Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει [των άρθρων ΧΧΧ] 
τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει 
διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός 
τεσσάρων μηνών από την ημέρα που η 
πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν 
λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος 
αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν 
πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
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παράγραφος 6, του άρθρου 81 
παράγραφος 3, του άρθρου 82 
παράγραφος 3 και του άρθρου 83 
παράγραφος 3 τίθεται σε ισχύ μόνον 
εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την 
ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ή εάν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος 
αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν 
πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 3119
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 6 
παράγραφος 5, του άρθρου 8 παράγραφος 
3, του άρθρου 9 παράγραφος 3, του 
άρθρου 12 παράγραφος 5, του άρθρου 14 
παράγραφος 7, του άρθρου 15 παράγραφος 
3, του άρθρου 17 παράγραφος 9, του 
άρθρου 20 παράγραφος 6, του άρθρου 22 
παράγραφος 4, του άρθρου 23 παράγραφος 
3, του άρθρου 26 παράγραφος 5, του 
άρθρου 28 παράγραφος 5, του άρθρου 30 
παράγραφος 3, του άρθρου 31 παράγραφος 
5, του άρθρου 32 παράγραφος 5, του 
άρθρου 33 παράγραφος 6, του άρθρου 34 
παράγραφος 8, του άρθρου 35 παράγραφος 
11, του άρθρου 37 παράγραφος 2, του 
άρθρου 39 παράγραφος 2, του άρθρου 43 
παράγραφος 3, του άρθρου 44 παράγραφος 
7, του άρθρου 79 παράγραφος 6, του 

5. Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 6 
παράγραφος 5, του άρθρου 8 παράγραφος 
3, του άρθρου 9 παράγραφος 3, του 
άρθρου 12 παράγραφος 5, του άρθρου 14 
παράγραφος 7, του άρθρου 15 παράγραφος 
3, του άρθρου 17 παράγραφος 9, του 
άρθρου 20 παράγραφος 6, του άρθρου 22 
παράγραφος 4, του άρθρου 23 παράγραφος 
3, του άρθρου 26 παράγραφος 5, του 
άρθρου 28 παράγραφος 5, του άρθρου 30 
παράγραφος 3, του άρθρου 31 παράγραφος 
5, του άρθρου 32 παράγραφος 5, του 
άρθρου 33 παράγραφος 6, του άρθρου 34 
παράγραφος 8, του άρθρου 35 παράγραφος 
11, του άρθρου 37 παράγραφος 2, του 
άρθρου 39 παράγραφος 2, του άρθρου 43 
παράγραφος 3, του άρθρου 44 παράγραφος 
7, του άρθρου 79 παράγραφος 6 και του 
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άρθρου 81 παράγραφος 3, του άρθρου 82 
παράγραφος 3 και του άρθρου 83 
παράγραφος 3 τίθεται σε ισχύ μόνον 
εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την 
ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ή εάν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος 
αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν 
πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

άρθρου 83 παράγραφος 3 τίθεται σε ισχύ 
μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί 
αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την 
ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ή εάν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος 
αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν 
πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τροπολογία η οποία συνδέεται με τις τροπολογίες του άρθρου 81 παράγραφος 3 και του άρθρου 
82 παράγραφος 3.

Τροπολογία 3120
Rui Tavares

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Η Επιτροπή εγκρίνει την κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη δυνάμει του 
άρθρου 11 παράγραφος 2α το αργότερο 
ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή 
δύναται να επεκτείνει την προθεσμία 
κατά 6 μήνες.

Or. en

Τροπολογία 3121
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 87
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Άρθρο 87 διαγράφεται
Διαδικασία επιτροπής
1. Η Επιτροπή επικουρείται από 
επιτροπή. Η εν λόγω επιτροπή είναι 
επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 182/2011.
2. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα 
παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
3. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα 
παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 8 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011, σε 
συνδυασμό με το άρθρο 5.

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 3122
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 87 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα 
παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 8 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011, σε 
συνδυασμό με το άρθρο 5.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 3123
Monika Hohlmeier
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 88 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι διεξαγόμενες κατά τη χρονική 
στιγμή της έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
της οδηγίας 95/46/ΕΚ επεξεργασίες 
δεδομένων δεν θίγονται από την 
κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Προστασία της συνέχισης τρεχουσών διαδικασιών επεξεργασίας δεδομένων

Τροπολογία 3124
Monika Hohlmeier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 89 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός δεν επιβάλλει 
πρόσθετες υποχρεώσεις σε φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα σε σχέση με την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα όσον αφορά την παροχή 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
διαθέσιμων στο κοινό σε δημόσια δίκτυα 
επικοινωνίας στην Ένωση σε σχέση με 
θέματα τα οποία υπόκεινται στις ειδικές 
υποχρεώσεις με τον ίδιο στόχο που 
ορίζεται στην οδηγία 2002/58/ΕΚ.

