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Τροπολογία 430
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν 
διά νόμου κατηγορίες επεξεργασίας 
δεδομένων οι οποίες ενδέχεται να 
υπάγονται εν όλω ή εν μέρει στις 
εξαιρέσεις που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το δικαίωμα πρόσβασης του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα δεν πρέπει να 
περιορίζεται για ολόκληρες κατηγορίες επεξεργασίας. Οι περιορισμοί του δικαιώματος αυτού 
μπορούν να είναι θεμιτοί μόνον σε μεμονωμένες περιπτώσεις.

Τροπολογία 431
Jan Mulder

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν 
διά νόμου κατηγορίες επεξεργασίας 
δεδομένων οι οποίες ενδέχεται να 
υπάγονται εν όλω ή εν μέρει στις 
εξαιρέσεις που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν 
διά νόμου κατηγορίες επεξεργασίας 
δεδομένων οι οποίες ενδέχεται να 
υπάγονται εν όλω ή εν μέρει στις 
εξαιρέσεις που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1. Οι εξαιρέσεις αυτές, 
πάντως, δεν εφαρμόζονται γενικώς αλλά 
μόνον σε ειδικές περιστάσεις και 
συνοδεύονται από αιτιολογία. Ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας είναι αρμόδιος 
για αυτές τις μεμονωμένες, 
αιτιολογημένες εκτιμήσεις.

Or. en



PE506.128v02-00 4/146 AM\929834EL.doc

EL

Τροπολογία 432
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις 
εξαιρέσεις των παραγράφων 1 και 2 
περιοριστικά, επιτρέποντας 
τοιουτοτρόπως να εφαρμόζεται το 
δικαίωμα πρόσβασης κατά τον πλέον 
απόλυτο τρόπο σε κάθε επί μέρους 
περιοριστικό μέτρο. Οι εξαιρέσεις που 
προσδιορίζονται στην παράγραφο 1 δεν 
εφαρμόζονται γενικώς, αλλά σε ειδικές 
περιπτώσεις και συνοδεύονται από 
αιτιολογία.

Or. en

Τροπολογία 433
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας εκτιμά, σε κάθε 
επί μέρους περίπτωση, μέσω ατομικής, 
συγκεκριμένης και αιτιολογημένης 
εξέτασης, κατά πόσον ισχύει μερικός ή 
πλήρης περιορισμός βάσει της 
παραγράφου 1 ή 2.

Or. en

Τροπολογία 434
Jan Mulder
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2, τα κράτη μέλη 
προβλέπουν ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
ενημερώνει εγγράφως το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα για κάθε 
άρνηση ή περιορισμό πρόσβασης, για τους 
λόγους της άρνησης και για τις 
δυνατότητες υποβολής καταγγελίας στην 
αρχή ελέγχου και επιδίωξης δικαστικής 
προσφυγής. Οι πληροφορίες σχετικά με 
τους πραγματικούς ή νομικούς λόγους επί 
των οποίων βασίζεται η απόφαση μπορεί 
να παραλείπονται εάν η παροχή τέτοιων 
πληροφοριών υπονομεύει έναν από τους 
σκοπούς που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1.

3. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2, τα κράτη μέλη 
προβλέπουν ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
ενημερώνει εγγράφως το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση για κάθε 
άρνηση ή περιορισμό πρόσβασης, για τους 
λόγους της άρνησης και για τις 
δυνατότητες υποβολής καταγγελίας στην 
αρχή ελέγχου και επιδίωξης δικαστικής 
προσφυγής. Οι πληροφορίες σχετικά με 
τους πραγματικούς ή νομικούς λόγους επί 
των οποίων βασίζεται η απόφαση μπορεί 
να παραλείπονται εάν η παροχή τέτοιων 
πληροφοριών υπονομεύει έναν από τους 
σκοπούς που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1.

Or. en

Τροπολογία 435
Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2, τα κράτη μέλη 
προβλέπουν ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
ενημερώνει εγγράφως το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα για κάθε 
άρνηση ή περιορισμό πρόσβασης, για τους 
λόγους της άρνησης και για τις 
δυνατότητες υποβολής καταγγελίας στην 
αρχή ελέγχου και επιδίωξης δικαστικής 
προσφυγής. Οι πληροφορίες σχετικά με 
τους πραγματικούς ή νομικούς λόγους επί 
των οποίων βασίζεται η απόφαση μπορεί 

3. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, τα κράτη μέλη προβλέπουν 
ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει 
εγγράφως το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα για κάθε άρνηση 
ή περιορισμό πρόσβασης, για τους λόγους 
της άρνησης και για τις δυνατότητες 
υποβολής καταγγελίας στην αρχή ελέγχου 
και επιδίωξης δικαστικής προσφυγής. Οι 
πληροφορίες σχετικά με τους 
πραγματικούς ή νομικούς λόγους επί των 
οποίων βασίζεται η απόφαση μπορεί να 
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να παραλείπονται εάν η παροχή τέτοιων 
πληροφοριών υπονομεύει έναν από τους 
σκοπούς που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1.

παραλείπονται εάν η παροχή τέτοιων 
πληροφοριών υπονομεύει έναν από τους 
σκοπούς που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1.

Or. en

Τροπολογία 436
Carlos Coelho

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας τεκμηριώνει τους 
λόγους για τους οποίους παραλείπεται η 
κοινοποίηση των πραγματικών ή νομικών 
λόγων επί των οποίων βασίζεται η 
απόφαση.

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας τεκμηριώνει, 
κατά περίπτωση, τους λόγους για τους 
οποίους περιορίζεται η κοινοποίηση των 
πραγματικών ή νομικών λόγων επί των 
οποίων βασίζεται η απόφαση. Η 
πληροφορία αυτή πρέπει τίθεται στη 
διάθεση των εθνικών αρχών ελέγχου σε 
περίπτωση καταγγελίας.

Or. pt

Τροπολογία 437
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν το δικαίωμα 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα να ζητεί, ειδικότερα στις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο
13, από την αρχή ελέγχου να ελέγξει τη 
νομιμότητα της επεξεργασίας.

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν το δικαίωμα 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα να ζητεί, εντός των ορίων των 
άρθρων 12 και 13, από την αρχή ελέγχου 
να ελέγξει τη νομιμότητα της 
επεξεργασίας.

Or. de
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Τροπολογία 438
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν το δικαίωμα 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα να ζητεί, ειδικότερα στις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 
13, από την αρχή ελέγχου να ελέγξει τη 
νομιμότητα της επεξεργασίας.

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν το δικαίωμα 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα να ζητεί, ανά πάσα στιγμή,
ειδικότερα στις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 13, από την αρχή 
ελέγχου να ελέγξει τη νομιμότητα της 
επεξεργασίας.

Or. en

Τροπολογία 439
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα για το δικαίωμα να ζητήσει την 
παρέμβαση της αρχής ελέγχου δυνάμει της 
παραγράφου 1.

2. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα, κατόπιν αιτήματος του 
τελευταίου, για το δικαίωμα να ζητήσει 
την παρέμβαση της αρχής ελέγχου δυνάμει 
της παραγράφου 1.

Or. de

Τροπολογία 440
Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα για το δικαίωμα να ζητήσει την 
παρέμβαση της αρχής ελέγχου δυνάμει της 
παραγράφου 1.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. en

Τροπολογία 441
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν ασκείται το δικαίωμα που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, η αρχή 
ελέγχου ενημερώνει το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα οπωσδήποτε για 
το ότι η αρχή ελέγχου διενήργησε όλες τις 
αναγκαίες επαληθεύσεις, καθώς και 
σχετικά με το αποτέλεσμα του ελέγχου της 
νομιμότητας της σχετικής επεξεργασίας.

3. Όταν ασκείται το δικαίωμα που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, η αρχή 
ελέγχου ενημερώνει το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα οπωσδήποτε για 
το ότι η αρχή ελέγχου διενήργησε όλες τις 
αναγκαίες επαληθεύσεις, καθώς και 
σχετικά με το αποτέλεσμα του ελέγχου της 
νομιμότητας της σχετικής επεξεργασίας. Η 
αρχή ελέγχου ενημερώνει επίσης το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα για τις προϋποθέσεις από τις 
οποίες εξαρτάται το δικαίωμά του να 
ασκήσει δικαστική προσφυγή.

Or. en

Τροπολογία 442
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν το δικαίωμα
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα να εξασφαλίζει από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας τη διόρθωση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το 
αφορούν και τα οποία είναι ανακριβή. Το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να εξασφαλίσει τη 
συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων 
υπό τη μορφή διορθωτικής δήλωσης.

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν το δικαίωμα 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα να εξασφαλίζει τη διόρθωση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το 
αφορούν και τα οποία είναι ανακριβή. Το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να εξασφαλίσει τη 
συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων 
υπό τη μορφή διορθωτικής δήλωσης.

Or. de

Τροπολογία 443
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν το δικαίωμα 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα να εξασφαλίζει από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας τη διόρθωση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το 
αφορούν και τα οποία είναι ανακριβή. Το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να εξασφαλίσει τη 
συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων 
υπό τη μορφή διορθωτικής δήλωσης.

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν το δικαίωμα 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα να εξασφαλίζει από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας τη διόρθωση ή 
συμπλήρωση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που το αφορούν και τα οποία 
είναι ανακριβή ή ελλιπή. Το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα δικαιούται 
να εξασφαλίσει τη διόρθωση ή
συμπλήρωση ανακριβών ή ελλιπών 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
μεταξύ άλλων υπό τη μορφή διορθωτικής
ή συμπληρωματικής δήλωσης.

Or. en

Τροπολογία 444
Cornelia Ernst
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν το δικαίωμα 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα να εξασφαλίζει από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας τη διόρθωση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το 
αφορούν και τα οποία είναι ανακριβή. Το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να εξασφαλίσει τη 
συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων 
υπό τη μορφή διορθωτικής δήλωσης.

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν το δικαίωμα 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα να εξασφαλίζει από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας τη διόρθωση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το 
αφορούν και τα οποία είναι ανακριβή. Το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να εξασφαλίσει τη 
συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων 
υπό τη μορφή διορθωτικής δήλωσης. Ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας δεν μπορεί να 
αρνηθεί την αίτηση διόρθωσης εάν τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
περιέχονται σε αυτήν είναι αντικειμενικά 
ορθά. 

Or. en

Τροπολογία 445
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι εάν 
ο υπεύθυνος επεξεργασίας αρνηθεί τη 
διόρθωση ή συμπλήρωση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, το βάρος της 
απόδειξης της αναγκαιότητας και 
αναλογικότητας αυτής της άρνησης 
βαρύνει τον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Or. en

Τροπολογία 446
Jan Philipp Albrecht
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει 
εγγράφως το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα για κάθε 
άρνηση διόρθωσης, για τους λόγους της 
άρνησης και για τις δυνατότητες 
υποβολής καταγγελίας στην αρχή ελέγχου 
και επιδίωξης δικαστικής προσφυγής.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το δικαίωμα διόρθωσης πρέπει πάντα να είναι διαθέσιμο. Είναι επίσης δύσκολο να κατανοήσει 
κανείς τι συμφέρον πρέπει να έχουν οι αρχές επιβολής του νόμου για να διατηρούν εσφαλμένα 
δεδομένα.

Τροπολογία 447
Nuno Melo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει 
εγγράφως το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα για κάθε άρνηση 
διόρθωσης, για τους λόγους της άρνησης 
και για τις δυνατότητες υποβολής 
καταγγελίας στην αρχή ελέγχου και 
επιδίωξης δικαστικής προσφυγής.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Or. pt

Τροπολογία 448
Axel Voss
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει 
εγγράφως το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα για κάθε άρνηση 
διόρθωσης, για τους λόγους της άρνησης 
και για τις δυνατότητες υποβολής 
καταγγελίας στην αρχή ελέγχου και 
επιδίωξης δικαστικής προσφυγής.

2. Τα κράτη μέλη καθορίζουν εάν το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα μπορεί να ασκήσει άμεσα το 
δικαίωμα αυτό κατά του υπεύθυνου 
επεξεργασίας ή μέσω της αρμόδιας αρχής 
ελέγχου.

3. Εάν το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα ασκεί τα 
δικαιώματά του άμεσα κατά του 
υπευθύνου επεξεργασίας και ο τελευταίος 
αρνείται να προβεί στη διόρθωση ή στη 
συμπλήρωση, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
ενημερώνει εγγράφως το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα για κάθε 
άρνηση διόρθωσης, για τους λόγους της 
άρνησης και για τις δυνατότητες υποβολής 
καταγγελίας στην αρχή ελέγχου και 
επιδίωξης δικαστικής προσφυγής.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για τις σχετικές ρυθμίσεις αρμόδια πρέπει να είναι τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 449
Carlos Coelho

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη πρέπει να προβλέπουν 
ότι ο υπεύθυνος για την επεξεργασία των 
δεδομένων κοινοποιεί στους αποδέκτες 
στους οποίους διεβιβάσθησαν τα 
δεδομένα αυτά, σχετικά με  οιαδήποτε 
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διόρθωση έχει γίνει σύμφωνα με την 
παράγραφο 1.

Or. pt

Τροπολογία 450
Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας κοινοποιεί 
τυχόν διόρθωση που πραγματοποιείται σε 
κάθε αποδέκτη στον οποίο έχουν 
κοινολογηθεί τα δεδομένα, εκτός εάν 
αυτό αποδειχθεί αδύνατο.

Or. en

Τροπολογία 451
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν το δικαίωμα 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα να εξασφαλίζει από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το 
αφορούν εάν η επεξεργασία δεν είναι 
σύμφωνη προς τις διατάξεις που 
θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 4 
στοιχεία α) έως ε), του άρθρου 7 και του 
άρθρου 8 της παρούσας οδηγίας.

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν το δικαίωμα 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα να εξασφαλίζει από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το 
αφορούν εάν η επεξεργασία δεν είναι 
σύμφωνη προς τις διατάξεις που 
θεσπίζονται δυνάμει των άρθρων 4, 6, 7 
και του άρθρου 8 της παρούσας οδηγίας.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία διευρύνει το πεδίο εφαρμογής και ενισχύει τα δικαιώματα των μεμονωμένων 
ατόμων.

Τροπολογία 452
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν το δικαίωμα 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα να εξασφαλίζει από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το 
αφορούν εάν η επεξεργασία δεν είναι 
σύμφωνη προς τις διατάξεις που 
θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 4 στοιχεία 
α) έως ε), του άρθρου 7 και του άρθρου 8 
της παρούσας οδηγίας.

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν το δικαίωμα 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα να εξασφαλίζει από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το 
αφορούν και τη μη περαιτέρω διάδοση 
των εν λόγω δεδομένων εάν η 
επεξεργασία δεν είναι σύμφωνη προς τις 
διατάξεις που θεσπίζονται δυνάμει του 
άρθρου 4 στοιχεία α) έως ε), του άρθρου 7 
και του άρθρου 8 της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 453
Jan Mulder

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν το δικαίωμα 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα να εξασφαλίζει από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το 
αφορούν εάν η επεξεργασία δεν είναι 
σύμφωνη προς τις διατάξεις που 
θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 4 στοιχεία 
α) έως ε), του άρθρου 7 και του άρθρου 8 

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν το δικαίωμα 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα να εξασφαλίζει από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή και 
μη περαιτέρω επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν 
εάν η επεξεργασία δεν είναι σύμφωνη προς 
τις διατάξεις που θεσπίζονται δυνάμει του 
άρθρου 4 στοιχεία α) έως ε), του άρθρου 7 
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της παρούσας οδηγίας. και του άρθρου 8 της παρούσας οδηγίας. Ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να λάβει 
κάθε εύλογο μέτρο, περιλαμβανομένων 
τεχνικών μέτρων, για να ενημερώσει 
τρίτους.

Or. en

Τροπολογία 454
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας προβαίνει 
στη διαγραφή αμελλητί.

2. Τα κράτη μέλη καθορίζουν εάν το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα μπορεί να ασκήσει άμεσα το 
δικαίωμα αυτό κατά του υπεύθυνου
επεξεργασίας ή μέσω της αρμόδιας αρχής 
ελέγχου.

Εάν το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται 
τα δεδομένα ασκεί τα δικαιώματά του 
άμεσα κατά του υπευθύνου επεξεργασίας 
και ο τελευταίος αρνείται να προβεί στη 
διόρθωση ή στη συμπλήρωση, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει 
εγγράφως το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα για κάθε 
άρνηση διόρθωσης, για τους λόγους της 
άρνησης και για τις δυνατότητες 
υποβολής καταγγελίας στην αρχή ελέγχου 
και επιδίωξης δικαστικής προσφυγής.

Or. de

Τροπολογία 455
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Αντί της διαγραφής, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας επισημαίνει τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα, εάν:

3. Εάν τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα πρέπει να διαγραφούν 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας 
οδηγίας, το κλείδωμα των δεδομένων 
είναι επαρκές, εάν:

Or. de

Τροπολογία 456
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Αντί της διαγραφής, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας επισημαίνει τα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα, εάν:

3. Αντί της διαγραφής, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας επισημαίνει και περιορίζει 
την επεξεργασία των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα, εάν:

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα δεδομένα χρειάζεται να επισημανθούν διότι τα δεδομένα μπορεί ακόμη να υποβληθούν σε 
επεξεργασία για περιορισμένους σκοπούς. Στις εν λόγω περιπτώσεις εξακολουθεί να χρειάζεται 
να είναι σαφές ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αμφισβητούνται.

Τροπολογία 457
Jan Mulder

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Αντί της διαγραφής, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας επισημαίνει τα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα, εάν:

3. Αντί της διαγραφής, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας επισημαίνει και περιορίζει 
όσο το δυνατόν περισσότερο τη χρήση 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
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εάν:

Or. en

Τροπολογία 458
Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Αντί της διαγραφής, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας επισημαίνει τα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα, εάν:

3. Αντί της διαγραφής, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας περιορίζει την επεξεργασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
εάν:

Or. en

Τροπολογία 459
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Αντί της διαγραφής, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας επισημαίνει τα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα, εάν:

3. Αντί της διαγραφής, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας περιορίζει την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με 
τέτοιον τρόπο ώστε να μην εμπίπτουν 
στις κανονικές διαδικασίες πρόσβασης 
και επεξεργασίας δεδομένων από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας και να μην 
μπορούν πλέον να τροποποιηθούν, εάν:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροποποίηση είναι απαραίτητη για την ευθυγράμμιση με το σχέδιο έκθεσης σχετικά με τον 
κανονισμό προστασίας των δεδομένων.
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Τροπολογία 460
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή 
μπορούν, με εξαίρεση την αποθήκευση, 
να υποβληθούν σε επεξεργασία μόνον 
όταν τούτο απαιτείται για σκοπούς 
προσκόμισης αποδείξεων, ή για την 
προστασία των ζωτικών συμφερόντων 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα ή άλλου ατόμου·

Or. en

Τροπολογία 461
Salvatore Iacolino

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
πρέπει να διατηρηθούν για αποδεικτικούς
σκοπούς·

β) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
πρέπει να διατηρηθούν για σκοπούς
αποδεικτικούς, πρόληψης ή ανίχνευσης·

Or. it

Αιτιολόγηση

Το ατομικό συμφέρον προστασίας των δεδομένων συνδυάζεται με το συλλογικό συμφέρον για 
την ασφάλεια και την προστασία της νόμιμης οικονομίας·

Τροπολογία 462
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) εάν η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα περιορίζεται 
δυνάμει της παραγράφου αυτής, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα πριν από την άρση του 
περιορισμού της επεξεργασίας·

Or. en

Τροπολογία 463
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα αντιτάσσεται στη διαγραφή τους 
και ζητεί, αντ’ αυτής, τον περιορισμό της 
χρήσης τους.

γ) η διαγραφή θα προσέβαλε τα άξια 
προστασίας συμφέροντα του προσώπου 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ή το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα αντιτάσσεται στη διαγραφή τους 
και ζητεί, αντ’ αυτής, τον περιορισμό της 
χρήσης τους.