1. Ο παρών κανονισμός δεν θίγει διατάξεις 
των κρατών μελών που θεσπίστηκαν για 
τη μεταφορά της οδηγίας 2002/85/ΕΚ σε 
σχέση με την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα όσον αφορά την 
παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών διαθέσιμων στο κοινό σε 
δημόσια δίκτυα επικοινωνίας στην Ένωση.

Or. de

Τροπολογία 3125
Bernd Lange
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 89 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός δεν επιβάλλει 
πρόσθετες υποχρεώσεις σε φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα σε σχέση με την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα όσον αφορά την παροχή 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
διαθέσιμων στο κοινό σε δημόσια δίκτυα 
επικοινωνίας στην Ένωση σε σχέση με 
θέματα τα οποία υπόκεινται στις ειδικές 
υποχρεώσεις με τον ίδιο στόχο που 
ορίζεται στην οδηγία 2002/58/ΕΚ.

1. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται 
στο βαθμό που η οδηγία 2002/58/ΕΚ 
καλύπτει την επεξεργασία δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 3126
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 89 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το άρθρο 1 παράγραφος 2 της οδηγίας 
2002/58/ΕΚ διαγράφεται.

2. Το άρθρο 1 παράγραφος 2, το άρθρο 4 
και το άρθρο 15 της οδηγίας 2/58/EΚ 
διαγράφονται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπου απαιτείται, ο κανονισμός καλύπτει την αναγκαία νομική βάση. Σε περίπτωση ενδεχόμενης 
αλληλοεπικαλυπτόμενης νομοθεσίας είναι εύλογο να αποφευχθεί κάτι τέτοιο με διαγραφή των 
εν λόγω παραγράφων.

Τροπολογία 3127
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 89 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το άρθρο 1 παράγραφος 2 της οδηγίας 
2002/58/ΕΚ διαγράφεται.

2. Το άρθρο 1 παράγραφος 2, το άρθρο 2 
στοιχεία β) και γ), το άρθρο 4 παράγραφοι 
3, 4 και 5, καθώς και τα άρθρα 6 και 9
της οδηγίας 2002/58/ΕΚ διαγράφονται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην πρόσφατη γνωμοδότησή της σχετικά με τις υπηρεσίες γεωεντοπισμού στις έξυπνες 
συσκευές κινητής τηλεφωνίας, η ομάδα εργασίας του άρθρου 29 αναγνωρίζει ότι το συναφές 
και πρωταρχικό νομικό πρόσωπο για τη ρύθμιση των δεδομένων θέσης θα πρέπει να είναι η 
οδηγία 95/46/ΕΚ. Εφόσον ο ΓΚΠΔ πλέον συμπεριλαμβάνει τα «δεδομένα θέσης» όπως 
ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, η διαγραφή του άρθρου 2 στοιχείο γ) και του άρθρου 9 
της οδηγίας 2002/58/ΕΚ διασφαλίζει ασφάλεια δικαίου.

Τροπολογία 3128
Monika Hohlmeier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 89 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το άρθρο 1 παράγραφος 2 της οδηγίας 
2002/58/ΕΚ διαγράφεται.

2. Η Επιτροπή οφείλει να υποβάλει, έως 
την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 
91 παράγραφος 2 το αργότερο και χωρίς 
καθυστέρηση, πρόταση αναθεώρησης 
του νομικού πλαισίου που ισχύει για την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και την προστασία της 
ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες προκειμένου να επιτευχθεί 
συμφωνία με τον παρόντα κανονισμό και 
να ληφθεί μέριμνα για συνεκτικούς και 
ενιαίους νομικούς κανόνες για το 
θεμελιώδες δικαίωμα της προστασίας 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Μεταβατική ρύθμιση

Τροπολογία 3129
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 89 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το άρθρο 1 παράγραφος 2 της οδηγίας 
2002/58/ΕΚ διαγράφεται.

2. Το άρθρο 1 παράγραφος 2, το άρθρο 2 
στοιχεία β) και γ), το άρθρο 4 παράγραφοι 
3, 4 και 5, καθώς και τα άρθρα 6 και 9
της οδηγίας 2002/58/ΕΚ διαγράφονται.

Or. en

Τροπολογία 3130
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 89 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 89α
Επεξεργασία δεδομένων από τα θεσμικά 
και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς 

της ΕΕ
Η Επιτροπή οφείλει να υποβάλει, έως την 
ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 91 
παράγραφος 2 το αργότερο και χωρίς 
καθυστέρηση, πρόταση αναθεώρησης 
του νομικού πλαισίου που ισχύει για την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά 
όργανα και τους οργανισμούς της 
Ένωσης ώστε να συμμορφώνεται προς 
τον παρόντα κανονισμό, με στόχο τη 
διασφάλιση συνεκτικών και ενιαίων 
νομικών κανόνων σχετικά με το 
θεμελιώδες δικαίωμα της προστασίας 



PE506.173v03-00 120/125 AM\929832EL.doc

EL

των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 3131
Monika Hohlmeier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 91 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η εφαρμογή του αρχίζει [δύο έτη μετά την 
ημερομηνία που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1].

Η εφαρμογή του αρχίζει [δύο έτη μετά την 
ημερομηνία που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1]. Η συνέχιση των 
διεξαγομένων κατά την εν λόγω 
ημερομηνία σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
της οδηγίας 95/46/ΕΚ επεξεργασιών 
δεδομένων επιτρέπεται, με την επιφύλαξη 
των υποχρεώσεων που απορρέουν από τα 
κεφάλαια I – IV, έως την [πέντε έτη μετά 
την ημερομηνία που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1].

Or. de

Αιτιολόγηση

Η συμπληρωματική πρόταση προβλέπει βάσει της αρχής κράτους δικαίου περί προστασίας της 
δικαιολογημένης εμπιστοσύνης την προστασία της συνέχισης διαδικασιών επεξεργασίας 
δεδομένων για τρία επιπλέον έτη όσον αφορά διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων που 
άρχισαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού σε συμφωνία με τις μέχρι τότε 
απαιτήσεις του δικαίου της Ένωσης.

Τροπολογία 3132
Louis Michel, Philippe De Backer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 91 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Τίθεται σε εφαρμογή [δύο έτη μετά την 
ημερομηνία που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1].

Τίθεται σε εφαρμογή [δύο έτη μετά την 
ημερομηνία που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1] με την επιφύλαξη της 
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χρήσης δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που υποβλήθηκαν σε σύννομη 
επεξεργασία πριν από αυτή την 
ημερομηνία.

Or. en

Τροπολογία 3133
Alexander Alvaro, Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

-

Τροπολογία
Βλ. Παράρτημα X κατωτέρω
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Τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα δεν υποβάλλονται 
σε επεξεργασία για σκοπούς 
άλλους από αυτούς για τους 

οποίους χορηγήθηκαν·

Τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα δεν υποβάλλονται σε 
επεξεργασία για σκοπούς άλλους 

από αυτούς για τους οποίους 
χορηγήθηκαν·

Παράρτημα X - Παρουσίαση των στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 13 α (νέο)

1. Έχοντας υπόψη τις διαστάσεις που αναφέρονται στο σημείο 6, θα πρέπει να προβλέπονται 
τα εξής στοιχεία: 

Τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα δεν συλλέγονται πέραν 
του ελάχιστου απαραίτητου ορίου 
για κάθε συγκεκριμένο σκοπό της 

επεξεργασίας·

Τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα δεν διατηρούνται πέραν 
του ελάχιστου απαραίτητου ορίου 
για κάθε συγκεκριμένο σκοπό της 

επεξεργασίας·

Τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα δεν γνωστοποιούνται σε 

τρίτους ιδιωτικούς φορείς για 
σκοπούς άλλους από αυτούς για τους 

οποίους συλλέχθηκαν

Τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα δεν πωλούνται·

Τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα δεν διατηρούνται σε μη 

κρυπτογραφημένη μορφή

ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΥΤΑΙ
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2) Οι ακόλουθες λέξεις στις γραμμές στη δεύτερη στήλη του πίνακα στο σημείο 1 με τίτλο 
«ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ" θα πρέπει να αναγράφονται με έντονους χαρακτήρες:

α) η λέξη «συλλέγονται» στην πρώτη γραμμή της δεύτερης στήλης·
β) η λέξη «διατηρούνται» στη δεύτερη γραμμή της δεύτερης στήλης·
γ) η λέξη «υποβάλλονται σε επεξεργασία» στην τρίτη γραμμή της δεύτερης στήλης·
δ) η λέξη «γνωστοποιούνται» στην τέταρτη γραμμή της δεύτερης στήλης·
ε) η λέξη «πωλούνται» στην πέμπτη γραμμή της δεύτερης στήλης·
στ) οι λέξεις «μη κρυπτογραφημένη» στην έκτη γραμμή της δεύτερης στήλης·

3) Έχοντας υπόψη τις διαστάσεις που αναφέρονται στο σημείο 6, οι γραμμές στην τρίτη 
στήλη του πίνακα στο σημείο 1 με τίτλο «ΠΛΗΡΟΥΤΑΙ», θα πρέπει να συμπληρωθούν με 
ένα από τα κάτωθι δύο γραφήματα σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται δυνάμει του 
σημείου 4:

α)

β)

4) 

α) Εάν τα προσωπικά δεδομένα δεν συλλέγονται πέρα του ελάχιστου απαραίτητου ορίου για 
κάθε ειδικό σκοπό της επεξεργασίας, η πρώτη γραμμή της τρίτης στήλης του πίνακα στο 
σημείο 1 περιέχει το γράφημα που αναφέρεται στο σημείο 3α.