Or. de

Τροπολογία 464
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) οι υποχρεώσεις τεκμηρίωσης ή 
διατήρησης εκ του νόμου αντίκεινται στη 
διαγραφή· στην περίπτωση αυτή ο 
χειρισμός των δεδομένων πρέπει να 
συνάδει με τις εκ του νόμου υποχρεώσεις 
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τεκμηρίωσης ή διατήρησης·

Or. de

Τροπολογία 465
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γβ) αυτά έχουν αποθηκευθεί μόνο για 
τους σκοπούς της διαφύλαξης των 
δεδομένων ή του ελέγχου της προστασίας 
των δεδομένων·

Or. de

Τροπολογία 466
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γγ) η διαγραφή είναι τεχνικά δυνατή μόνο 
με δυσανάλογα μεγάλη προσπάθεια, π.χ. 
λόγω του ειδικού τρόπου αποθήκευσης.

Or. de

Τροπολογία 467
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα κλειδωμένα δεδομένα επιτρέπεται 
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να χρησιμοποιηθούν μόνο για το σκοπό 
για τον οποίο δεν πραγματοποιήθηκε η 
διαγραφή. Επιτρέπεται επίσης να 
χρησιμοποιηθούν εφόσον αυτό είναι 
απαραίτητο για την απαλλαγή από το 
βάρος της απόδειξης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία καθιστά σαφείς τις έννομες συνέπειες που επιφέρει το κλείδωμα.

Τροπολογία 468
Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
που αναφέρονται στην παράγραφο 3 
μπορούν, με εξαίρεση την αποθήκευση, 
να υποβληθούν σε επεξεργασία μόνον 
όταν τούτο απαιτείται για σκοπούς 
προσκόμισης αποδείξεων, ή για την 
προστασία των ζωτικών συμφερόντων 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα ή άλλου ατόμου.

Or. en

Τροπολογία 469
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
που αναφέρονται στην παράγραφο 3 
μπορούν να τύχουν επεξεργασίας μόνο για 
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αποδεικτικούς σκοπούς. Η επεξεργασία 
για αποδεικτικούς σκοπούς προσωπικών 
δεδομένων που έχουν αμφισβητηθεί 
επιτρέπεται μόνον υπό την προϋπόθεση 
ότι η επισήμανση διατηρείται για όσο 
χρονικό διάστημα αμφισβητείται η 
ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 470
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. εάν η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα επισημαίνεται 
και περιορίζεται δυνάμει της παραγράφου 
3, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει 
το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα πριν από την άρση της 
επισήμανσης και του περιορισμού της 
επεξεργασίας αυτών των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα·

Or. en

Τροπολογία 471
Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. εάν η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα περιορίζεται 
δυνάμει της παραγράφου 3, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ενημερώνει το πρόσωπο 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα πριν 
από την άρση του περιορισμού της 
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επεξεργασίας·

Or. en

Τροπολογία 472
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα εγγράφως για κάθε άρνηση 
διαγραφής ή επισήμανσης της 
επεξεργασίας, για τους λόγους της 
άρνησης και για τις δυνατότητες 
υποβολής καταγγελίας στην αρχή ελέγχου 
και επιδίωξης δικαστικής προσφυγής.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 473
Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα εγγράφως για κάθε άρνηση 
διαγραφής ή επισήμανσης της 
επεξεργασίας, για τους λόγους της 
άρνησης και για τις δυνατότητες υποβολής 
καταγγελίας στην αρχή ελέγχου και 
επιδίωξης δικαστικής προσφυγής.

4. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα εγγράφως για κάθε άρνηση 
διαγραφής ή περιορισμού της 
επεξεργασίας, για τους λόγους της 
άρνησης και για τις δυνατότητες υποβολής 
καταγγελίας στην αρχή ελέγχου και 
επιδίωξης δικαστικής προσφυγής.

Or. en
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Τροπολογία 474
Carlos Coelho

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τα κράτη μέλη πρέπει να προβλέπουν 
ότι ο υπεύθυνος για την επεξεργασία των 
δεδομένων κοινοποιεί στους αποδέκτες 
στους οποίους διεβιβάσθησαν τα 
δεδομένα αυτά, σχετικά με οιαδήποτε 
διαγραφή έχει γίνει σύμφωνα με την 
παράγραφο 1.

Or. pt

Τροπολογία 475
Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας εφαρμόζει 
μηχανισμούς για να διασφαλίσει ότι 
τηρούνται οι προθεσμίες που θεσπίζονται 
για τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα ή/και για την περιοδική 
επανεξέταση της αναγκαιότητας 
αποθήκευσης των δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 476
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 4 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας κοινοποιεί 
τυχόν διαγραφή ή επισήμανση που 
διενεργείται σε κάθε αποδέκτη στον οποίο 
γνωστοποιήθηκαν τα δεδομένα.

Or. en

Τροπολογία 477
Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας κοινοποιεί 
τυχόν περιορισμό της επεξεργασίας ή 
διαγραφή που πραγματοποιείται σε κάθε 
αποδέκτη στον οποίο έχουν κοινολογηθεί 
τα δεδομένα, εκτός εάν αυτό αποδειχθεί 
αδύνατο.

Or. en

Τροπολογία 478
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 16α
Δικαιώματα σε σχέση με αποδέκτες

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας κοινοποιεί 
τυχόν διόρθωση ή διαγραφή η οποία 
διενεργείται σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 
16 σε κάθε αποδέκτη στον οποίο 
διαβιβάστηκαν τα δεδομένα, εκτός εάν 
αυτό αποδεικνύεται ανέφικτο ή εάν 
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συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια. Ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα σχετικά με τους εν λόγω 
τρίτους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τις διατάξεις του κανονισμού προστασίας των δεδομένων.

Τροπολογία 479
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν 
ότι τα δικαιώματα ενημέρωσης, 
πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και 
περιορισμού της επεξεργασίας, τα οποία 
αναφέρονται στα άρθρα 11 έως 16,
ασκούνται σύμφωνα με τους εθνικούς 
κανόνες περί δικαστικής διαδικασίας εάν 
τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
περιέχονται σε δικαστική απόφαση ή 
αρχείο το οποίο υποβάλλεται σε 
επεξεργασία στο πλαίσιο ποινικής 
έρευνας ή διαδικασίας.

Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν 
ότι η προβλεπόμενη στα άρθρα 11 έως 16
ενημέρωση, πρόσβαση, διόρθωση, 
διαγραφή και το κλείδωμα 
πραγματοποιείται σύμφωνα με το εθνικό 
δικονομικό δίκαιο, εάν τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα περιέχονται σε 
δικαστική απόφαση ή αρχείο, το οποίο
συναρτάται με την έκδοση μιας 
δικαστικής απόφασης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το άρθρο αυτό θα πρέπει να έχει εφαρμογή σε όλα τα δικαστήρια και όχι μόνο σε ποινικές 
διαδικασίες.

Τροπολογία 480
Sophia in 't Veld
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας θεσπίζει πολιτικές 
και εφαρμόζει κατάλληλα μέτρα ώστε να 
διασφαλίζει ότι η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα εκτελείται 
σύμφωνα με τις διατάξεις που θεσπίζονται 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας.

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας θεσπίζει πολιτικές 
και εφαρμόζει κατάλληλα μέτρα ώστε να 
διασφαλίζει και να είναι σε θέση να 
καταδεικνύει, για κάθε πράξη 
επεξεργασίας, ότι η επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις που 
θεσπίζονται δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 481
Nathalie Griesbeck

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) επεξεργασία και εφαρμογή ειδικών 
εγγυήσεων όσον αφορά την διαχείριση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
αφορούν παιδιά, όποτε αυτό 
αποδεικνύεται σκόπιμο.

Or. fr

Τροπολογία 482
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας εφαρμόζει διαγράφεται
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μηχανισμούς οι οποίοι διασφαλίζουν τον 
έλεγχο της αποτελεσματικότητας των 
μέτρων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Ο εν 
λόγω έλεγχος διενεργείται από 
ανεξάρτητους εσωτερικούς ή 
εξωτερικούς ελεγκτές, εφόσον κάτι τέτοιο 
συνιστά αναλογικό μέτρο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 18 παράγραφος 3 διεγράφη χωρίς να αντικατασταθεί, επειδή σε αντίθετη περίπτωση 
υπήρχε κίνδυνος δημιουργίας ελεγκτικού χάους. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων και η 
αρχή ελέγχου θα πρέπει να αρκούν για να είναι εγγυημένη η προστασία των δεδομένων. Δεν 
υπάρχει ανάγκη για εξωτερικούς ή εσωτερικούς ελεγκτές, καθώς προκαλεί μόνο σύγχυση.

Τροπολογία 483
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι, έχοντας 
υπόψη την κατάσταση της τεχνολογίας και 
το κόστος εφαρμογής, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας εφαρμόζει κατάλληλα 
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και 
διαδικασίες κατά τρόπον ώστε η 
επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις των 
διατάξεων που θεσπίζονται δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας και να διασφαλίζεται η 
προστασία των δικαιωμάτων του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα.

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι, έχοντας 
υπόψη την κατάσταση της τεχνολογίας και 
το κόστος εφαρμογής, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας εφαρμόζει, τόσο κατά τον 
καθορισμό των μέσων επεξεργασίας όσο 
και κατά την ίδια την επεξεργασία,
κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα 
και διαδικασίες κατά τρόπον ώστε η 
επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις των 
διατάξεων που θεσπίζονται δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας και να διασφαλίζεται η 
προστασία των δικαιωμάτων του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα.

Or. en
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Τροπολογία 484
Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι, έχοντας 
υπόψη την κατάσταση της τεχνολογίας και 
το κόστος εφαρμογής, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας εφαρμόζει κατάλληλα 
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και 
διαδικασίες κατά τρόπον ώστε η 
επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις των 
διατάξεων που θεσπίζονται δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας και να διασφαλίζεται η 
προστασία των δικαιωμάτων του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα.

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι, έχοντας 
υπόψη την κατάσταση της τεχνολογίας, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας εφαρμόζει, τόσο 
κατά τον καθορισμό των μέσων 
επεξεργασίας όσο και κατά την ίδια την 
επεξεργασία, κατάλληλα τεχνικά και 
οργανωτικά μέτρα και διαδικασίες κατά 
τρόπον ώστε η επεξεργασία να πληροί τις 
απαιτήσεις των διατάξεων που θεσπίζονται 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας και να 
διασφαλίζεται η προστασία των 
δικαιωμάτων του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα. Στα μέτρα 
αυτά περιλαμβάνονται:
α) τεχνικά μέτρα που αφορούν τον 
τεχνικό σχεδιασμό και την αρχιτεκτονική 
του προϊόντος ή της υπηρεσίας· και
β) οργανωτικά μέτρα που αφορούν τις 
επιχειρησιακές πολιτικές του υπευθύνου 
επεξεργασίας.

Or. en

Τροπολογία 485
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι, έχοντας 
υπόψη την κατάσταση της τεχνολογίας και 
το κόστος εφαρμογής, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας εφαρμόζει κατάλληλα 
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και 
διαδικασίες κατά τρόπον ώστε η 

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι, έχοντας 
υπόψη την κατάσταση της τεχνολογίας και 
το κόστος εφαρμογής, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας εφαρμόζει, τόσο κατά τον 
καθορισμό των σκοπών και των μέσων 
επεξεργασίας όσο και κατά την ίδια την 



PE506.128v02-00 30/146 AM\929834EL.doc

EL

επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις των 
διατάξεων που θεσπίζονται δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας και να διασφαλίζεται η 
προστασία των δικαιωμάτων του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα.

επεξεργασία, κατάλληλα τεχνικά και 
οργανωτικά μέτρα και διαδικασίες κατά 
τρόπον ώστε η επεξεργασία να πληροί τις 
απαιτήσεις των διατάξεων που θεσπίζονται 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας και να 
διασφαλίζεται η προστασία των 
δικαιωμάτων του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα.. Εάν ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας έχει διενεργήσει 
εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά με την 
προστασία δεδομένων δυνάμει του 
άρθρου 25α, τα αποτελέσματα 
λαμβάνονται υπόψη κατά την εκπόνηση 
των εν λόγω μέτρων και διαδικασιών.

Or. en

Τροπολογία 486
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας εφαρμόζει 
μηχανισμούς ώστε να διασφαλίζεται ότι, εξ 
ορισμού, υποβάλλονται σε επεξεργασία 
μόνον εκείνα τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα τα οποία είναι αναγκαία για
τους σκοπούς της επεξεργασίας.

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας εφαρμόζει 
μηχανισμούς ώστε να διασφαλίζεται ότι, εξ 
ορισμού, υποβάλλονται σε επεξεργασία 
μόνον εκείνα τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα τα οποία είναι αναγκαία για
κάθε ειδικό σκοπό της επεξεργασίας.

Or. en

Τροπολογία 487
Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας εφαρμόζει 
μηχανισμούς ώστε να διασφαλίζεται ότι,

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας εφαρμόζει 
μηχανισμούς ώστε να διασφαλίζεται τούτο
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εξ ορισμού, υποβάλλονται σε επεξεργασία 
μόνον εκείνα τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα τα οποία είναι αναγκαία για 
τους σκοπούς της επεξεργασίας.

εξ ορισμού· υποβάλλονται σε επεξεργασία 
μόνον εκείνα τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα τα οποία είναι αναγκαία για 
τους σκοπούς της επεξεργασίας και ότι τα 
εν λόγω δεδομένα δεν συλλέγονται ούτε 
διατηρούνται πέραν του ελάχιστου 
απαραίτητου ορίου για τους σκοπούς 
αυτούς, τόσο από την άποψη της 
ποσότητας των δεδομένων όσο και του 
χρόνου αποθήκευσής τους. Τούτο πρέπει 
να διασφαλίζεται με τη χρήση τεχνικών 
και/ή οργανωτικών μέτρων, κατά 
περίπτωση. Ειδικότερα, οι εν λόγω 
μηχανισμοί διασφαλίζουν ότι, εξ ορισμού, 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν 
καθίστανται προσπελάσιμα σε αόριστο 
αριθμό φυσικών προσώπων.

Or. en

Τροπολογία 488
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας εφαρμόζει 
μηχανισμούς ώστε να διασφαλίζεται ότι, εξ 
ορισμού, υποβάλλονται σε επεξεργασία 
μόνον εκείνα τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα τα οποία είναι αναγκαία για 
τους σκοπούς της επεξεργασίας.

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας εφαρμόζει 
μηχανισμούς ώστε να διασφαλίζεται ότι, εξ 
ορισμού, υποβάλλονται σε επεξεργασία 
μόνον εκείνα τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα τα οποία είναι αναγκαία για 
τους σκοπούς της επεξεργασίας και ότι τα 
εν λόγω δεδομένα δεν συλλέγονται ούτε 
διατηρούνται πέραν του ελάχιστου 
απαραίτητου ορίου για τους σκοπούς 
αυτούς, τόσο από την άποψη της 
ποσότητας των δεδομένων όσο και του 
χρόνου αποθήκευσής τους. Ειδικότερα, οι 
εν λόγω μηχανισμοί διασφαλίζουν ότι, εξ 
ορισμού, δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα δεν καθίστανται 
προσπελάσιμα σε αόριστο αριθμό 
φυσικών προσώπων.
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Or. en

Τροπολογία 489
Jan Mulder

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας εφαρμόζει 
μηχανισμούς ώστε να διασφαλίζεται ότι, εξ 
ορισμού, υποβάλλονται σε επεξεργασία 
μόνον εκείνα τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα τα οποία είναι αναγκαία για 
τους σκοπούς της επεξεργασίας.

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας εφαρμόζει 
μηχανισμούς ώστε να διασφαλίζεται ότι, εξ 
ορισμού, υποβάλλονται σε επεξεργασία 
μόνον εκείνα τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα τα οποία είναι αναγκαία για 
τους σκοπούς της επεξεργασίας καθώς και 
ότι δεν αποθηκεύονται για μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα από εκείνο κρίνει 
αναγκαίο η αρμόδια για διερεύνηση αρχή. 

Or. en

Τροπολογία 490
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας εφαρμόζει 
μηχανισμούς ώστε να διασφαλίζεται ότι 
τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν 
συλλέγονται ούτε διατηρούνται πέραν της 
ελάχιστης απαραίτητης περιόδου για τους 
σκοπούς αυτούς, από την άποψη τόσο 
του όγκου των δεδομένων όσο και του 
χρόνου της αποθήκευσής τους. οι εν λόγω 
μηχανισμοί διασφαλίζουν, εξ ορισμού, ότι 
η πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα είναι περιορισμένη. 

Or. en
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Τροπολογία 491
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 20 διαγράφεται
Από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας

Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι, εάν ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας καθορίζει τους 
σκοπούς, τις προϋποθέσεις και τα μέσα 
της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από κοινού με άλλους, οι από 
κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας πρέπει να 
καθορίζουν τις αντίστοιχες αρμοδιότητές 
τους για τη συμμόρφωση προς τις 
διατάξεις που θεσπίζονται δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας, ιδίως όσον αφορά τις 
διαδικασίες και τους μηχανισμούς 
άσκησης των δικαιωμάτων του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα, μέσω μεταξύ τους συμφωνίας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 20 υποβαθμίζει το επίπεδο προστασίας δεδομένων και για το λόγο αυτό διεγράφη 
χωρίς αντικατάσταση. Θα πρέπει να επαφίεται στους από κοινού υπεύθυνους επεξεργασίας να 
αποφασίζουν εάν θα προβαίνουν εσωτερικά σε συμφωνία κατανομής των ευθυνών. Προς τα 
έξω, θα πρέπει προς όφελος του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα να 
εξακολουθήσει να ισχύει η από κοινού ευθύνη.

Τροπολογία 492
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι, εάν ο Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι, εάν ο 
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υπεύθυνος επεξεργασίας καθορίζει τους 
σκοπούς, τις προϋποθέσεις και τα μέσα της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από κοινού με άλλους, οι από 
κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας πρέπει να 
καθορίζουν τις αντίστοιχες αρμοδιότητές 
τους για τη συμμόρφωση προς τις 
διατάξεις που θεσπίζονται δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας, ιδίως όσον αφορά τις 
διαδικασίες και τους μηχανισμούς 
άσκησης των δικαιωμάτων του προσώπου 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, μέσω
μεταξύ τους συμφωνίας.

υπεύθυνος επεξεργασίας καθορίζει τους 
σκοπούς, τις προϋποθέσεις και τα μέσα της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από κοινού με άλλους, οι από 
κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας πρέπει να 
καθορίζουν τις αντίστοιχες αρμοδιότητές 
τους για τη συμμόρφωση προς τις 
διατάξεις που θεσπίζονται δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας, ιδίως όσον αφορά τις 
διαδικασίες και τους μηχανισμούς 
άσκησης των δικαιωμάτων του προσώπου 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, μέσω
γραπτής συμφωνίας ή νομικής πράξης.

Or. en

Τροπολογία 493
Carlos Coelho

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι, εάν ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας καθορίζει τους 
σκοπούς, τις προϋποθέσεις και τα μέσα της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από κοινού με άλλους, οι από 
κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας πρέπει να 
καθορίζουν τις αντίστοιχες αρμοδιότητές 
τους για τη συμμόρφωση προς τις 
διατάξεις που θεσπίζονται δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας, ιδίως όσον αφορά τις 
διαδικασίες και τους μηχανισμούς 
άσκησης των δικαιωμάτων του προσώπου 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, μέσω 
μεταξύ τους συμφωνίας.

Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι, εάν ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας καθορίζει τους 
σκοπούς, τις προϋποθέσεις και τα μέσα της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από κοινού με άλλους, οι από 
κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας πρέπει να 
καθορίζουν, με γραπτή συμφωνία 
δεσμευτικού χαρακτήρα, τις αντίστοιχες 
αρμοδιότητές τους για τη συμμόρφωση 
προς τις διατάξεις που θεσπίζονται δυνάμει 
της παρούσας οδηγίας, ιδίως όσον αφορά 
τις διαδικασίες και τους μηχανισμούς 
άσκησης των δικαιωμάτων του προσώπου 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, μέσω 
μεταξύ τους συμφωνίας.

Or. pt

Τροπολογία 494
Sophia in 't Veld
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα μπορεί να ασκεί τα δικαιώματά 
του σε σχέση και έναντι καθενός από τους 
από κοινού υπεύθυνους επεξεργασίας. 

Or. en

Τροπολογία 495
Carlos Coelho

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε υπεύθυνος που συμμετέχει στην 
επεξεργασία δεδομένων πρέπει να είναι 
αρμόδια αρχή κατά την έννοια του 
άρθρου 3.

Or. pt

Τροπολογία 496
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι, εάν μια 
πράξη επεξεργασίας πρόκειται να 
εκτελεσθεί για λογαριασμό υπευθύνου 
επεξεργασίας, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
πρέπει να επιλέγει έναν εκτελούντα την 
επεξεργασία ο οποίος παρέχει επαρκείς 
εγγυήσεις για την εφαρμογή κατάλληλων 

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι, εάν μια 
πράξη επεξεργασίας πρόκειται να 
εκτελεσθεί για λογαριασμό υπευθύνου 
επεξεργασίας, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
πρέπει να επιλέγει έναν εκτελούντα την 
επεξεργασία ο οποίος παρέχει επαρκείς 
εγγυήσεις ώστε:



PE506.128v02-00 36/146 AM\929834EL.doc

EL

τεχνικών και οργανωτικών μέτρων και 
διαδικασιών, κατά τρόπον ώστε η 
επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις 
των διατάξεων που θεσπίζονται δυνάμει 
της παρούσας οδηγίας και να 
διασφαλίζεται η προστασία των 
δικαιωμάτων του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα.

α) να εφαρμόζονται τα τεχνικά και 
οργανωτικά μέτρα του άρθρου 27 
παράγραφος 1·
β) η επεξεργασία να πληροί και από άλλες 
απόψεις τις απαιτήσεις των διατάξεων 
που θεσπίζονται δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας και να διασφαλίζεται η 
προστασία των δικαιωμάτων του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα·
γ) να τηρεί τις εντολές του υπευθύνου 
επεξεργασίας·

Or. de

Αιτιολόγηση

Η αναθεώρηση του παρόντος άρθρου είναι σύμφωνη με την απόφαση πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ, η 
οποία δεν υπάρχει λόγος να τροποποιηθεί

Τροπολογία 497
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι, εάν μια 
πράξη επεξεργασίας πρόκειται να 
εκτελεσθεί για λογαριασμό υπευθύνου 
επεξεργασίας, ο υπεύθυνος επεξεργασίας
πρέπει να επιλέγει έναν εκτελούντα την 
επεξεργασία ο οποίος παρέχει επαρκείς 
εγγυήσεις για την εφαρμογή κατάλληλων 
τεχνικών και οργανωτικών μέτρων και 
διαδικασιών, κατά τρόπον ώστε η 

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι, εάν μια 
πράξη επεξεργασίας πρόκειται να 
εκτελεσθεί για λογαριασμό υπευθύνου 
επεξεργασίας, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
επιλέγει έναν εκτελούντα την επεξεργασία 
ο οποίος παρέχει επαρκείς εγγυήσεις για 
την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και 
οργανωτικών μέτρων και διαδικασιών, 
κατά τρόπον ώστε η επεξεργασία να 
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επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις των 
διατάξεων που θεσπίζονται δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας και να διασφαλίζεται η 
προστασία των δικαιωμάτων του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα.

πληροί τις απαιτήσεις των διατάξεων που 
θεσπίζονται δυνάμει της παρούσας οδηγίας 
και να διασφαλίζεται η προστασία των 
δικαιωμάτων του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, ιδίως σε σχέση 
με τα τεχνικά μέτρα ασφάλειας και τα 
οργανωτικά μέτρα που διέπουν την 
επεξεργασία που πρέπει να 
πραγματοποιηθεί και για τη διασφάλιση 
της συμμόρφωσης με τα εν λόγω μέτρα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τον γενικό κανονισμό για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ).

Τροπολογία 498
Carlos Coelho

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι, εάν μια 
πράξη επεξεργασίας πρόκειται να 
εκτελεσθεί για λογαριασμό υπευθύνου 
επεξεργασίας, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
πρέπει να επιλέγει έναν εκτελούντα την 
επεξεργασία ο οποίος παρέχει επαρκείς 
εγγυήσεις για την εφαρμογή κατάλληλων 
τεχνικών και οργανωτικών μέτρων και 
διαδικασιών, κατά τρόπον ώστε η 
επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις των 
διατάξεων που θεσπίζονται δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας και να διασφαλίζεται η 
προστασία των δικαιωμάτων του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα.

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι, εάν μια 
πράξη επεξεργασίας πρόκειται να 
εκτελεσθεί για λογαριασμό υπευθύνου 
επεξεργασίας, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
πρέπει να επιλέγει έναν εκτελούντα την 
επεξεργασία ο οποίος παρέχει επαρκείς 
εγγυήσεις για την εφαρμογή κατάλληλων 
τεχνικών και οργανωτικών μέτρων και 
διαδικασιών, κατά τρόπον ώστε η 
επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις των 
διατάξεων που θεσπίζονται δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας και να διασφαλίζεται η 
προστασία των δικαιωμάτων του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα. Ανήκει στην αρμοδιότητα του 
υπευθύνου για την επεξεργασία η 
υποχρέωση να μεριμνά για την τήρησή 
τους.

Or. pt
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Τροπολογία 499
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι η 
εκτέλεση της επεξεργασίας από 
εκτελούντα την επεξεργασία διέπεται 
υποχρεωτικά από δικαιοπραξία η οποία
συνδέει τον εκτελούντα την επεξεργασία 
με τον υπεύθυνο επεξεργασίας, προβλέπει
δε ειδικότερα ότι ο εκτελών την 
επεξεργασία ενεργεί μόνον κατ’ εντολή 
του υπευθύνου επεξεργασίας, ιδίως εάν η 
διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που χρησιμοποιούνται 
απαγορεύεται.

2. Η εκτέλεση της επεξεργασίας από 
εκτελούντα την επεξεργασία διέπεται 
υποχρεωτικά από νομοθετική πράξη ή 
έγγραφη συμφωνία η οποία προβλέπει ότι 
ο εκτελών την επεξεργασία ενεργεί μόνον 
κατ’ εντολή του υπεύθυνου επεξεργασίας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η αναθεώρηση του παρόντος άρθρου είναι σύμφωνη με την απόφαση πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ, η 
οποία δεν υπάρχει λόγος να τροποποιηθεί

Τροπολογία 500
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι η 
εκτέλεση της επεξεργασίας από 
εκτελούντα την επεξεργασία διέπεται 
υποχρεωτικά από δικαιοπραξία η οποία 
συνδέει τον εκτελούντα την επεξεργασία 
με τον υπεύθυνο επεξεργασίας, προβλέπει 
δε ειδικότερα ότι ο εκτελών την 
επεξεργασία ενεργεί μόνον κατ’ εντολή 

2. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι η 
εκτέλεση της επεξεργασίας από 
εκτελούντα την επεξεργασία διέπεται 
υποχρεωτικά από δικαιοπραξία η οποία 
συνδέει τον εκτελούντα την επεξεργασία 
με τον υπεύθυνο επεξεργασίας, προβλέπει 
δε ειδικότερα ότι ο εκτελών την 
επεξεργασία: 
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του υπευθύνου επεξεργασίας, ιδίως εάν η 
διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που χρησιμοποιούνται 
απαγορεύεται.

α) ενεργεί μόνον κατ’ εντολή των 
υπευθύνων επεξεργασίας·

β) απασχολεί μόνο προσωπικό που έχει 
συμφωνήσει να δεσμεύεται από 
υποχρέωση εμπιστευτικότητας ή 
υπόκειται σε νομικά κατοχυρωμένη 
υποχρέωση εμπιστευτικότητας·
γ) λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα 
δυνάμει του άρθρου 28·
δ) χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες άλλου 
εκτελούντος την επεξεργασία μόνο με την 
άδεια του υπευθύνου επεξεργασίας και, 
ως εκ τούτου, ενημερώνει τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας σχετικά με την πρόθεσή του 
να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες άλλου 
εκτελούντος την επεξεργασία εγκαίρως 
ώστε ο υπεύθυνος επεξεργασίας να έχει 
τη δυνατότητα να διατυπώσει 
αντιρρήσεις·
ε) στον βαθμό που είναι εφικτό, 
λαμβανομένης υπόψη της φύσης της 
επεξεργασίας, εγκρίνει, σε συμφωνία με 
τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τις αναγκαίες 
τεχνικές και οργανωτικές προϋποθέσεις 
για την εκπλήρωση της υποχρέωσης του 
υπευθύνου επεξεργασίας να απαντά σε 
αιτήματα που υποβάλλονται από το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα με στόχο την άσκηση των 
προβλεπόμενων στο κεφάλαιο III 
δικαιωμάτων του·
στ) συνδράμει τον υπεύθυνο επεξεργασίας 
στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς 
τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα 
άρθρα 28 έως 32·
ζ) παραδίδει όλα τα αποτελέσματα στον 
υπεύθυνο επεξεργασίας μετά το πέρας της 
επεξεργασίας και δεν επεξεργάζεται 
άλλως πως τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα·
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η) θέτει στη διάθεση του υπευθύνου 
επεξεργασίας και της αρχής ελέγχου κάθε 
απαραίτητη πληροφορία για την 
επαλήθευση της συμμόρφωσης προς τις 
υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο παρόν 
άρθρο·
θ) λαμβάνει υπόψη την αρχή της 
προστασίας των δεδομένων ήδη από τον 
σχεδιασμό και εξ ορισμού.

Or. en

Τροπολογία 501
Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι η 
εκτέλεση της επεξεργασίας από 
εκτελούντα την επεξεργασία διέπεται 
υποχρεωτικά από δικαιοπραξία η οποία 
συνδέει τον εκτελούντα την επεξεργασία 
με τον υπεύθυνο επεξεργασίας, προβλέπει 
δε ειδικότερα ότι ο εκτελών την 
επεξεργασία ενεργεί μόνον κατ’ εντολή 
του υπευθύνου επεξεργασίας, ιδίως εάν η 
διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που χρησιμοποιούνται 
απαγορεύεται.

2. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι η 
εκτέλεση της επεξεργασίας από 
εκτελούντα την επεξεργασία διέπεται 
υποχρεωτικά από δικαιοπραξία η οποία 
συνδέει τον εκτελούντα την επεξεργασία 
με τον υπεύθυνο επεξεργασίας. Αυτές οι 
δικαιοπραξίες ορίζουν ιδιαίτερα ότι ο 
εκτελών την επεξεργασία: 

α) ενεργεί μόνον κατ’ εντολή του 
υπευθύνου επεξεργασίας·
β) απασχολεί μόνο προσωπικό που 
υπόκειται σε νομικά κατοχυρωμένη 
υποχρέωση εμπιστευτικότητας·
γ) λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα 
για τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις 
που εγκρίθηκαν δυνάμει του άρθρου 27·
δ) προσλαμβάνει άλλον εκτελούντα την 
επεξεργασία μόνον με την προηγούμενη 
άδεια του υπευθύνου επεξεργασίας·
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ε) στον βαθμό που αυτό είναι εφικτό, 
λαμβανομένης υπόψη της φύσης της 
επεξεργασίας, δημιουργεί, σε συμφωνία 
με τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τις 
αναγκαίες τεχνικές και οργανωτικές 
συνθήκες για την εκπλήρωση της 
υποχρέωσης του υπευθύνου επεξεργασίας 
να απαντά σε αιτήματα που υποβάλλονται 
από το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται 
τα δεδομένα με στόχο την άσκηση των 
προβλεπόμενων στο κεφάλαιο III 
δικαιωμάτων του·
στ) συνδράμει τον υπεύθυνο επεξεργασίας 
στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς 
τις διατάξεις που εγκρίθηκαν σύμφωνα με 
τα άρθρα 27 έως 32·
ζ) παραδίδει όλα τα αποτελέσματα στον 
υπεύθυνο επεξεργασίας μετά το πέρας της 
επεξεργασίας και δεν επεξεργάζεται 
άλλως πως τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα·
η) θέτει στη διάθεση του υπευθύνου 
επεξεργασίας και της αρχής ελέγχου κάθε 
απαραίτητη πληροφορία για τον έλεγχο 
της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις 
που θεσπίζονται στο παρόν άρθρο.
θ) λαμβάνει υπόψη την αρχή της 
προστασίας των δεδομένων ήδη από τον 
σχεδιασμό και εξ ορισμού.

Or. en

Τροπολογία 502
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο 
εκτελών την επεξεργασία χρειάζεται να 
είναι σε θέση να αποδεικνύουν τη 
συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις που 
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αναφέρονται στην παράγραφο 2.

Or. en

Τροπολογία 503
Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο 
εκτελών την επεξεργασία τεκμηριώνουν 
εγγράφως τις εντολές του υπευθύνου 
επεξεργασίας και την υποχρέωση του 
εκτελούντος την επεξεργασία οι οποίες 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.

Or. en

Τροπολογία 504
Carlos Coelho

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν ο εκτελών την επεξεργασία 
επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα πέραν των εντολών του 
υπευθύνου επεξεργασίας, ο εκτελών την 
επεξεργασία θεωρείται υπεύθυνος 
επεξεργασίας σε σχέση με τη 
συγκεκριμένη επεξεργασία και υπάγεται 
στους κανόνες για τους από κοινού 
υπευθύνους επεξεργασίας οι οποίοι 
προβλέπονται στο άρθρο 20.

διαγράφεται

Or. pt
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Τροπολογία 505
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν ο εκτελών την επεξεργασία 
επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα πέραν των εντολών του 
υπευθύνου επεξεργασίας, ο εκτελών την 
επεξεργασία θεωρείται υπεύθυνος 
επεξεργασίας σε σχέση με τη 
συγκεκριμένη επεξεργασία και υπάγεται 
στους κανόνες για τους από κοινού 
υπευθύνους επεξεργασίας οι οποίοι 
προβλέπονται στο άρθρο 20.

3. Εάν ο εκτελών την επεξεργασία 
επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα άνευ ή κατά παράβαση των 
οδηγιών του υπευθύνου επεξεργασίας και 
εν απουσία αντίστοιχης νομικής 
υποχρέωσης, ο εκτελών την επεξεργασία
ευθύνεται για την επεξεργασία αυτή ως 
να ήταν υπεύθυνος επεξεργασίας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Συνέπεια της διαγραφής του άρθρου 20.

Τροπολογία 506
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν ο εκτελών την επεξεργασία
επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα πέραν των εντολών του 
υπευθύνου επεξεργασίας, ο εκτελών την 
επεξεργασία θεωρείται υπεύθυνος 
επεξεργασίας σε σχέση με τη 
συγκεκριμένη επεξεργασία και υπάγεται 
στους κανόνες για τους από κοινού 
υπευθύνους επεξεργασίας οι οποίοι 
προβλέπονται στο άρθρο 20.

3. Εάν ο εκτελών την επεξεργασία έχει 
εντολή από τον υπεύθυνο επεξεργασίας  
να λαμβάνει ορισμένες ανεξάρτητες 
αποφάσεις όσον αφορά τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα, ο εκτελών την 
επεξεργασία θεωρείται υπεύθυνος 
επεξεργασίας σε σχέση με τη 
συγκεκριμένη επεξεργασία και υπάγεται 
στους κανόνες για τους από κοινού 
υπευθύνους επεξεργασίας οι οποίοι 
προβλέπονται στο άρθρο 20.

Or. en
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Τροπολογία 507
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι ο εκτελών 
την επεξεργασία και κάθε πρόσωπο που 
ενεργεί υπό την εποπτεία του υπευθύνου 
επεξεργασίας ή του εκτελούντος την 
επεξεργασία και το οποίο έχει πρόσβαση 
σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
μπορεί να τα επεξεργάζεται μόνον κατ’ 
εντολή του υπευθύνου επεξεργασίας ή 
εφόσον υπέχει τέτοια υποχρέωση με βάση
το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο 
κράτους μέλους.

Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι ο εκτελών 
την επεξεργασία και κάθε πρόσωπο που 
ενεργεί υπό την εποπτεία του υπευθύνου 
επεξεργασίας ή του εκτελούντος την 
επεξεργασία και το οποίο έχει πρόσβαση 
σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
μπορεί να τα επεξεργάζεται μόνον κατ’ 
εντολή του υπευθύνου επεξεργασίας ή 
εφόσον υπέχει τέτοια υποχρέωση με βάση
υποχρέωση εκ του νόμου.

Or. de

Τροπολογία 508
Carlos Coelho

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι ο εκτελών 
την επεξεργασία και κάθε πρόσωπο που 
ενεργεί υπό την εποπτεία του υπευθύνου 
επεξεργασίας ή του εκτελούντος την 
επεξεργασία και το οποίο έχει πρόσβαση 
σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
μπορεί να τα επεξεργάζεται μόνον κατ’ 
εντολή του υπευθύνου επεξεργασίας ή 
εφόσον υπέχει τέτοια υποχρέωση με βάση 
το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους 
μέλους.

Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι ο εκτελών 
την επεξεργασία και κάθε πρόσωπο που 
ενεργεί υπό την εποπτεία του υπευθύνου 
επεξεργασίας ή του εκτελούντος την 
επεξεργασία και το οποίο έχει πρόσβαση 
σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
μπορεί να τα επεξεργάζεται μόνον κατ’ 
εντολή του υπευθύνου επεξεργασίας ή 
εφόσον υπέχει τέτοια υποχρέωση με βάση 
το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους 
μέλους, δεσμευόμενος ταυτόχρονα και 
από την υποχρέωση του επαγγελματικού 
απορρήτου .
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Or. pt

Τροπολογία 509
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν ο εκτελών την επεξεργασία διαθέτει 
ή αναλαμβάνει τον καθοριστικό ρόλο σε 
σχέση με τους σκοπούς, τα μέσα ή τις 
μεθόδους επεξεργασίας των δεδομένων ή 
δεν ενεργεί αποκλειστικά βάσει οδηγιών, 
θεωρείται από κοινού υπεύθυνος 
επεξεργασίας δυνάμει του άρθρου 20.

Or. en

Τροπολογία 510
Jan Mulder

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 22α
Όταν ο εκτελών την επεξεργασία διαθέτει 
ή αναλαμβάνει τον καθοριστικό ρόλο σε 
σχέση με τους σκοπούς, τα μέσα ή τις 
μεθόδους επεξεργασίας των δεδομένων ή 
δεν ενεργεί αποκλειστικά βάσει των 
οδηγιών του υπευθύνου επεξεργασίας, 
θεωρείται από κοινού υπεύθυνος 
επεξεργασίας δυνάμει του άρθρου 20.

Or. en

Τροπολογία 511
Axel Voss
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 23 διαγράφεται
Τεκμηρίωση

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι κάθε 
υπεύθυνος επεξεργασίας και κάθε 
εκτελών την επεξεργασία διατηρεί 
τεκμηρίωση όλων των συστημάτων και 
διαδικασιών επεξεργασίας που τελούν 
υπό την ευθύνη του.
2. Η τεκμηρίωση περιέχει οπωσδήποτε 
τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας 
του υπευθύνου επεξεργασίας, ή 
οποιουδήποτε από κοινού υπευθύνου 
επεξεργασίας ή εκτελούντος την 
επεξεργασία·
β) τους σκοπούς της επεξεργασίας·
γ) τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες 
αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα·
δ) τις διαβιβάσεις δεδομένων προς τρίτη 
χώρα ή διεθνή οργανισμό, 
συμπεριλαμβανομένου προσδιορισμού 
της εν λόγω τρίτης χώρας ή του διεθνούς 
οργανισμού.
3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο 
εκτελών την επεξεργασία καθιστούν την 
τεκμηρίωση διαθέσιμη, κατόπιν 
αιτήματος, στην αρχή ελέγχου.