β) Εάν τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται πέρα του ελάχιστου απαραίτητου ορίου για κάθε 
ειδικό σκοπό της επεξεργασίας, η πρώτη γραμμή της τρίτης στήλης του πίνακα στο σημείο 1 
περιέχει το γράφημα που αναφέρεται στο σημείο 3β.



PE506.173v03-00 124/125 AM\929832EL.doc

EL

γ) Εάν τα προσωπικά δεδομένα δεν διατηρούνται πέρα του ελάχιστου απαραίτητου ορίου για 
κάθε ειδικό σκοπό της επεξεργασίας, η δεύτερη γραμμή της τρίτης στήλης του πίνακα στο 
σημείο 1 περιέχει το γράφημα που αναφέρεται στο σημείο 3α.

δ) Εάν τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται πέρα του ελάχιστου απαραίτητου ορίου για 
κάθε ειδικό σκοπό της επεξεργασίας, η δεύτερη γραμμή της τρίτης στήλης του πίνακα στο 
σημείο 1 περιέχει το γράφημα που αναφέρεται στο σημείο 3β.

ε) Εάν τα προσωπικά δεδομένα δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία πέρα του ελάχιστου 
απαραίτητου ορίου για κάθε ειδικό σκοπό της επεξεργασίας, η τρίτη γραμμή της τρίτης 
στήλης του πίνακα στο σημείο 1 περιέχει το γράφημα που αναφέρεται στο σημείο 3β.

στ) Εάν τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία πέρα του ελάχιστου 
απαραίτητου ορίου για κάθε ειδικό σκοπό της επεξεργασίας, η τρίτη γραμμή της τρίτης 
στήλης του πίνακα στο σημείο 1 περιέχει το γράφημα που αναφέρεται στο σημείο 3β.

ζ) Εάν τα προσωπικά δεδομένα δεν γνωστοποιούνται πέρα του ελάχιστου απαραίτητου ορίου 
για κάθε ειδικό σκοπό της επεξεργασίας, η τέταρτη γραμμή της τρίτης στήλης του πίνακα στο 
σημείο 1 περιέχει το γράφημα που αναφέρεται στο σημείο 3β.

η) Εάν τα προσωπικά δεδομένα γνωστοποιούνται πέρα του ελάχιστου απαραίτητου ορίου για 
κάθε ειδικό σκοπό της επεξεργασίας, η τέταρτη γραμμή της τρίτης στήλης του πίνακα στο 
σημείο 1 περιέχει το γράφημα που αναφέρεται στο σημείο 3β.

θ) Εάν τα προσωπικά δεδομένα πωλούνται, η πέμπτη γραμμή της τρίτης στήλης του πίνακα 
στο σημείο 1 περιέχει το γράφημα που αναφέρεται στο σημείο 3α.

ι) Εάν τα προσωπικά δεδομένα πωλούνται, η πέμπτη γραμμή της τρίτης στήλης του πίνακα 
στο σημείο 1 περιέχει το γράφημα που αναφέρεται στο σημείο 3α.

ια) Εάν τα προσωπικά δεδομένα δεν διατηρούνται σε μη κρυπτογραφημένη μορφή, η έκτη 
γραμμή της τρίτης στήλης του πίνακα στο σημείο 1 περιέχει το γράφημα που αναφέρεται στο 
σημείο 3β.

ιβ) Εάν τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται σε μη κρυπτογραφημένη μορφή, η έκτη 
γραμμή της τρίτης στήλης του πίνακα στο σημείο 1 περιέχει το γράφημα που αναφέρεται στο 
σημείο 3β.

5) Τα χρώματα αναφοράς των γραφημάτων στο σημείο 1 σε Pantone είναι Black Pantone No 
7547 και Red Pantone No 485. Το χρώμα αναφοράς του γραφήματος στο σημείο 3α σε 
Pantone είναι Green Pantone No 370 Το χρώμα αναφοράς του γραφήματος στο σημείο 3β σε 
Pantone είναι Red Pantone No 485
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6) Οι διαστάσεις που παρατίθενται στο κάτωθι βαθμονομημένο σχέδιο θα πρέπει να 
τηρούνται, ακόμη και εάν ο πίνακας υπόκειται σε σμίκρυνση ή σε μεγέθυνση. 

Or. en