Or. de

Τροπολογία 512
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι κάθε 
υπεύθυνος επεξεργασίας και κάθε εκτελών 
την επεξεργασία διατηρεί τεκμηρίωση 
όλων των συστημάτων και διαδικασιών 
επεξεργασίας που τελούν υπό την ευθύνη 
του.

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι κάθε 
υπεύθυνος επεξεργασίας και κάθε εκτελών 
την επεξεργασία διατηρεί λεπτομερή 
τεκμηρίωση όλων των συστημάτων και 
διαδικασιών επεξεργασίας που τελούν υπό 
την ευθύνη του.

Or. en

Τροπολογία 513
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας 
του υπευθύνου επεξεργασίας και του 
υπευθύνου προστασίας δεδομένων, και 
εκείνα οποιουδήποτε από κοινού 
υπευθύνου επεξεργασίας ή εκτελούντος 
την επεξεργασία·

Or. en

Τροπολογία 514
Carlos Coelho

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) δεσμευτική γραπτή συμφωνία, στην 
περίπτωση από κοινού υπευθύνων για την 
επεξεργασία  κατάσταση των 
εκτελούντων την επεξεργασία και των 
δραστηριοτήτων που αποτελούν 
αντικείμενο της σχετικής ανάθεσης·
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Or. pt

Τροπολογία 515
Carlos Coelho

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) περιγραφή της κατηγορίας ή των 
κατηγοριών των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα και των 
δεδομένων ή κατηγοριών δεδομένων που 
απετέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας·

Or. pt

Τροπολογία 516
Carlos Coelho

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ββ) περιγραφή των εσωτερικών κανόνων 
για την άσκηση των δικαιωμάτων των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα, σύμφωνα με το άρθρο 10.

Or. pt

Τροπολογία 517
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τις διαβιβάσεις δεδομένων προς τρίτη δ) τις διαβιβάσεις δεδομένων προς τρίτη 
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χώρα ή διεθνή οργανισμό, 
συμπεριλαμβανομένου προσδιορισμού της
εν λόγω τρίτης χώρας ή του διεθνούς 
οργανισμού.

χώρα ή διεθνή οργανισμό, 
συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού 
της αιτούσας αρμόδιας αρχής τρίτης 
χώρας ή διεθνούς οργανισμού και τους 
νομικούς λόγους βάσει των οποίων 
διαβιβάζονται τα δεδομένα.

Or. en

Τροπολογία 518
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) τις προθεσμίες για τη διαγραφή των 
διαφόρων κατηγοριών δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 519
Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) την περιγραφή των μέτρων που 
αναφέρονται στο άρθρο 18, παράγραφος 
3.

Or. en

Τροπολογία 520
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 23α
Τεκμηρίωση

1. Κάθε διαβίβαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα καταχωρίζεται ή 
τεκμηριώνεται για τους σκοπούς της 
εξακρίβωσης της νομιμότητας της 
επεξεργασίας δεδομένων, της 
αυτοπαρακολούθησης και της 
εξασφάλισης της ακεραιότητας και 
ασφάλειας των δεδομένων.
2. Σχετικές καταχωρήσεις ή 
τεκμηριώσεις διαβιβάζονται στην αρχή 
ελέγχου μετά από αίτησή της. Η αρχή 
ελέγχου χρησιμοποιεί τις πληροφορίες 
αυτές μόνον για σκοπούς επαλήθευσης 
της νομιμότητας της επεξεργασίας 
δεδομένων και διασφάλισης της 
ακεραιότητας και της ασφάλειας των 
δεδομένων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Βάσει του άρθρου 10 της απόφασης πλαισίου 2008/977/ΔΕΥ.

Τροπολογία 521
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 24 διαγράφεται
Τήρηση αρχείων
1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
τηρούνται αρχεία τουλάχιστον για τις 
ακόλουθες πράξεις επεξεργασίας: 
συλλογή, μεταβολή, αναζήτηση 
πληροφοριών, κοινολόγηση, συνδυασμός 



AM\929834EL.doc 51/146 PE506.128v02-00

EL

ή διαγραφή. Τα αρχεία αναζήτησης 
πληροφοριών και κοινολόγησης 
καταδεικνύουν ειδικότερα τον σκοπό, την 
ημερομηνία και την ώρα των εν λόγω 
πράξεων και, στον βαθμό του εφικτού, 
την ταυτότητα του προσώπου που 
αναζήτησε πληροφορίες ή κοινολόγησε 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
2. Τα αρχεία χρησιμοποιούνται μόνον για 
σκοπούς επαλήθευσης της νομιμότητας 
της επεξεργασίας δεδομένων, 
αυτοπαρακολούθησης και διασφάλισης 
της ακεραιότητας και της ασφάλειας των 
δεδομένων.

Or. de

Τροπολογία 522
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
τηρούνται αρχεία τουλάχιστον για τις 
ακόλουθες πράξεις επεξεργασίας:
συλλογή, μεταβολή, αναζήτηση 
πληροφοριών, κοινολόγηση, συνδυασμός ή 
διαγραφή. Τα αρχεία αναζήτησης 
πληροφοριών και κοινολόγησης 
καταδεικνύουν ειδικότερα τον σκοπό, την 
ημερομηνία και την ώρα των εν λόγω 
πράξεων και, στον βαθμό του εφικτού, την 
ταυτότητα του προσώπου που αναζήτησε 
πληροφορίες ή κοινολόγησε δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
τηρούνται αρχεία τουλάχιστον για τις 
ακόλουθες πράξεις επεξεργασίας:
συλλογή, μεταβολή, αναζήτηση 
πληροφοριών, κοινολόγηση, συνδυασμός ή 
διαγραφή. Τα αρχεία αναζήτησης 
πληροφοριών και κοινολόγησης 
καταδεικνύουν ειδικότερα τον σκοπό, την 
ημερομηνία και την ώρα των εν λόγω 
πράξεων και, στον βαθμό του εφικτού, την 
ταυτότητα του προσώπου που αναζήτησε 
πληροφορίες ή κοινολόγησε δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα, και την 
ταυτότητα των αποδεκτών των εν λόγω 
δεδομένων.

Or. en
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Τροπολογία 523
Carlos Coelho

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
τηρούνται αρχεία τουλάχιστον για τις
ακόλουθες πράξεις επεξεργασίας: 
συλλογή, μεταβολή, αναζήτηση 
πληροφοριών, κοινολόγηση, συνδυασμός 
ή διαγραφή. Τα αρχεία αναζήτησης 
πληροφοριών και κοινολόγησης 
καταδεικνύουν ειδικότερα τον σκοπό, την 
ημερομηνία και την ώρα των εν λόγω 
πράξεων και, στον βαθμό του εφικτού, την 
ταυτότητα του προσώπου που αναζήτησε 
πληροφορίες ή κοινολόγησε δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
τηρούνται αρχεία για όλες τις πράξεις 
επεξεργασίας δεδομένων, 
περιλαμβανομένων και όλων των 
διαβιβάσεων δεδομένων. Τα αρχεία 
αναζήτησης πληροφοριών και 
κοινολόγησης καταδεικνύουν ειδικότερα 
τον σκοπό, την ημερομηνία και την ώρα 
των εν λόγω πράξεων και, στον βαθμό του 
εφικτού, την ταυτότητα του προσώπου που 
αναζήτησε πληροφορίες ή κοινολόγησε 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, καθώς 
και την ταυτότητα αποδέκτη των 
δεδομένων αυτών.

Or. pt

Τροπολογία 524
Jan Mulder

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
τηρούνται αρχεία τουλάχιστον για τις 
ακόλουθες πράξεις επεξεργασίας:
συλλογή, μεταβολή, αναζήτηση 
πληροφοριών, κοινολόγηση, συνδυασμός ή 
διαγραφή. Τα αρχεία αναζήτησης 
πληροφοριών και κοινολόγησης 
καταδεικνύουν ειδικότερα τον σκοπό, την 
ημερομηνία και την ώρα των εν λόγω 
πράξεων και, στον βαθμό του εφικτού, την 
ταυτότητα του προσώπου που αναζήτησε 
πληροφορίες ή κοινολόγησε δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
τηρούνται αρχεία τουλάχιστον για τις 
ακόλουθες πράξεις επεξεργασίας:
συλλογή, μεταβολή, αναζήτηση 
πληροφοριών, κοινολόγηση, συνδυασμός ή 
διαγραφή. Τα αρχεία αναζήτησης 
πληροφοριών και κοινολόγησης 
καταδεικνύουν ειδικότερα τον σκοπό, την 
ημερομηνία και την ώρα των εν λόγω 
πράξεων και την ταυτότητα του προσώπου 
που αναζήτησε πληροφορίες ή 
κοινολόγησε δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα.
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Or. en

Τροπολογία 525
Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
τηρούνται αρχεία τουλάχιστον για τις 
ακόλουθες πράξεις επεξεργασίας:
συλλογή, μεταβολή, αναζήτηση 
πληροφοριών, κοινολόγηση, συνδυασμός ή 
διαγραφή. Τα αρχεία αναζήτησης 
πληροφοριών και κοινολόγησης 
καταδεικνύουν ειδικότερα τον σκοπό, την 
ημερομηνία και την ώρα των εν λόγω 
πράξεων και, στον βαθμό του εφικτού, την 
ταυτότητα του προσώπου που αναζήτησε 
πληροφορίες ή κοινολόγησε δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
τηρούνται αρχεία τουλάχιστον για τις 
ακόλουθες πράξεις επεξεργασίας:
συλλογή, μεταβολή, αναζήτηση 
πληροφοριών, κοινολόγηση, συνδυασμός ή 
διαγραφή. Τα αρχεία αναζήτησης 
πληροφοριών και κοινολόγησης 
καταδεικνύουν ειδικότερα τον σκοπό, την 
ημερομηνία και την ώρα των εν λόγω 
πράξεων και την ταυτότητα του προσώπου 
που αναζήτησε πληροφορίες ή 
κοινολόγησε δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα.

Or. en

Τροπολογία 526
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο 
εκτελών την επεξεργασία θέτουν τα 
αρχεία στη διάθεση της αρχής ελέγχου 
κατόπιν αιτήματος.

Or. en
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Τροπολογία 527
Carlos Coelho

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα αρχεία χρησιμοποιούνται μόνον για 
σκοπούς επαλήθευσης της νομιμότητας της 
επεξεργασίας δεδομένων, 
αυτοπαρακολούθησης και διασφάλισης της 
ακεραιότητας και της ασφάλειας των 
δεδομένων.

2. Τα αρχεία χρησιμοποιούνται μόνον για 
σκοπούς επαλήθευσης της νομιμότητας της 
επεξεργασίας δεδομένων, 
αυτοπαρακολούθησης και διασφάλισης της 
ακεραιότητας και της ασφάλειας των 
δεδομένων ή δια σκοπούς ελέγχου, είτε 
από τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων 
είτε από την αρχή προστασίας 
δεδομένων.

Or. pt

Τροπολογία 528
Carlos Coelho

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Πρέπει να γίνεται περιοδική ανάλυση 
των αρχείων, με σκοπό να ανιχνεύεται 
κάθε απόκλιση, σύμφωνα με τις βέλτιστες 
πρακτικές ασφαλείας.

Or. pt

Τροπολογία 529
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι ο 1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο 
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υπεύθυνος επεξεργασίας και ο εκτελών την 
επεξεργασία συνεργάζονται, κατόπιν 
αιτήματος, με την αρχή ελέγχου για την 
άσκηση των καθηκόντων της, ιδίως 
παρέχοντας όλες τις πληροφορίες που 
είναι απαραίτητες για την άσκηση των 
καθηκόντων της αρχής ελέγχου.

εκτελών την επεξεργασία συνεργάζονται, 
κατόπιν αιτήματος, με την αρχή ελέγχου 
για την άσκηση των καθηκόντων της,
βάσει του τμήματος 2 του κεφαλαίου VI.
της παρούσας οδηγίας.

Or. de

Τροπολογία 530
Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι σε 
περίπτωση που μια νομοθετική πρόταση 
που προβλέπει την επεξεργασία 
προσωπικών δεδομένων συνεπάγεται 
σοβαρούς κινδύνους για τα δικαιώματα 
και τις ελευθερίες των πολιτών λόγω της 
φύσης της, του πεδίου εφαρμογής της ή 
του σκοπού της, διενεργείται αξιολόγηση 
του αντικτύπου του προτεινόμενου 
μέτρου όσον αφορά την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων.
Η αξιολόγηση περιέχει τουλάχιστον 
γενική περιγραφή των προβλεπόμενων 
πράξεων επεξεργασίας, αξιολόγηση των 
κινδύνων για τα δικαιώματα και τις 
ελευθερίες των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα, τα μέτρα που 
προβλέπονται για την αντιμετώπιση των 
κινδύνων αυτών, εγγυήσεις, μέτρα 
ασφαλείας και διαδικασίες, ώστε να 
διασφαλίζεται η προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
να επιδεικνύεται η συμμόρφωση προς τις 
διατάξεις που εγκρίνονται δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας, λαμβάνοντας υπόψη 
τα δικαιώματα και τις βάσιμες 
προσδοκίες των προσώπων στα οποία 
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αναφέρονται τα δεδομένα και άλλων 
ενδιαφερόμενων προσώπων.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Μια αξιολόγηση του αντικτύπου στην προσωπική ζωή (PIA) όσον αφορά την επεξεργασία των 
δεδομένων από τα όργανα επιβολής του νόμου δεν είναι συμβατή με το γεγονός ότι η 
επεξεργασία των δεδομένων από την αστυνομία και τις δικαστικές αρχές έχει επαρκή νομική 
βάση. Για αυτό είναι σκόπιμο η αξιολόγηση του αντικτύπου στην προσωπική ζωή να συνδεθεί 
με την νέα νομοθεσία.

Τροπολογία 531
Carlos Coelho

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Πρέπει επίσης να εξασφαλισθεί το 
καθήκον της συνεργασίας όταν η αρχή 
ελέγχου πρέπει να εξετάζει τα συστήματα 
πληροφοριών και την διαχείριση των 
προσωπικών δεδομένων, εξασφαλίζοντάς 
της την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις 
του υπευθύνου ή του εκτελούντος την 
επεξεργασία.

Or. pt

Τροπολογία 532
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ως απόκριση στην άσκηση των 
εξουσιών της αρχής ελέγχου βάσει του 
άρθρου 46 στοιχεία α) και β), ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας και ο εκτελών 
την επεξεργασία απαντούν στην αρχή 
ελέγχου εντός εύλογης προθεσμίας. Η 

διαγράφεται
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απάντηση περιλαμβάνει περιγραφή των 
ληφθέντων μέτρων και των 
επιτευχθέντων αποτελεσμάτων, ως 
απόκριση στις παρατηρήσεις της αρχής 
ελέγχου.

Or. de

Τροπολογία 533
Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ως απόκριση στην άσκηση των 
εξουσιών της αρχής ελέγχου βάσει του 
άρθρου 46 στοιχεία α) και β), ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας και ο εκτελών την 
επεξεργασία απαντούν στην αρχή ελέγχου 
εντός εύλογης προθεσμίας. Η απάντηση 
περιλαμβάνει περιγραφή των ληφθέντων 
μέτρων και των επιτευχθέντων 
αποτελεσμάτων, ως απόκριση στις 
παρατηρήσεις της αρχής ελέγχου.

2. Ως απόκριση στην άσκηση των 
εξουσιών της αρχής ελέγχου βάσει του 
άρθρου 46 στοιχεία α) και β), ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας και ο εκτελών την 
επεξεργασία απαντούν στην αρχή ελέγχου 
εντός εύλογης προθεσμίας η οποία 
προσδιορίζεται από την αρχή ελέγχου. Η 
απάντηση περιλαμβάνει περιγραφή των 
ληφθέντων μέτρων και των επιτευχθέντων 
αποτελεσμάτων, ως απόκριση στις 
παρατηρήσεις της αρχής ελέγχου.

Or. en

Τροπολογία 534
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 25α
Εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά με την 

προστασία δεδομένων
1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι, πριν 
από την επινόηση νέων συστημάτων για 
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την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή 
ο εκτελών την επεξεργασία ενεργώντας 
για λογαριασμό του υπευθύνου 
επεξεργασίας, ή η οντότητα που 
αποφασίζει για το νέο σύστημα, διενεργεί 
εκτίμηση επιπτώσεων των 
προβλεπόμενων πράξεων επεξεργασίας 
στην προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα.
2. Η εκτίμηση περιέχει τουλάχιστον 
συστηματική περιγραφή των εξής:
α) των προβλεπόμενων πράξεων 
επεξεργασίας και της αναγκαιότητας και 
της αναλογικότητάς τους σε σχέση με τον 
σκοπό,
β) των εκτιμώμενων κινδύνων για τα 
δικαιώματα και τις ελευθερίες των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα,
γ) των μέτρων που προβλέπονται για την 
αντιμετώπιση των κινδύνων και για την 
ελαχιστοποίηση του όγκου των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα 
οποία υποβάλλονται σε επεξεργασία,
δ) των εγγυήσεων, μέτρων ασφαλείας και 
μηχανισμών, ώστε να διασφαλίζεται η 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και να αποδεικνύεται η 
συμμόρφωση προς τον παρόντα 
κανονισμό, λαμβάνοντας υπόψη τα 
δικαιώματα και τα έννομα συμφέροντα 
των προσώπων στα οποία αναφέρονται 
τα δεδομένα και άλλων ενδιαφερόμενων 
προσώπων.
3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ζητεί τη 
γνώμη των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα ή των 
εκπροσώπων τους για τη σχεδιαζόμενη 
επεξεργασία.
4. Η εκτίμηση καθίσταται εύκολα 
προσπελάσιμη από το κοινό.
5. Αφού ζητηθεί γνωμοδότηση από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
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Δεδομένων, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 56 για τον 
περαιτέρω προσδιορισμό των 
απαιτήσεων για την εκτίμηση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2, 
συμπεριλαμβανομένων των 
προϋποθέσεων και διαδικασιών για 
επεκτασιμότητα, επαλήθευση και 
δυνατότητα ελέγχου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σε αυτόν τον ευαίσθητο τομέα πρέπει να διενεργείται 
μόνον μετά από εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά με την προστασία δεδομένων. Οι διατάξεις 
βασίζονται στο σχέδιο έκθεσης για τον σχετικά με τον κανονισμό προστασίας των δεδομένων με 
σκοπό να εξασφαλισθεί συνοχή των κειμένων.

Τροπολογία 535
Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 25α
Εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά με την 

προστασία δεδομένων
1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι, πριν 
από την επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία διενεργεί εκτίμηση 
επιπτώσεων των προβλεπόμενων 
συστημάτων και διαδικασιών 
επεξεργασίας στην προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όταν 
οι πράξεις επεξεργασίας ενδέχεται να 
ενέχουν συγκεκριμένους κινδύνους για τα 
δικαιώματα και τις ελευθερίες των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα λόγω της φύσεως, της έκτασης 
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ή των σκοπών τους.
2. Ειδικότερα, οι ακόλουθες πράξεις 
επεξεργασίας ενδέχεται να ενέχουν 
συγκεκριμένους κινδύνους όπως 
αναφέρονται στην παράγραφο 1:
α) επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σε συστήματα αρχειοθέτησης 
μεγάλης κλίμακας για τους σκοπούς της 
πρόληψης, της ανίχνευσης, της 
διερεύνησης ή της δίωξης ποινικών 
αδικημάτων και εκτέλεσης ποινικών 
κυρώσεων·
β) επεξεργασία ειδικών κατηγοριών 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα υπό 
την έννοια του άρθρου 8, δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν 
παιδιά, δεδομένων θέσης και 
βιομετρικών δεδομένων για τους σκοπούς 
της πρόληψης, της ανίχνευσης, της 
διερεύνησης ή της δίωξης ποινικών 
αδικημάτων και της εκτέλεσης ποινικών 
κυρώσεων·
γ) αξιολόγηση των πτυχών προσωπικού 
χαρακτήρα που αφορούν φυσικό 
πρόσωπο ή προορίζονται για την ανάλυση 
ή την πρόληψη ειδικότερα της 
συμπεριφοράς του φυσικού προσώπου, 
που βασίζεται σε αυτοματοποιημένη 
επεξεργασία και ενδέχεται να οδηγήσει σε 
μέτρα που θα έχουν νομικές επιπτώσεις 
για το εν λόγω φυσικό πρόσωπο ή να το 
επηρεάσουν σημαντικά·
δ) παρακολούθηση δημόσια 
προσπελάσιμων χώρων, ιδίως με τη 
χρήση οπτικοηλεκτρονικών συσκευών 
(επιτήρηση με βίντεο)· ή
ε) άλλες πράξεις επεξεργασίας για τις 
οποίες απαιτείται διαβούλευση με την 
αρχή ελέγχου δυνάμει του άρθρου 26 
παράγραφος 1.
3. Η εκτίμηση περιέχει συστηματική και 
λεπτομερή περιγραφή των 
προβλεπόμενων πράξεων επεξεργασίας, 
εκτίμηση των κινδύνων για τα 
δικαιώματα και τις ελευθερίες των 
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προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα, τα μέτρα που προβλέπονται για 
την αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών, 
εγγυήσεις, μέτρα ασφαλείας και 
μηχανισμούς, ώστε να διασφαλίζεται η 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και να επιδεικνύεται η 
συμμόρφωση προς τις διατάξεις που 
εγκρίνονται δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας, λαμβάνοντας υπόψη τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τα έννομα 
συμφέροντα των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα και άλλων 
ενδιαφερόμενων προσώπων.
4. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας διαβουλεύεται με 
όλους τους σχετικούς κύκλους 
ενδιαφερομένων, περιλαμβανομένων των 
εκπροσώπων των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα, για τη 
σχεδιαζόμενη επεξεργασία.
5. Η εκτίμηση καθίσταται εύκολα 
προσπελάσιμη από το κοινό.
6. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει, αφού ζητήσει τη γνωμοδότηση 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Προστασίας Δεδομένων, κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 56 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
προϋποθέσεων σχετικά με τις πράξεις 
επεξεργασίας που μπορεί να ενέχουν τους 
συγκεκριμένους κινδύνους που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, 
καθώς και των απαιτήσεων για την 
εκτίμηση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 3, συμπεριλαμβανομένων των 
προϋποθέσεων για επεκτασιμότητα, 
επαλήθευση και δυνατότητα ελέγχου.

Or. en

Τροπολογία 536
Sophia in 't Veld
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 25α
Εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά με την 

προστασία δεδομένων
1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, εάν 
οι πράξεις επεξεργασίας ενέχουν 
συγκεκριμένους κινδύνους για τα 
δικαιώματα και τις ελευθερίες των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα λόγω της φύσης τους, της 
έκτασης ή των σκοπών τους, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία ενεργώντας για λογαριασμό 
του υπευθύνου επεξεργασίας, διενεργεί 
εκτίμηση των επιπτώσεων των 
προβλεπόμενων ή τρεχουσών πράξεων 
επεξεργασίας σχετικά με την προστασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
πριν από νέες πράξεις επεξεργασίας ή το 
νωρίτερο δυνατόν στην περίπτωση 
υφισταμένων πράξεων επεξεργασίας.
2. Ειδικότερα, οι ακόλουθες πράξεις 
επεξεργασίας ενδέχεται να ενέχουν 
συγκεκριμένους κινδύνους όπως 
αναφέρονται στην παράγραφο 1:
α) επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σε συστήματα αρχειοθέτησης 
μεγάλης κλίμακας για τους σκοπούς της 
πρόληψης, της ανίχνευσης, της 
διερεύνησης ή της δίωξης ποινικών 
αδικημάτων και εκτέλεσης ποινικών 
κυρώσεων·
β) επεξεργασία ειδικών κατηγοριών 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα υπό 
την έννοια του άρθρου 8, δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν 
παιδιά και βιομετρικών δεδομένων για 
τους σκοπούς της πρόληψης, της 
ανίχνευσης, της διερεύνησης ή της 
δίωξης ποινικών αδικημάτων και της 
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εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων·
γ) αξιολόγηση των πτυχών προσωπικού 
χαρακτήρα που αφορούν φυσικό 
πρόσωπο ή προορίζονται για την ανάλυση 
ή την πρόληψη ειδικότερα της 
συμπεριφοράς του φυσικού προσώπου, 
που βασίζεται σε αυτοματοποιημένη 
επεξεργασία και ενδέχεται να οδηγήσει σε 
μέτρα που θα έχουν νομικές επιπτώσεις 
για το εν λόγω φυσικό πρόσωπο ή να το 
επηρεάσουν σημαντικά·
δ) παρακολούθηση δημόσια 
προσπελάσιμων χώρων, ιδίως με τη 
χρήση οπτικοηλεκτρονικών συσκευών 
(επιτήρηση με βίντεο)· ή
ε) άλλες πράξεις επεξεργασίας για τις 
οποίες απαιτείται διαβούλευση με την 
αρχή ελέγχου δυνάμει του άρθρου 26 
παράγραφος 1.
3. Η εκτίμηση περιέχει τουλάχιστον 
γενική περιγραφή των προβλεπόμενων 
πράξεων επεξεργασίας, εκτίμηση των 
κινδύνων για τα δικαιώματα και τις 
ελευθερίες των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα, τα μέτρα που 
προβλέπονται για την αντιμετώπιση των 
κινδύνων αυτών, εγγυήσεις, μέτρα 
ασφαλείας και μηχανισμούς, ώστε να 
διασφαλίζεται η προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
να επιδεικνύεται η συμμόρφωση προς τις 
διατάξεις που εγκρίνονται δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας, λαμβάνοντας υπόψη 
τα δικαιώματα και τα έννομα 
συμφέροντα των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα και άλλων 
ενδιαφερόμενων προσώπων.
4. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας διαβουλεύεται με 
το κοινό σχετικά με τη σχεδιαζόμενη 
επεξεργασία, με την επιφύλαξη της 
προστασίας των δημοσίων συμφερόντων 
ή της ασφάλειας των πράξεων 
επεξεργασίας.
5. Με την επιφύλαξη της προστασίας των 
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δημοσίων συμφερόντων ή της ασφάλειας 
των πράξεων επεξεργασίας, η εκτίμηση 
καθίσταται εύκολα προσπελάσιμη από το 
κοινό.
6. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει, κατόπιν διαβουλεύσεων με το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων, κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 56 για τον 
περαιτέρω προσδιορισμό των κριτηρίων 
και των προϋποθέσεων σχετικά με τις 
πράξεις επεξεργασίας που μπορεί να 
ενέχουν τους συγκεκριμένους κινδύνους 
που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 
2, καθώς και των απαιτήσεων για την 
εκτίμηση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 3, συμπεριλαμβανομένων των 
προϋποθέσεων για επεκτασιμότητα, 
επαλήθευση και δυνατότητα ελέγχου.

Or. en

Τροπολογία 537
Carlos Coelho

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία διαβουλεύεται με την αρχή 
ελέγχου πριν από την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα 
οποία θα περιληφθούν σε νέο σύστημα 
αρχειοθέτησης που πρόκειται να 
δημιουργηθεί, εφόσον:

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας διαβουλεύεται με 
την αρχή ελέγχου πριν από την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα τα οποία θα περιληφθούν σε 
νέο σύστημα αρχειοθέτησης που πρόκειται 
να δημιουργηθεί, εφόσον:

Or. pt

Τροπολογία 538
Jan Philipp Albrecht
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία διαβουλεύεται με την αρχή 
ελέγχου πριν από την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα 
οποία θα περιληφθούν σε νέο σύστημα
αρχειοθέτησης που πρόκειται να 
δημιουργηθεί, εφόσον:

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία διαβουλεύεται με την αρχή 
ελέγχου πριν από την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα 
οποία θα περιληφθούν σε νέο τύπο 
συστήματος αρχειοθέτησης που πρόκειται 
να δημιουργηθεί.

Or. en

Τροπολογία 539
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) πρόκειται να υποβληθούν σε 
επεξεργασία ειδικές κατηγορίες 
δεδομένων οι οποίες αναφέρονται στο 
άρθρο 8·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 540
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ο τύπος επεξεργασίας, ιδίως με τη 
χρήση νέων τεχνολογιών, μηχανισμών ή 
διαδικασιών, ενέχει άλλους ειδικούς 
κινδύνους για τα θεμελιώδη δικαιώματα 

διαγράφεται
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και τις ελευθερίες, ιδίως για την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα.

Or. en

Τροπολογία 541
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη δύνανται να προβλέπουν 
ότι η αρχή ελέγχου καταρτίζει κατάλογο 
των πράξεων επεξεργασίας οι οποίες 
υπόκεινται σε προηγούμενη διαβούλευση 
δυνάμει της παραγράφου 1.

2. Τα κράτη μέλη δύνανται να προβλέπουν
ότι η αρχή ελέγχου καταρτίζει κατάλογο 
των πράξεων επεξεργασίας οι οποίες 
υπόκεινται σε προηγούμενη διαβούλευση 
δυνάμει της παραγράφου 1 στοιχείο β). Η 
αρχή ελέγχου δημοσιοποιεί τον εν λόγω 
κατάλογο και τον διαβιβάζει στο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων εργάζεται για τη 
σύγκλιση των εν λόγω καταλόγων.

Or. en

Τροπολογία 542
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία παρέχουν στην αρχή ελέγχου 
την εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά με την 
προστασία των δεδομένων η οποία 
προβλέπεται στο άρθρο 25α και, κατόπιν 
αιτήματος, οποιαδήποτε άλλη 
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πληροφορία η οποία επιτρέπει στην αρχή 
ελέγχου να αξιολογήσει τη συμμόρφωση 
της επεξεργασίας και, ιδίως, τους 
κινδύνους για την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του 
προσώπου στο οποίο αυτά αναφέρονται 
και τις σχετικές εγγυήσεις.

Or. en

Τροπολογία 543
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Τα κράτη μέλη διαβουλεύονται με την 
αρχή ελέγχου κατά την εκπόνηση 
νομοθετικού μέτρου, το οποίο πρόκειται 
να εγκριθεί από το εθνικό κοινοβούλιο ή 
μέτρου βασισμένου σε ένα τέτοιο 
νομοθετικό μέτρο, το οποίο ορίζει τη 
φύση της διαδικασίας, προκειμένου να 
διασφαλίζεται συμμόρφωση της 
σχεδιαζόμενης επεξεργασίας προς την 
παρούσα οδηγία και, ιδίως, να 
μετριάζονται οι σχετικοί κίνδυνοι για τα 
πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα.

Or. en

Τροπολογία 544
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη δύνανται να προβλέπουν 
ότι η αρχή ελέγχου καταρτίζει κατάλογο 

2. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι η αρχή 
ελέγχου καταρτίζει κατάλογο των πράξεων 
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των πράξεων επεξεργασίας οι οποίες 
υπόκεινται σε προηγούμενη διαβούλευση 
δυνάμει της παραγράφου 1.

επεξεργασίας οι οποίες υπόκεινται σε 
προηγούμενη διαβούλευση δυνάμει της 
παραγράφου 1.

Or. en

Τροπολογία 545
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας και ο εκτελών 
την επεξεργασία εφαρμόζουν κατάλληλα
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να 
διασφαλίζουν επίπεδο προστασίας 
κατάλληλο προς τους κινδύνους που 
αντιπροσωπεύει η επεξεργασία και τη 
φύση των δεδομένων που πρέπει να 
προστατευθούν, λαμβάνοντας υπόψη την
κατάσταση της τεχνολογίας και το 
κόστος της εφαρμογής τους.

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας εφαρμόζει
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα
προκειμένου να αποτρέψει:

α) την τυχαία ή μη σύννομη καταστροφή,
β) την τυχαία απώλεια,
γ) την άνευ αδείας τροποποίηση,
δ) την άνευ αδείας διαβίβαση ή 
πρόσβαση, ιδίως όταν η επεξεργασία 
συνεπάγεται διαβίβαση δεδομένων σε 
δίκτυο ή διάθεση δεδομένων μέσω 
άμεσης αυτοματοποιημένης πρόσβασης 
και
ε) κάθε άλλη μορφή παράνομης 
επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.
Τα μέτρα που είναι αναγκαία για την 
κατοχύρωση βαθμού ασφάλειας ο οποίος 
να κρίνεται ικανοποιητικός σε σχέση με 
τους κινδύνους που συνεπάγεται η 
επεξεργασία καθώς και με τον 
χαρακτήρα των δεδομένων που πρέπει να 
προστατευθούν λαμβάνονται με γνώμονα 
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την τεχνολογική εξέλιξη και το σχετικό 
κόστος εφαρμογής.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η αναθεώρηση του άρθρου αυτού είναι σύμφωνη με το άρθρο 22 παράγραφος 1 της απόφασης 
πλαίσιο.

Τροπολογία 546
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας και ο εκτελών την 
επεξεργασία εφαρμόζουν κατάλληλα 
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να 
διασφαλίζουν επίπεδο προστασίας 
κατάλληλο προς τους κινδύνους που 
αντιπροσωπεύει η επεξεργασία και τη 
φύση των δεδομένων που πρέπει να 
προστατευθούν, λαμβάνοντας υπόψη την 
κατάσταση της τεχνολογίας και το κόστος 
της εφαρμογής τους.

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας και ο εκτελών την 
επεξεργασία εφαρμόζουν κατάλληλα 
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και 
διαδικασίες ώστε να διασφαλίζουν 
επίπεδο προστασίας κατάλληλο προς τους 
κινδύνους που αντιπροσωπεύει η 
επεξεργασία και τη φύση των δεδομένων 
που πρέπει να προστατευθούν, 
λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της 
τεχνολογίας και το κόστος της εφαρμογής 
τους.

Or. en

Τροπολογία 547
Jan Mulder

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας και ο εκτελών την 
επεξεργασία εφαρμόζουν κατάλληλα 

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας και ο εκτελών την 
επεξεργασία εφαρμόζουν κατάλληλα 
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τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να 
διασφαλίζουν επίπεδο προστασίας 
κατάλληλο προς τους κινδύνους που 
αντιπροσωπεύει η επεξεργασία και τη 
φύση των δεδομένων που πρέπει να 
προστατευθούν, λαμβάνοντας υπόψη την 
κατάσταση της τεχνολογίας και το κόστος 
της εφαρμογής τους.

τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και 
διαδικασίες ώστε να διασφαλίζουν 
επίπεδο προστασίας κατάλληλο προς τους 
κινδύνους που αντιπροσωπεύει η 
επεξεργασία και τη φύση των δεδομένων 
που πρέπει να προστατευθούν, 
λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της 
τεχνολογίας και το κόστος της εφαρμογής 
τους.

Or. en

Τροπολογία 548
Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας και ο εκτελών την 
επεξεργασία εφαρμόζουν κατάλληλα 
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να 
διασφαλίζουν επίπεδο προστασίας 
κατάλληλο προς τους κινδύνους που 
αντιπροσωπεύει η επεξεργασία και τη 
φύση των δεδομένων που πρέπει να 
προστατευθούν, λαμβάνοντας υπόψη την 
κατάσταση της τεχνολογίας και το κόστος 
της εφαρμογής τους.

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας και ο εκτελών την 
επεξεργασία εφαρμόζουν κατάλληλα 
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να 
διασφαλίζουν επίπεδο προστασίας 
κατάλληλο προς τους κινδύνους που 
αντιπροσωπεύει η επεξεργασία και τη 
φύση των δεδομένων που πρέπει να 
προστατευθούν, λαμβάνοντας υπόψη την 
κατάσταση της τεχνολογίας.

Or. en

Τροπολογία 549
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σε σχέση με την αυτοματοποιημένη 
επεξεργασία δεδομένων, κάθε κράτος 

2. Σε σχέση με την αυτοματοποιημένη 
επεξεργασία δεδομένων, κάθε κράτος 
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μέλος προβλέπει ότι ο υπεύθυνος της 
επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία εφαρμόζει, κατόπιν 
αξιολόγησης των κινδύνων, μέτρα με 
σκοπό:

μέλος λαμβάνει κατάλληλα μέτρα με 
σκοπό:

Or. de

Τροπολογία 550
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) την εξασφάλιση ότι οι λειτουργίες του 
συστήματος εκτελούνται, ότι η εμφάνιση 
σφαλμάτων στις λειτουργίες αναφέρεται
(αξιοπιστία) και ότι τα αποθηκευμένα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν 
μπορούν να αλλοιωθούν λόγω 
δυσλειτουργίας του συστήματος
(ακεραιότητα).

ι) την εξασφάλιση ότι οι λειτουργίες του 
συστήματος εκτελούνται, ότι η εμφάνιση 
σφαλμάτων στις λειτουργίες αναφέρεται
(αξιοπιστία) και ότι τα αποθηκευμένα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν 
μπορούν να παραποιηθούν λόγω 
δυσλειτουργίας του συστήματος
(ακεραιότητα).

Or. de

Τροπολογία 551
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι ο 
εκτελών την επεξεργασία μπορεί να 
διορίζεται μόνον εφόσον παρέχει εχέγγυα 
και είναι σε θέση να αποδείξει ότι 
λαμβάνει τα απαιτούμενα δυνάμει της 
παραγράφου 1 τεχνικά και οργανωτικά 
μέτρα και τηρεί τις οδηγίες που 
προβλέπει το άρθρο 21 παράγραφος 2 
στοιχείο α). Η αρμόδια αρχή ελέγχει 
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επίσης τον εκτελούντα την επεξεργασία εν 
προκειμένω.

Or. en

Τροπολογία 552
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει, εάν 
απαιτείται, εκτελεστικές πράξεις για την 
εξειδίκευση των απαιτήσεων που 
προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 σε 
διάφορες καταστάσεις, ιδίως σε σχέση με 
τα πρότυπα κρυπτογράφησης. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 57 παράγραφος 2.

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να εκδίδουν, 
εάν απαιτείται, διατάξεις για την 
εξειδίκευση των απαιτήσεων που 
προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 σε 
διάφορες καταστάσεις, ιδίως σε σχέση με 
τα πρότυπα κρυπτογράφησης.

Or. de

Τροπολογία 553
Jan Mulder

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας τεκμηριώνει κάθε 
παραβίαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, αναφέροντας τα πραγματικά 
περιστατικά που αφορούν την παραβίαση, 
τις συνέπειές της και τα ληφθέντα μέτρα 
επανόρθωσης. Η εν λόγω τεκμηρίωση 
πρέπει να επιτρέπει στην αρχή ελέγχου να 
ελέγχει τη συμμόρφωση προς το παρόν 
άρθρο. Η τεκμηρίωση περιέχει μόνον τις 
απαραίτητες πληροφορίες για τον 

4. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας τεκμηριώνει κάθε 
παραβίαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, αναφέροντας τα πραγματικά 
περιστατικά που αφορούν την παραβίαση, 
τις συνέπειές της και τα ληφθέντα μέτρα 
επανόρθωσης. Η εν λόγω τεκμηρίωση 
πρέπει να επιτρέπει στην αρχή ελέγχου να 
ελέγχει τη συμμόρφωση προς το παρόν 
άρθρο. Η τεκμηρίωση περιέχει μόνον τις 
απαραίτητες πληροφορίες για τον 
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συγκεκριμένο σκοπό. συγκεκριμένο σκοπό. Η αρχή ελέγχου 
τηρεί δημόσιο αρχείο των παραβιάσεων 
που γνωστοποιήθηκαν.

Or. en

Τροπολογία 554
Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η αρχή ελέγχου τηρεί δημόσιο 
μητρώο των τύπων παραβιάσεων που 
γνωστοποιήθηκαν.

Or. en

Τροπολογία 555
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 56 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
απαιτήσεων σχετικά με τη διαπίστωση 
της παραβίασης δεδομένων που 
αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2 και 
σχετικά με τις ειδικές συνθήκες υπό τις 
οποίες ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο 
εκτελών την επεξεργασία υποχρεούνται 
να γνωστοποιούν την παραβίαση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

διαγράφεται

Or. de
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Αιτιολόγηση

Τα κριτήρια και οι απαιτήσεις σχετικά με τη διαπίστωση της παραβίασης δεδομένων ορίζονται 
ήδη επαρκώς στην παράγραφο 1. Η προτεινόμενη μεταβίβαση νομοθετικών αρμοδιοτήτων θα 
αφορούσε σε κάθε περίπτωση βασικά στοιχεία που δεν μπορούν να μεταβιβαστούν και τα οποία 
θα πρέπει να εξειδικεύονται στη βασική πράξη. Αντίστοιχη τροποποίηση προτείνεται και για τον 
γενικό κανονισμό περί προστασίας δεδομένων.

Τροπολογία 556
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 56 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
απαιτήσεων σχετικά με τη διαπίστωση της 
παραβίασης δεδομένων που αναφέρεται 
στις παραγράφους 1 και 2 και σχετικά με 
τις ειδικές συνθήκες υπό τις οποίες ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας και ο εκτελών την 
επεξεργασία υποχρεούνται να 
γνωστοποιούν την παραβίαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα.

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει, 
αφού ζητήσει γνωμοδότηση από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων, κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 56 για τον 
περαιτέρω προσδιορισμό των κριτηρίων 
και των απαιτήσεων σχετικά με τη 
διαπίστωση της παραβίασης δεδομένων 
που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2 
και σχετικά με τις ειδικές συνθήκες υπό τις 
οποίες ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο 
εκτελών την επεξεργασία υποχρεούνται να 
γνωστοποιούν την παραβίαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα.

Or. en

Τροπολογία 557
Jan Mulder

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 56 για τον περαιτέρω 

5. Η Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης με 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων, εξουσιοδοτείται να εκδίδει 



AM\929834EL.doc 75/146 PE506.128v02-00

EL

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

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 56 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
απαιτήσεων σχετικά με τη διαπίστωση της 
παραβίασης δεδομένων που αναφέρεται 
στις παραγράφους 1 και 2 και σχετικά με 
τις ειδικές συνθήκες υπό τις οποίες ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας και ο εκτελών την 
επεξεργασία υποχρεούνται να 
γνωστοποιούν την παραβίαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα.

Or. en

Τροπολογία 558
Jan Mulder

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει 
τυποποιημένο μορφότυπο για την εν λόγω 
γνωστοποίηση στην αρχή ελέγχου, τις 
εφαρμοστέες διαδικασίες στην απαίτηση 
γνωστοποίησης, καθώς και τη μορφή και 
τον τρόπο της τεκμηρίωσης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 4, 
συμπεριλαμβανομένων των προθεσμιών 
που ισχύουν για τη διαγραφή των 
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 57 
παράγραφος 2.

6. Η Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης με 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων, μπορεί να θεσπίσει 
τυποποιημένο μορφότυπο για την εν λόγω 
γνωστοποίηση στην αρχή ελέγχου, τις 
εφαρμοστέες διαδικασίες στην απαίτηση 
γνωστοποίησης, καθώς και τη μορφή και 
τον τρόπο της τεκμηρίωσης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 4, 
συμπεριλαμβανομένων των προθεσμιών 
που ισχύουν για τη διαγραφή των 
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 57 
παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 559
Axel Voss
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 28α
Προηγούμενη διαβούλευση

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες εθνικές αρχές ελέγχου 
καλούνται να γνωμοδοτήσουν πριν από 
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα η οποία πρόκειται να 
αποτελέσει μέρος ενός νέου αρχείου που 
θα δημιουργηθεί:
α) εφόσον πρόκειται να υποστούν 
επεξεργασία οι ειδικές κατηγορίες 
δεδομένων του άρθρου 8, ή
β) εφόσον το είδος της επεξεργασίας, 
λόγω ιδίως νέων τεχνολογιών, 
μηχανισμών ή διαδικασιών, ενέχει 
διαφορετικά ιδιαίτερους κινδύνους για τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τις 
θεμελιώδεις ελευθερίες και μάλιστα για 
την ιδιωτική ζωή των υποκειμένων των 
δεδομένων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Επαναλαμβάνεται το κείμενο του άρθρου 23 της απόφασης πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ.

Τροπολογία 560
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 28α
Η αρχή ελέγχου τηρεί δημόσιο μητρώο 
των τύπων, του εύρους και του αριθμού 
των παραβιάσεων που κοινοποιούνται.
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Or. en

Τροπολογία 561
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 29 διαγράφεται
Γνωστοποίηση παραβίασης δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στο πρόσωπο 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι, όταν η 
παραβίαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα είναι πιθανό να επηρεάσει 
δυσμενώς την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα ή την ιδιωτική 
ζωή του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας γνωστοποιεί αμελλητί, μετά 
τη γνωστοποίηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 28, την παραβίαση των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στο πρόσωπο 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα.
2. Η γνωστοποίηση στο πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα η οποία 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιγράφει 
τη φύση της παραβίασης των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και περιέχει 
οπωσδήποτε τις πληροφορίες και τις 
συστάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 
28 παράγραφος 3 στοιχεία β) και γ).
3. Η γνωστοποίηση παραβίασης 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δεν απαιτείται εάν ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας αποδεικνύει με τρόπο που 
πείθει την αρχή ελέγχου ότι εφάρμοσε 
κατάλληλα τεχνολογικά μέτρα 
προστασίας και ότι τα εν λόγω μέτρα 
εφαρμόσθηκαν στα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα τα οποία αφορά 
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η συγκεκριμένη παραβίαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. Τα εν λόγω 
τεχνολογικά μέτρα προστασίας πρέπει να 
καθιστούν τα δεδομένα ακατανόητα σε 
οποιοδήποτε πρόσωπο δεν διαθέτει 
εξουσία πρόσβασης σε αυτά.
4. Η γνωστοποίηση στο πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα μπορεί 
να καθυστερήσει, να περιορισθεί ή να 
παραλειφθεί για τους λόγους που 
αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 
4.

Or. de

Τροπολογία 562
Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η γνωστοποίηση στο πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα η οποία 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιγράφει 
τη φύση της παραβίασης των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και περιέχει 
οπωσδήποτε τις πληροφορίες και τις 
συστάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 28 
παράγραφος 3 στοιχεία β) και γ).

2. Η γνωστοποίηση στο πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα η οποία 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιγράφει 
τη φύση της παραβίασης των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και περιέχει 
οπωσδήποτε τις πληροφορίες και τις 
συστάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 28 
παράγραφος 3 στοιχεία α) και ε).

Or. en

Τροπολογία 563
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Με την επιφύλαξη της υποχρέωσης 
του υπευθύνου επεξεργασίας να 
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γνωστοποιεί την παραβίαση των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα, εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
δεν έχει ακόμη ειδοποιήσει το 
συγκεκριμένο πρόσωπο για την
παραβίαση των δεδομένων του 
προσωπικού χαρακτήρα, η αρχή ελέγχου 
δύναται, αφού εξετάσει τις ενδεχόμενες 
δυσμενείς συνέπειες της παραβίασης, να 
απαιτήσει από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας να το πράξει.

Or. en

Τροπολογία 564
Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η γνωστοποίηση στο πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα μπορεί να 
καθυστερήσει, να περιορισθεί ή να 
παραλειφθεί για τους λόγους που 
αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 4.

4. Η γνωστοποίηση στο πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα μπορεί να 
καθυστερήσει ή να περιορισθεί για τους 
λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 11 
παράγραφος 4.

Or. en

Τροπολογία 565
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η γνωστοποίηση στο πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα μπορεί να 
καθυστερήσει, να περιορισθεί ή να 
παραλειφθεί για τους λόγους που 
αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 4.

4. Η γνωστοποίηση στο πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα μπορεί να 
καθυστερήσει ή να περιορισθεί για τους 
λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 11 
παράγραφος 4.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Συνακόλουθη τροπολογία σύμφωνα με την τροπολογία επί του άρθρου 11 παράγραφος 4.

Τροπολογία 566
Nuno Melo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η γνωστοποίηση στο πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα μπορεί να 
καθυστερήσει, να περιορισθεί ή να 
παραλειφθεί για τους λόγους που 
αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 4.

4. Η γνωστοποίηση στο πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα μπορεί να 
καθυστερήσει, να περιορισθεί ή να 
παραλειφθεί για τους λόγους που 
αναφέρονται στο άρθρο 13, παράγραφος 1.

Or. pt

Τροπολογία 567
Carlos Coelho

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία διορίζει υπεύθυνο προστασίας 
δεδομένων.

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας διορίζει υπεύθυνο 
προστασίας δεδομένων. Η υποχρέωση 
αυτή πρέπει να αφορά και τους 
εκτελούντες την επεξεργασία όταν η 
παρέμβασή τους είναι τέτοια που 
δικαιολογεί τον διορισμό υπευθύνου για 
την προστασία των δεδομένων.

Or. pt

Τροπολογία 568
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία διορίζει υπεύθυνο προστασίας 
δεδομένων.

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία διορίζει τουλάχιστον έναν
υπεύθυνο προστασίας δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 569
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων 
δεν επιτρέπεται να τυγχάνει δυσμενούς 
μεταχείρισης λόγω εκτέλεσης των 
καθηκόντων του. Κατά τη διάρκεια της 
δραστηριότητάς του και κατά το έτος 
μετά τη λήξη της, απαγορεύεται η 
καταγγελία της εντολής του υπευθύνου 
προστασίας δεδομένων, εκτός εάν 
προκύπτουν πραγματικά περιστατικά που 
παρέχουν το δικαίωμα στον υπεύθυνο 
επεξεργασίας να προβεί σε καταγγελία για 
σπουδαίο λόγο

Or. de

Τροπολογία 570
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 30 – παράγραφος 2 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία διασφαλίζει ότι κάθε άλλο 
επαγγελματικό καθήκον του υπευθύνου 
προστασίας δεδομένων είναι συμβατό 
προς τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες 
του προσώπου αυτού ως υπευθύνου 
προστασίας δεδομένων και δεν 
συνεπάγεται σύγκρουση συμφερόντων.

Or. en

Τροπολογία 571
Carlos Coelho

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 30 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων 
διορίζεται για περίοδο τουλάχιστον 
τεσσάρων ετών Η θητεία του υπευθύνου 
προστασίας δεδομένων μπορεί να 
ανανεωθεί για τέσσερα χρόνια. Κατά τη 
διάρκεια της θητείας του, ο υπεύθυνος 
προστασίας δεδομένων μπορεί να 
απομακρυνθεί από τη θέση του μόνον εάν 
δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις που 
απαιτούνται για την άσκηση των 
καθηκόντων του. Οι υπεύθυνοι για την 
επεξεργασία και οι εκτελούντες την 
επεξεργασία έχουν την υποχρέωση να 
κοινοποιούν στην αρχή ελέγχου την 
ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας 
του υπευθύνου επεξεργασίας των 
δεδομένων, μετά τον διορισμό του, 
καθώς και όλες τις περαιτέρω μεταβολές.

Or. pt
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Τροπολογία 572
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 30 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων 
διορίζεται για περίοδο τουλάχιστον 
τεσσάρων ετών και μπορεί να διορισθεί 
εκ νέου για περαιτέρω θητείες. Κατά τη 
διάρκεια της θητείας του, ο υπεύθυνος 
προστασίας δεδομένων μπορεί να 
απομακρυνθεί από τη θέση του μόνον εάν 
δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις που 
απαιτούνται για την άσκηση των 
καθηκόντων του, ιδίως όσον αφορά την 
εξασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις 
διατάξεις της παρούσας οδηγίας. 

Or. en

Τροπολογία 573
Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 30 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία κοινοποιούν το όνομα και τα 
στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου 
προστασίας δεδομένων στην αρχή 
ελέγχου και στο κοινό.

Or. en

Τροπολογία 574
Cornelia Ernst



PE506.128v02-00 84/146 AM\929834EL.doc

EL

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 30 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι τα 
πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούνται να επικοινωνούν με 
τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων για 
κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία 
των δεδομένων που τα αφορούν και να 
ζητούν να ασκήσουν τα δικαιώματα που 
απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 575
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία διασφαλίζει ότι ο 
υπεύθυνος προστασίας δεδομένων διαθέτει 
τα μέσα για να εκτελεί τις αρμοδιότητες 
και τα καθήκοντα που αναφέρονται στο 
άρθρο 32 αποτελεσματικά και 
ανεξάρτητα, και ότι δεν λαμβάνει εντολές 
όσον αφορά την άσκηση των καθηκόντων 
του.

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

Or. en

Τροπολογία 576
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο 
εκτελών την επεξεργασία στηρίζουν τον 
υπεύθυνο προστασίας δεδομένων στην 
άσκηση των καθηκόντων του και 
παρέχουν όλα τα μέσα, που 
συμπεριλαμβάνουν υπαλλήλους, 
εγκαταστάσεις, εξοπλισμό και κάθε άλλο 
πόρο απαραίτητο για την άσκηση των 
καθηκόντων που αναφέρονται στο 
άρθρο 32, και για τη διατήρηση των 
επαγγελματικών γνώσεών του.

Or. en

Τροπολογία 577
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να ενημερώνει και να διαφωτίζει τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα 
την επεξεργασία για τις υποχρεώσεις τους 
οι οποίες απορρέουν από τις διατάξεις που 
θεσπίζονται δυνάμει της παρούσας οδηγίας 
και να τεκμηριώνει την εν λόγω 
δραστηριότητα και τις απαντήσεις που 
λαμβάνει·

α) να ενημερώνει και να διαφωτίζει τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα 
την επεξεργασία για τις υποχρεώσεις τους 
οι οποίες απορρέουν από τις διατάξεις που 
θεσπίζονται δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας, ιδίως σε σχέση με τεχνικά και 
οργανωτικά μέτρα και διαδικασίες, και να 
τεκμηριώνει την εν λόγω δραστηριότητα 
και τις απαντήσεις που λαμβάνει·

Or. en

Τροπολογία 578
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – στοιχείο η α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ηα) την παρακολούθηση της διενέργειας 
της εκτίμησης επιπτώσεων σχετικά με 
την προστασία των δεδομένων από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα 
την επεξεργασία·

Or. en

Τροπολογία 579
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 32 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 32α
ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο 
εκτελών την επεξεργασία ορίζουν ένα 
μέλος του διοικητικού συμβουλίου 
υπεύθυνο για την προστασία δεδομένων.
2. Το μέλος του διοικητικού συμβουλίου 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 φέρει 
την τελική ευθύνη για τη συμμόρφωση με 
τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας όπως 
αυτή έχει μεταφερθεί στο δίκαιο του 
κράτους μέλους.

Or. en

Τροπολογία 580
Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 33
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 33 διαγράφεται
Γενικές αρχές που διέπουν τις 

διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα

Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι κάθε 
διαβίβαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές τα οποία 
υποβάλλονται σε επεξεργασία ή 
προορίζονται να υποβληθούν σε 
επεξεργασία μετά τη διαβίβασή τους προς 
τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό, 
συμπεριλαμβανομένης της περαιτέρω 
διαβίβασης προς άλλη τρίτη χώρα ή 
διεθνή οργανισμό, επιτρέπεται να 
πραγματοποιηθεί μόνον εφόσον:
α) η διαβίβαση είναι αναγκαία για την 
πρόληψη, τη διερεύνηση, την ανίχνευση ή 
τη δίωξη ποινικών αδικημάτων ή την 
εκτέλεση ποινικών κυρώσεων· και
β) οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο 
παρόν κεφάλαιο τηρούνται από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας και τον 
εκτελούντα την επεξεργασία.

Or. en

Τροπολογία 581
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι οι 
περαιτέρω διαβιβάσεις που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου 
μπορούν να πραγματοποιούνται μόνον 
εφόσον, εκτός από τους όρους που 
προβλέπει η εν λόγω παράγραφος:
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α) η περαιτέρω διαβίβαση απαιτείται για 
τον ίδιο ειδικό σκοπό που ίσχυε για την 
αρχική διαβίβαση· και
β) η αρμόδια αρχή που πραγματοποίησε 
την αρχική διαβίβαση εγκρίνει την 
περαιτέρω διαβίβαση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να μπορούν να 
πραγματοποιούνται μόνον από αρχές επιβολής του νόμου, και όχι από άλλους αποδέκτες σε 
τρίτες χώρες. Τούτο έχει προταθεί τόσο από τον ΕΕΠΔ όσο και από την ομάδα του άρθρου 29, 
και αποτελεί συνέπεια της αιτιολογικής σκέψης 45. Θα πρέπει επίσης να καθορίζεται ότι οι 
περαιτέρω διαβιβάσεις πρέπει να υπόκεινται σε επιπλέον προϋποθέσεις, όπως προτείνει η 
ομάδα του άρθρου 29.

Τροπολογία 582
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η διαβίβαση είναι αναγκαία για την 
πρόληψη, τη διερεύνηση, την ανίχνευση ή 
τη δίωξη ποινικών αδικημάτων ή την 
εκτέλεση ποινικών κυρώσεων·

α) η διαβίβαση είναι αναγκαία για την 
πρόληψη κινδύνων, τη διερεύνηση, την 
ανίχνευση ή τη δίωξη ποινικών 
αδικημάτων ή την εκτέλεση ποινικών 
κυρώσεων·

Or. de

Τροπολογία 583
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η διαβίβαση είναι αναγκαία για την 
πρόληψη, τη διερεύνηση, την ανίχνευση ή 

α) η συγκεκριμένη διαβίβαση είναι 
αναγκαία για την πρόληψη, τη διερεύνηση, 
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τη δίωξη ποινικών αδικημάτων ή την 
εκτέλεση ποινικών κυρώσεων· και

την ανίχνευση ή τη δίωξη ποινικών 
αδικημάτων ή την εκτέλεση ποινικών 
κυρώσεων· και

Or. en

Τροπολογία 584
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) τα δεδομένα διαβιβάζονται σε 
υπεύθυνο επεξεργασίας σε τρίτη χώρα ή 
διεθνή οργανισμό που είναι δημόσια αρχή 
αρμόδια για τους σκοπούς που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1·

Or. en

Τροπολογία 585
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – στοιχείο α β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αβ) οι προϋποθέσεις που καθορίζονται 
στο παρόν κεφάλαιο τηρούνται από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας και τον 
εκτελούντα την επεξεργασία, μεταξύ 
άλλων για περαιτέρω διαβιβάσεις 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από 
την τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό προς 
άλλη τρίτη χώρα ή άλλο διεθνή 
οργανισμό·

Or. en
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Τροπολογία 586
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο 
παρόν κεφάλαιο τηρούνται από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας και τον 
εκτελούντα την επεξεργασία.

β) οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο 
παρόν κεφάλαιο τηρούνται.

Or. de

Τροπολογία 587
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο 
παρόν κεφάλαιο τηρούνται από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας και τον 
εκτελούντα την επεξεργασία.

β) οι άλλες διατάξεις που θεσπίζονται 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας τηρούνται 
από τον υπεύθυνο επεξεργασίας και τον 
εκτελούντα την επεξεργασία· και

Or. en

Τροπολογία 588
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) το επίπεδο προστασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
εγγυάται η παρούσα οδηγία δεν 
υπονομεύεται.

Or. en
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Τροπολογία 589
Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 33 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 33α
Διαβιβάσεις σε αποδέκτες που δεν 

υπόκεινται στις διατάξεις εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας

Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι οι 
διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές σε 
αποδέκτες που δεν υπόκεινται στις 
διατάξεις εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας μπορούν να πραγματοποιούνται 
μόνον εφόσον οι εν λόγω διαβιβάσεις:
α) προβλέπονται στο εθνικό δίκαιο· οι εν 
λόγω νόμοι πρέπει να συμμορφώνονται με 
τον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και τη Σύμβαση για την Προάσπιση των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των 
Θεμελιωδών Ελευθεριών, και να 
συμφωνούν με τη νομολογία του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων· ή
β) απαιτούνται για την προστασία των 
ζωτικών συμφερόντων του προσώπου 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ή 
άλλου φυσικού προσώπου· ή
γ) πραγματοποιούνται κατόπιν αιτήματος 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα.

Or. en

Τροπολογία 590
Jan Philipp Albrecht
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 33 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 33α
Διαβιβάσεις σε αποδέκτες που δεν 

υπόκεινται στις διατάξεις εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας

Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι οι 
διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές σε 
αποδέκτες που δεν υπόκεινται στις 
διατάξεις εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας μπορούν να πραγματοποιούνται 
μόνον εφόσον οι εν λόγω διαβιβάσεις:
α) προβλέπονται στο εθνικό δίκαιο· οι εν 
λόγω νόμοι πρέπει να συμμορφώνονται με 
τον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και τη Σύμβαση για την Προάσπιση των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των 
Θεμελιωδών Ελευθεριών, και να 
συμφωνούν με τη νομολογία του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων· ή
β) απαιτούνται για την προστασία των 
ζωτικών συμφερόντων του προσώπου 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ή 
άλλου προσώπου· ή
γ) πραγματοποιούνται κατόπιν αιτήματος 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής δεν περιλαμβάνει συγκεκριμένες εγγυήσεις για διαβιβάσεις 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε ιδιώτες και δημόσιες αρχές εκτός των αρχών επιβολής 
του νόμου. Ωστόσο, σύμφωνα με την αρχή 5 της σύστασης του Συμβουλίου της Ευρώπης αριθ. 
R(87)15, οι διαβιβάσεις αυτές θα πρέπει να επιτρέπονται μόνο υπό συγκεκριμένες και αυστηρές 
προϋποθέσεις. Με το παρόν προτεινόμενο νέο άρθρο προστίθενται συγκεκριμένες διατάξεις σε 
σχέση με τις εν λόγω διαβιβάσεις, λαμβάνοντας ως πρότυπο την προαναφερθείσα σύσταση του 
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Συμβουλίου της Ευρώπης.

Τροπολογία 591
Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 33 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 33β
Γενικές αρχές που διέπουν τις 

διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι κάθε 
διαβίβαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές τα οποία 
υποβάλλονται σε επεξεργασία ή 
προορίζονται να υποβληθούν σε 
επεξεργασία μετά τη διαβίβασή τους προς 
δημόσια αρμόδια αρχή σε τρίτη χώρα ή 
διεθνή οργανισμό, συμπεριλαμβανομένης 
της περαιτέρω διαβίβασης προς άλλη 
δημόσια αρμόδια αρχή σε τρίτη χώρα ή 
διεθνή οργανισμό, επιτρέπεται να 
πραγματοποιηθεί μόνον εφόσον:
α) η συγκεκριμένη διαβίβαση είναι 
αναγκαία για την πρόληψη, τη 
διερεύνηση, την ανίχνευση ή τη δίωξη 
ποινικών αδικημάτων ή την εκτέλεση 
ποινικών κυρώσεων·
β) τα δεδομένα διαβιβάζονται σε 
υπεύθυνο επεξεργασίας σε τρίτη χώρα ή 
διεθνή οργανισμό που είναι δημόσια αρχή 
αρμόδια για τους σκοπούς που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1·
γ) οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στα 
άρθρα 34 έως 37 τηρούνται από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας και τον 
εκτελούντα την επεξεργασία, μεταξύ 
άλλων για περαιτέρω διαβιβάσεις 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από 
την τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό προς 
άλλη τρίτη χώρα ή άλλο διεθνή 
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οργανισμό·
δ) οι άλλες διατάξεις που θεσπίζονται 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας τηρούνται 
από τον υπεύθυνο επεξεργασίας και τον 
εκτελούντα την επεξεργασία· και
ε) το επίπεδο προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών 
προσώπων που εγγυάται η παρούσα 
οδηγία στην Ένωση δεν υπονομεύεται.
2. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι οι 
περαιτέρω διαβιβάσεις που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου 
μπορούν να πραγματοποιούνται μόνον 
εφόσον, εκτός από τους όρους που 
προβλέπει η εν λόγω παράγραφος:
α) η περαιτέρω διαβίβαση απαιτείται για 
τον ίδιο ειδικό σκοπό που ίσχυε για την 
αρχική διαβίβαση· και
β) η αρμόδια αρχή που πραγματοποίησε 
την αρχική διαβίβαση εγκρίνει την 
περαιτέρω διαβίβαση.

Or. en

Τροπολογία 592
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 34 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι μια 
διαβίβαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα προς τρίτη χώρα ή διεθνή 
οργανισμό επιτρέπεται να 
πραγματοποιηθεί εάν η Επιτροπή έχει 
αποφανθεί, σύμφωνα με το άρθρο 41 του 
κανονισμού (ΕΕ) …./2012 ή σύμφωνα με 
την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, 
ότι η τρίτη χώρα, ή ένα έδαφος ή ένας 
τομέας επεξεργασίας στην εν λόγω τρίτη 
χώρα, ή ο διεθνής οργανισμός 
διασφαλίζουν επαρκές επίπεδο 

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι μια 
διαβίβαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα προς τρίτη χώρα ή διεθνή 
οργανισμό επιτρέπεται να 
πραγματοποιηθεί εάν η Επιτροπή έχει 
αποφανθεί, σύμφωνα με το άρθρο 41 του 
κανονισμού (ΕΕ) …./2012 ή σύμφωνα με 
την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, 
ότι η τρίτη χώρα, ή ένα έδαφος ή ένας 
τομέας επεξεργασίας στην εν λόγω τρίτη 
χώρα, ή ο διεθνής οργανισμός 
διασφαλίζουν επαρκές επίπεδο 
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προστασίας. Μια τέτοια διαβίβαση δεν 
απαιτεί καμία περαιτέρω έγκριση.

προστασίας. Μια τέτοια διαβίβαση δεν 
απαιτεί καμία περαιτέρω έγκριση.

Διεθνείς συνθήκες, συμβάσεις και 
συμφωνίες ανάμεσα στην ΕΕ ή ένα από 
τα κράτη μέλη της και μια τρίτη χώρα ή 
διεθνή οργανισμό θεωρείται για τους 
σκοπούς του παρόντος άρθρου ότι 
τεκμηριώνουν την παροχή επαρκούς 
προστασίας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία συνάδει με το προηγούμενο νομικό καθεστώς σύμφωνα με την οδηγία 95/46/ΕΚ.

Τροπολογία 593
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 34 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν δεν υπάρχει απόφαση εκδοθείσα 
σύμφωνα με το άρθρο 41 του κανονισμού
(ΕΕ) …./2012, η Επιτροπή αξιολογεί την 
επάρκεια του επιπέδου προστασίας, 
εξετάζοντας τα ακόλουθα στοιχεία:

2. Εάν δεν υπάρχει απόφαση εκδοθείσα 
σύμφωνα με το άρθρο 41 του κανονισμού
(ΕΕ) …./2012, η Επιτροπή αξιολογεί την 
επάρκεια του επιπέδου προστασίας, 
εξετάζοντας όλα τα στοιχεία , τα οποία 
διαδραματίζουν γενικώς σημαντικό ρόλο 
στο πλαίσιο της διαβίβασης δεδομένων ή 
κατηγοριών διαβίβασης δεδομένων και 
μπορούν να αξιολογηθούν ανεξάρτητα 
από συγκεκριμένες διαδικασίες 
διαβίβασης. Ο έλεγχος πραγματοποιείται 
λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη:

Or. de

Τροπολογία 594
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 34 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την ύπαρξη και την αποτελεσματική 
λειτουργία μίας ή περισσότερων 
ανεξάρτητων αρχών ελέγχου στην εν λόγω 
τρίτη χώρα ή στον διεθνή οργανισμό, 
υπεύθυνων για τη διασφάλιση της 
συμμόρφωσης προς τους κανόνες 
προστασίας των δεδομένων, για την 
παροχή συνδρομής και ενημέρωσης στα 
πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα κατά την άσκηση των 
δικαιωμάτων τους και για τη συνεργασία 
με τις αρχές ελέγχου της Ένωσης και των 
κρατών μελών· και

β) την ύπαρξη και την αποτελεσματική 
λειτουργία μίας ή περισσότερων 
ανεξάρτητων αρχών ελέγχου στην εν λόγω 
τρίτη χώρα ή στον διεθνή οργανισμό, 
υπεύθυνων για τη διασφάλιση της 
συμμόρφωσης προς τους κανόνες 
προστασίας των δεδομένων,
συμπεριλαμβανομένων επαρκών 
εξουσιών επιβολής κυρώσεων, για την 
παροχή συνδρομής και ενημέρωσης στα 
πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα κατά την άσκηση των 
δικαιωμάτων τους και για τη συνεργασία 
με τις αρχές ελέγχου της Ένωσης και των 
κρατών μελών· και

Or. en

Τροπολογία 595
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 34 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει, 
εντός του πεδίου εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας, ότι μια τρίτη χώρα, ή 
ένα έδαφος ή ένας τομέας επεξεργασίας 
στην εν λόγω τρίτη χώρα, ή ένας διεθνής 
οργανισμός διασφαλίζουν επαρκές επίπεδο 
προστασίας κατά την έννοια της 
παραγράφου 2. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 57 παράγραφος 2.

3. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
να εκδίδει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση 
σύμφωνα με το άρθρο 56 για τη 
συμπλήρωση του καταλόγου στο 
παράρτημα [x] τρίτων χωρών, εδαφών ή 
τομέων επεξεργασίας σε τρίτες χώρες ή 
διεθνείς οργανισμούς που διασφαλίζουν 
επαρκές επίπεδο προστασίας κατά την 
έννοια της παραγράφου 2. Κατά τον 
καθορισμό του επιπέδου προστασίας η 
Επιτροπή πρέπει να εξετάσει εάν οι
ισχύουσες στην τρίτη χώρα ή στον διεθνή 
οργανισμό γενικές και τομεακές 
νομοθετικές διατάξεις διασφαλίζουν 
αποτελεσματικά και εκτελεστά 
δικαιώματα όπως αποτελεσματικά 
διοικητικά και δικαστικά ένδικα μέσα για 
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τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα και ιδίως για εκείνα τα 
υποκείμενα δεδομένων των οποίων τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
διαβιβάζονται.

Or. de

Αιτιολόγηση

Λόγω της ευρύτητάς τους οι σχετικές διατάξεις υπερβαίνουν τις απαραίτητες ενιαίες 
προϋποθέσεις εφαρμογής και τα μη ουσιώδη αυτά στοιχεία πρέπει συνεπώς να αποτελέσουν 
αντικείμενο μεταβίβασης νομοθετικών αρμοδιοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ. 
Αντίστοιχη τροποποίηση προτείνεται και για τον γενικό κανονισμό περί προστασίας δεδομένων.

Τροπολογία 596
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 34 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Σύμφωνα με το άρθρο 340 παράγραφος 
2 της ΣΛΕΕ και την πάγια νομολογία του 
Δικαστηρίου, η Ένωση υποχρεούται, 
σύμφωνα με τις γενικές αρχές του δικαίου 
που είναι κοινές στα δίκαια των κρατών 
μελών, να αποκαθιστά τη ζημία που 
προξενούν τα θεσμικά όργανά της κατά 
την άσκηση των καθηκόντων τους. Τα 
παραπάνω ισχύουν για κάθε ζημία που 
προκαλείται από την καταχρηστική 
χρησιμοποίηση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα συνεπεία εσφαλμένης 
απόφασης σύμφωνα με τις παραγράφους 
2 και 3.

Or. de

Τροπολογία 597
Axel Voss
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 34 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει, 
εντός του πεδίου εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας, ότι μια τρίτη χώρα, ή 
ένα έδαφος ή ένας τομέας επεξεργασίας 
στην εν λόγω τρίτη χώρα, ή ένας διεθνής 
οργανισμός, δεν διασφαλίζουν επαρκές 
επίπεδο προστασίας κατά την έννοια της 
παραγράφου 2, ιδίως σε περιπτώσεις στις 
οποίες η σχετική νομοθεσία, τόσο γενική 
όσο και τομεακή, η οποία ισχύει στην 
τρίτη χώρα ή στον διεθνή οργανισμό δεν 
διασφαλίζει ουσιαστικά και εκτελεστά 
δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων 
ουσιαστικών διοικητικών και δικαστικών 
μέσων προσφυγής για τα πρόσωπα στα 
οποία αναφέρονται τα δεδομένα, ιδίως δε 
για εκείνα τα πρόσωπα των οποίων 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
διαβιβάζονται. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 57 παράγραφος 2 ή, σε εξαιρετικά 
επείγουσες περιπτώσεις όσον αφορά το 
δικαίωμα των φυσικών προσώπων στην 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που τα αφορούν, σύμφωνα με 
τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 
57 παράγραφος 3.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 598
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 34 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, εάν η 
Επιτροπή λάβει απόφαση δυνάμει της 

διαγράφεται
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παραγράφου 5 σύμφωνα με την οποία 
απαγορεύεται κάθε διαβίβαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα προς την εν λόγω 
τρίτη χώρα, ή προς έδαφος ή τομέα 
επεξεργασίας στην εν λόγω τρίτη χώρα, ή 
προς τον διεθνή οργανισμό, η εν λόγω 
απόφαση δεν θίγει τις διαβιβάσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 35 παράγραφος 
1 ή πραγματοποιούνται σύμφωνα με το 
άρθρο 36. Σε εύθετο χρόνο, η Επιτροπή 
ξεκινά διαβουλεύσεις με την τρίτη χώρα ή 
τον διεθνή οργανισμό με σκοπό την 
επανόρθωση της κατάστασης που 
προκύπτει από την απόφαση που 
λήφθηκε δυνάμει της παραγράφου 5 του 
παρόντος άρθρου.

Or. de

Τροπολογία 599
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 34 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Η Επιτροπή παρακολουθεί την 
εφαρμογή των εκτελεστικών πράξεων που 
αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 5.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 600
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 35 διαγράφεται
Διαβιβάσεις βάσει κατάλληλων 
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εγγυήσεων
1. Εάν η Επιτροπή δεν έχει λάβει 
απόφαση δυνάμει του άρθρου 34, τα 
κράτη μέλη προβλέπουν ότι διαβίβαση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς 
αποδέκτη σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή 
οργανισμό μπορεί να πραγματοποιηθεί 
εφόσον:
α) παρασχέθηκαν κατάλληλες εγγυήσεις 
σε σχέση με την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε 
νομικά δεσμευτική πράξη· ή
β) ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία αξιολόγησε όλες τις 
περιστάσεις που περιβάλλουν τη 
διαβίβαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και συνεπέρανε ότι υπάρχουν 
κατάλληλες εγγυήσεις σε σχέση με την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.
2. Η απόφαση για διαβιβάσεις σύμφωνα 
με την παράγραφο 1 στοιχείο β) πρέπει να 
λαμβάνεται από δεόντως 
εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους. Οι εν 
λόγω διαβιβάσεις πρέπει να 
τεκμηριώνονται, η δε τεκμηρίωση πρέπει 
να διατίθεται στην αρχή ελέγχου, κατόπιν 
αιτήματος.

Or. de

Τροπολογία 601
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εάν η Επιτροπή δεν έχει λάβει απόφαση 
δυνάμει του άρθρου 34, τα κράτη μέλη 
προβλέπουν ότι διαβίβαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα προς αποδέκτη σε 
τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό μπορεί 

1. H Επιτροπή δεν έχει λάβει απόφαση 
δυνάμει του άρθρου 34· τα κράτη μέλη 
προβλέπουν ότι διαβίβαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα προς αποδέκτη σε 
τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό μπορεί 
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να πραγματοποιηθεί εφόσον: να πραγματοποιηθεί μόνον εφόσον:

Or. en

Τροπολογία 602
Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εάν η Επιτροπή δεν έχει λάβει απόφαση 
δυνάμει του άρθρου 34, τα κράτη μέλη 
προβλέπουν ότι διαβίβαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα προς αποδέκτη σε 
τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό μπορεί 
να πραγματοποιηθεί εφόσον:

1. Εάν η Επιτροπή δεν έχει λάβει απόφαση 
δυνάμει του άρθρου 34, τα κράτη μέλη 
προβλέπουν ότι διαβίβαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα προς αρμόδια 
δημόσια αρχή σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή 
οργανισμό μπορεί να πραγματοποιηθεί 
εφόσον παρασχέθηκαν κατάλληλες 
εγγυήσεις σε σχέση με την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε 
νομικά δεσμευτική πράξη.

α) παρασχέθηκαν κατάλληλες εγγυήσεις 
σε σχέση με την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε 
νομικά δεσμευτική πράξη· ή
β) ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία αξιολόγησε όλες τις 
περιστάσεις που περιβάλλουν τη 
διαβίβαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και συνεπέρανε ότι υπάρχουν 
κατάλληλες εγγυήσεις σε σχέση με την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα..

Or. en

Τροπολογία 603
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) παρασχέθηκαν κατάλληλες εγγυήσεις σε 
σχέση με την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα σε νομικά 
δεσμευτική πράξη· ή

α) παρασχέθηκαν κατάλληλες εγγυήσεις σε 
σχέση με την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα σε νομικά 
δεσμευτική πράξη· και

Or. en

Τροπολογία 604
Sophia in 't Veld

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) η αρχή ελέγχου παρέσχε προηγούμενη 
έγκριση για τη διαβίβαση.

Or. en

Τροπολογία 605
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία αξιολόγησε όλες τις 
περιστάσεις που περιβάλλουν τη 
διαβίβαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και συνεπέρανε ότι υπάρχουν 
κατάλληλες εγγυήσεις σε σχέση με την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα..

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 606
Carlos Coelho

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία αξιολόγησε όλες τις 
περιστάσεις που περιβάλλουν τη 
διαβίβαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και συνεπέρανε ότι υπάρχουν 
κατάλληλες εγγυήσεις σε σχέση με την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα..

διαγράφεται

Or. pt

Τροπολογία 607
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία αξιολόγησε όλες τις
περιστάσεις που περιβάλλουν τη 
διαβίβαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και συνεπέρανε ότι υπάρχουν 
κατάλληλες εγγυήσεις σε σχέση με την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα..

β) το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων έχει αποφανθεί ότι ο
αποδέκτης υπεύθυνος επεξεργασίας ή 
εκτελών την επεξεργασία πληροί όλες τις
νομικές προϋποθέσεις και ακολουθεί τις 
βέλτιστες πρακτικές που επικρατούν 
γενικότερα κατά τη διαβίβαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που προβλέπει η 
παρούσα οδηγία, ιδίως όσον αφορά 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
έχουν συλλεγεί αρχικά από ιδιώτες, και
έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι 
υπάρχουν κατάλληλες εγγυήσεις σε σχέση 
με την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, ή

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η αυτοαξιολόγηση του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία δεν μπορεί 
να αποτελεί τη βάση για πραγματοποίηση διαβιβάσεων προς τρίτες χώρες. Οι εν λόγω 
διαβιβάσεις δεδομένων πρέπει πάντοτε να βασίζονται σε νομικά δεσμευτικό μέσο. Βλέπε επίσης 
σημείο 415 της γνωμοδότησης του ΕΕΠΔ.

Τροπολογία 608
Jan Philipp Albrecht

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) το δίκαιο των κρατών μελών 
προβλέπει συγκεκριμένες διαβιβάσεις 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα οι 
οποίες είναι αυστηρά αναγκαίες και 
αναλογικές, με την επιφύλαξη των 
σχετικών διατάξεων του δικαίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του δημόσιου 
διεθνούς δικαίου, και ιδίως της ΕΣΑΔ 
όπως έχει ερμηνευθεί από το Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Or. en

Τροπολογία 609
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 35 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η απόφαση για διαβιβάσεις σύμφωνα 
με την παράγραφο 1 στοιχείο β) πρέπει να 
λαμβάνεται από δεόντως 
εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους. Οι εν 
λόγω διαβιβάσεις πρέπει να 
τεκμηριώνονται, η δε τεκμηρίωση πρέπει 
να διατίθεται στην αρχή ελέγχου, κατόπιν 
αιτήματος.

διαγράφεται
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Or. en

(εσφαλμένη αρίθμηση παραγράφων στο έγγραφο της Επιτροπής)

Τροπολογία 610
Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 35 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η απόφαση για διαβιβάσεις σύμφωνα 
με την παράγραφο 1 στοιχείο β) πρέπει να 
λαμβάνεται από δεόντως 
εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους. Οι εν 
λόγω διαβιβάσεις πρέπει να 
τεκμηριώνονται, η δε τεκμηρίωση πρέπει 
να διατίθεται στην αρχή ελέγχου, κατόπιν 
αιτήματος.

2. Οι εν λόγω διαβιβάσεις πρέπει να 
τεκμηριώνονται, η δε τεκμηρίωση πρέπει 
να διατίθεται στην αρχή ελέγχου, κατόπιν 
αιτήματος.

Or. en

(εσφαλμένη αρίθμηση παραγράφων στο έγγραφο της Επιτροπής)

Τροπολογία 611
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 35 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 35α
Διαβιβάσεις βάσει κατάλληλων 

εγγυήσεων
1. Εάν η Επιτροπή δεν έχει λάβει 
απόφαση δυνάμει του άρθρου 34, η 
διαβίβαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα προς αποδέκτη σε τρίτη χώρα 
ή σε διεθνή οργανισμό μπορεί να 
πραγματοποιηθεί εφόσον:
α) παρασχέθηκαν κατάλληλες εγγυήσεις 
σε σχέση με την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε 
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νομικά δεσμευτική πράξη·
β) ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία αξιολόγησε όλες τις 
περιστάσεις που περιβάλλουν τη 
διαβίβαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και συνεπέρανε ότι υπάρχουν 
κατάλληλες εγγυήσεις σε σχέση με την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, ή
γ) η διαβίβαση των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα θα ήταν στην 
συγκεκριμένη περίπτωση επιτρεπτή 
(άρθρο 36) ακόμη και εάν η Επιτροπή 
είχε διαπιστώσει ότι δεν υφίσταται 
επαρκές επίπεδο προστασίας.

Or. de

Τροπολογία 612
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 35 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 35β
Διαβίβαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα προερχομένων από άλλα 

κράτη μέλη
1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι κάθε 
διαβίβαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από αρμόδια αρχή, τα οποία 
διαβιβάστηκαν ή διατέθηκαν από 
αρμόδια αρχή ενός άλλου κράτους 
μέλους, συμπεριλαμβανομένης της 
περαιτέρω διαβίβασης προς τρίτη χώρα ή 
διεθνή οργανισμό, επιτρέπεται, πέραν των 
προαναφερθεισών προϋποθέσεων, να 
πραγματοποιηθεί μόνον εφόσον:
α) η παραλήπτρια αρχή στην τρίτη χώρα 
ή ο παραλαμβάνων διεθνής φορέας είναι 
αρμόδιος για την πρόληψη κινδύνων, τη 
διερεύνηση, τη διαπίστωση ή τη δίωξη 
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αξιοποίνων πράξεων ή την εκτέλεση 
ποινικών κυρώσεων·
β) το κράτος μέλος από το οποίο 
διαβιβάστηκαν τα δεδομένα δίνει τη 
συγκατάθεσή του για την περαιτέρω 
διαβίβαση σύμφωνα με το εσωτερικό του 
δίκαιο, και
γ) στις περιπτώσεις των άρθρων 34 α 
παράγραφος 3 και 35 στοιχεία β και γ, και 
το κράτος από το οποίο διαβιβάστηκαν 
τα δεδομένα, σύμφωνα με το εκάστοτε 
εσωτερικό του δίκαιο κρίνει κατάλληλες 
τις εγγυήσεις για την προστασία των 
διαβιβασθέντων δεδομένων.
2. Η περαιτέρω διαβίβαση χωρίς 
προηγούμενη συναίνεση η οποία 
προβλέπεται από την παράγραφο 1 
στοιχείο β) επιτρέπεται μόνον εφόσον η 
διαβίβαση αυτή των δεδομένων είναι 
απαραίτητη για την πρόληψη άμεσης και 
σοβαρής απειλής κατά της δημόσιας 
ασφάλειας ενός κράτους μέλους ή μιας 
τρίτης χώρας ή κατά ζωτικών 
συμφερόντων κράτους μέλους, και η 
προηγούμενη συναίνεση δεν μπορεί να 
δοθεί εγκαίρως. Η αρμόδια για την 
παροχή της συναίνεσης αρχή 
ενημερώνεται αμελλητί.
3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 
1 στοιχείο γ, η περαιτέρω διαβίβαση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
επιτρέπεται μόνον εφόσον αυτό 
προβλέπεται από το εσωτερικό δίκαιο του 
κράτους μέλους που διενεργεί την 
περαιτέρω διαβίβαση
α) λόγω υπέρτερων άξιων προστασίας 
συμφερόντων του υποκειμένου των 
δεδομένων, ή
β) λόγω υπέρτερων εννόμων 
συμφερόντων, ιδίως σημαντικών 
δημόσιων συμφερόντων.
4. Η διαβίβαση σε ιδιώτες επιτρέπεται 
μόνο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 
α παράγραφος 1.
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Or. de

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 35β συνάδει με το άρθρο 13 της απόφασης πλαίσιο και θεσπίζει ειδικές διατάξεις 
σχετικά με τη διαχείριση δεδομένων που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη παρέχοντας 
ιδιαίτερη προστασία στα δεδομένα αυτά. Η διάταξη αποσκοπεί συγχρόνως στην προστασία του 
κράτους μέλους από το οποίο προέρχονται τα δεδομένα και δημιουργεί κατ’ αυτόν τον τρόπο τις 
απαραίτητες προϋποθέσεις εμπιστοσύνης για την ανταλλαγή δεδομένων στο εσωτερικό της 
Ένωσης, σύμφωνα με τις οποίες τα διαβιβαζόμενα δεδομένα δεν μπορούν να αποτελούν 
αντικείμενο επεξεργασίας κατά το δοκούν του παραλαμβάνοντος κράτους.

Τροπολογία 613
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 36 διαγράφεται
Παρεκκλίσεις

Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 34 και 
35, τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι μια 
διαβίβαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα προς τρίτη χώρα ή διεθνή 
οργανισμό επιτρέπεται να 
πραγματοποιηθεί μόνον εφόσον:
α) η διαβίβαση είναι απαραίτητη για την 
προστασία των ζωτικών συμφερόντων 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα ή άλλου προσώπου· ή
β) η διαβίβαση είναι απαραίτητη για την 
προστασία έννομων συμφερόντων του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα, εφόσον το δίκαιο του κράτους 
μέλους που διαβιβάζει τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα προβλέπει κάτι 
τέτοιο· ή
γ) η διαβίβαση των δεδομένων είναι 
απαραίτητη για την πρόληψη άμεσης και 
σοβαρής απειλής στη δημόσια ασφάλεια 
κράτους μέλους ή τρίτης χώρας· ή
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δ) η διαβίβαση είναι απαραίτητη σε 
μεμονωμένες περιπτώσεις για τους 
σκοπούς της πρόληψης, της διερεύνησης, 
της ανίχνευσης ή της δίωξης ποινικών 
αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών 
κυρώσεων· ή
ε) η διαβίβαση είναι απαραίτητη σε 
μεμονωμένες περιπτώσεις για την 
απόδειξη, την άσκηση ή την υπεράσπιση 
νομικών απαιτήσεων οι οποίες 
σχετίζονται με την πρόληψη, τη 
διερεύνηση, την ανίχνευση ή τη δίωξη 
συγκεκριμένου ποινικού αδικήματος ή 
την εκτέλεση συγκεκριμένης ποινικής 
κύρωσης.

Or. de

Τροπολογία 614
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 36 διαγράφεται
Παρεκκλίσεις

Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 34 και 
35, τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι μια 
διαβίβαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα προς τρίτη χώρα ή διεθνή 
οργανισμό επιτρέπεται να 
πραγματοποιηθεί μόνον εφόσον:
α) η διαβίβαση είναι απαραίτητη για την 
προστασία των ζωτικών συμφερόντων 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα ή άλλου προσώπου· ή
β) η διαβίβαση είναι απαραίτητη για την 
προστασία έννομων συμφερόντων του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα, εφόσον το δίκαιο του κράτους 
μέλους που διαβιβάζει τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα προβλέπει κάτι 
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τέτοιο· ή
γ) η διαβίβαση των δεδομένων είναι 
απαραίτητη για την πρόληψη άμεσης και 
σοβαρής απειλής στη δημόσια ασφάλεια 
κράτους μέλους ή τρίτης χώρας· ή
δ) η διαβίβαση είναι απαραίτητη σε 
μεμονωμένες περιπτώσεις για τους 
σκοπούς της πρόληψης, της διερεύνησης, 
της ανίχνευσης ή της δίωξης ποινικών 
αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών 
κυρώσεων· ή
ε) η διαβίβαση είναι απαραίτητη σε 
μεμονωμένες περιπτώσεις για την 
απόδειξη, την άσκηση ή την υπεράσπιση 
νομικών απαιτήσεων οι οποίες 
σχετίζονται με την πρόληψη, τη 
διερεύνηση, την ανίχνευση ή τη δίωξη 
συγκεκριμένου ποινικού αδικήματος ή 
την εκτέλεση συγκεκριμένης ποινικής 
κύρωσης.

Or. en

Τροπολογία 615
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παρεκκλίσεις Παρεκκλίσεις σε περίπτωση ειδικών 
διαβιβάσεων

Or. en

Τροπολογία 616
Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 34 και 35, 
τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι μια 
διαβίβαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα προς τρίτη χώρα ή διεθνή 
οργανισμό επιτρέπεται να 
πραγματοποιηθεί μόνον εφόσον:

Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 34 και 35, 
τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι μια 
διαβίβαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα προς αρμόδια δημόσια αρχή 
σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό 
επιτρέπεται να πραγματοποιηθεί μόνον 
εφόσον ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει 
λάβει εκ των προτέρων έγκριση σύμφωνα
με την παράγραφο 1α και:

Or. en

Τροπολογία 617
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 34 και
35, τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι μια 
διαβίβαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα προς τρίτη χώρα ή διεθνή 
οργανισμό επιτρέπεται να 
πραγματοποιηθεί μόνον εφόσον:

Σε περίπτωση που η Επιτροπή 
διαπιστώνει σύμφωνα με το άρθρο 34 
παράγραφος 5 ότι δεν υφίσταται επαρκές 
επίπεδο προστασίας, η διαβίβαση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην 
ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα ή/ και στο 
έδαφος ή τομέα επεξεργασίας στην τρίτη 
αυτή χώρα ή στον ενδιαφερόμενο διεθνή 
οργανισμό δεν πραγματοποιείται, εφόσον, 
στη συγκεκριμένη περίπτωση, τα έννομα 
συμφέροντα του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα για την 
πρόληψη της διαβίβασης υπερτερούν 
έναντι του δημοσίου συμφέροντος που 
συνίσταται στη διαβίβαση των 
δεδομένων. 
Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 
και το άρθρο 35, τα κράτη μέλη μπορούν 
να προβλέπουν ότι μια διαβίβαση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς 
τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό 
επιτρέπεται να πραγματοποιηθεί μόνον 



PE506.128v02-00 112/146 AM\929834EL.doc

EL

εφόσον:

Or. en

Τροπολογία 618
Carlos Coelho

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όλες οι διαβιβάσεις δεδομένων που 
απεφασίσθησαν κατά παρέκκλισιν πρέπει 
να αιτιολογηθούν δεόντως και να 
περιορισθούν στον απολύτως απαραίτητο 
βαθμό, δεδομένου ότι δεν επιτρέπονται οι 
μαζικές και συχνές διαβιβάσεις 
δεδομένων.

Or. pt

Τροπολογία 619
Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι πριν από 
την πραγματοποίηση διαβίβασης με βάση 
την παράγραφο 1, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας λαμβάνει εκ των προτέρων 
την έγκριση της αρχής ελέγχου, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η 
συμμόρφωση της διαβίβασης με τις 
διατάξεις που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με 
την παρούσα οδηγία και ειδικότερα για 
τον μετριασμό του κινδύνου που τούτο 
συνεπάγεται για το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα.

Or. en
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Τροπολογία 620
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
διαβιβάζονται στο πλαίσιο των διατάξεων 
του παρόντος άρθρου μόνον εφόσον:
α) ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει λάβει 
προηγούμενη έγκριση από την αρχή 
ελέγχου· και
β) η διαβίβαση περιλαμβάνει μόνον τα 
απολύτως απαραίτητα δεδομένα για την 
επίτευξη του σκοπού της διαβίβασής 
τους· και
γ) όλες οι διαβιβάσεις τεκμηριώνονται 
πλήρως, συμπεριλαμβάνοντας την 
ημερομηνία και τον χρόνο της 
μεταφοράς, πληροφορίες σχετικά με την 
αποδέκτρια αρχή, την αιτιολόγηση της 
διαβίβασης και τα διαβιβαζόμενα 
δεδομένα. Η τεκμηρίωση αυτή διατίθεται 
στην αρχή ελέγχου κατόπιν αιτήματός 
της.

Or. en

Τροπολογία 621
Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι όταν 
προκύπτει οποιαδήποτε παρέκκλιση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, ο 
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υπεύθυνος επεξεργασίας:
α) διαβιβάζει μόνον την απολύτως 
αναγκαία ποσότητα δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα για την επίτευξη 
του στόχου της διαβίβασης· και
β) τεκμηριώνει τις διαβιβάσεις αυτές, 
συμπεριλαμβάνοντας την ημερομηνία και 
τον χρόνο της διαβίβασης, πληροφορίες 
σχετικά με την αποδέκτρια αρχή, την 
αιτιολόγηση της διαβίβασης και τα 
διαβιβαζόμενα δεδομένα. Η τεκμηρίωση 
αυτή διατίθεται στην αρχή ελέγχου 
κατόπιν αιτήματός της.

Or. en

Τροπολογία 622
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η διαβίβαση είναι απαραίτητη για την 
προστασία των ζωτικών συμφερόντων του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα ή άλλου προσώπου· ή

α) η διαβίβαση είναι απαραίτητη για την 
προστασία των ζωτικών συμφερόντων του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα ή άλλου προσώπου, ιδίως όσον 
αφορά τη σωματική ακεραιότητα και 
ευζωία του· ή

Or. en

Τροπολογία 623
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) η διαβίβαση των δεδομένων είναι 
απαραίτητη για την πρόληψη άμεσης και 

γ) η διαβίβαση των δεδομένων
περιορίζεται σε ειδική περίπτωση και
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σοβαρής απειλής στη δημόσια ασφάλεια 
κράτους μέλους ή τρίτης χώρας· ή

είναι απαραίτητη για την πρόληψη άμεσης 
και σοβαρής απειλής στη δημόσια 
ασφάλεια κράτους μέλους ή τρίτης χώρας·
ή

Or. en

Τροπολογία 624
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 36α
Εξαιρέσεις από τη διαβίβαση δεδομένων 

μετά από στάθμιση συμφερόντων σε 
συγκεκριμένη περίπτωση

1. Σε περίπτωση που η Επιτροπή 
διαπιστώνει σύμφωνα με το άρθρο 34 
παράγραφος 5 ότι δεν υφίσταται επαρκές 
επίπεδο προστασίας, η διαβίβαση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην 
ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα ή/ και στο 
έδαφος ή τομέα επεξεργασίας στην τρίτη 
αυτή χώρα ή στον ενδιαφερόμενο διεθνή 
οργανισμό δεν πραγματοποιείται, εφόσον, 
στη συγκεκριμένη περίπτωση, τα έννομα 
συμφέροντα του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα για την 
πρόληψη της διαβίβασης υπερτερούν 
έναντι του δημοσίου συμφέροντος που 
συνίσταται στη διαβίβαση των 
δεδομένων.
2. Ένας από τους παράγοντες που 
λαμβάνεται υπόψη κατά την στάθμιση 
συμφερόντων στην συγκεκριμένη 
περίπτωση είναι η επάρκεια του επιπέδου 
προστασίας. Η εκτίμηση του επαρκούς 
επιπέδου προστασίας στη συγκεκριμένη 
περίπτωση πραγματοποιείται με 
συνεκτίμηση των περιστατικών που είναι 
σημαντικά στο πλαίσιο της σκοπούμενης 
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διαβίβασης δεδομένων, και ειδικότερα
α) του είδους των δεδομένων που 
αποτελούν αντικείμενο διαβίβασης,
β) του σκοπού που εξυπηρετεί η 
διαβίβαση καθώς και
γ) της διάρκειας της σχεδιαζόμενης στο 
τρίτο κράτος επεξεργασίας.
3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 
1 και το άρθρο 35 τα κράτη μέλη 
μπορούν να προβλέπουν ότι δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα τότε μόνο 
επιτρέπεται να διαβιβαστούν σε μια τρίτη 
χώρα ή σε ένα διεθνή οργανισμό, όταν η 
διαβίβαση είναι απαραίτητη
α) για την προστασία των άξιων 
ιδιαίτερης προστασίας συμφερόντων του 
υποκειμένου των δεδομένων ή ενός άλλου 
προσώπου, ιδίως όταν πρόκειται για τη 
σωματική του ακεραιότητα και ζωή·
β) η διαβίβαση είναι απαραίτητη για την 
προστασία έννομων συμφερόντων του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα, εφόσον το δίκαιο του κράτους 
μέλους που διαβιβάζει τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα προβλέπει κάτι 
τέτοιο· ή
γ) η διαβίβαση είναι απαραίτητη σε 
μεμονωμένες περιπτώσεις για τους 
σκοπούς της πρόληψης, της διερεύνησης, 
της ανίχνευσης ή της δίωξης ποινικών 
αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών 
κυρώσεων· ή
δ) η διαβίβαση είναι απαραίτητη σε 
μεμονωμένες περιπτώσεις για την 
απόδειξη, την άσκηση ή την υπεράσπιση 
νομικών απαιτήσεων οι οποίες 
σχετίζονται με την πρόληψη, τη 
διερεύνηση, την ανίχνευση ή τη δίωξη 
συγκεκριμένου ποινικού αδικήματος ή 
την εκτέλεση συγκεκριμένης ποινικής 
κύρωσης.
4. Επαρκές επίπεδο προστασίας μπορεί, 
σε μεμονωμένες περιπτώσεις, να 
υφίσταται όταν η τρίτη χώρα, το έδαφος, 
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ο τομέας επεξεργασίας ή ένας 
διακρατικός ή υπερεθνικός φορέας στην 
εν λόγω τρίτη χώρα ή ο σχετικός διεθνής 
οργανισμός εγγυάται την επαρκή 
προστασία των διαβιβασθέντων 
δεδομένων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η αναδιατύπωση του άρθρου 36 αποτελεί λογική συνέπεια των άρθρων 34 και 35. Σε απολύτως 
περιορισμένες περιπτώσεις πρέπει, παρά την έλλειψη επαρκούς επιπέδου προστασίας, να είναι 
υπό αυστηρές προϋποθέσεις δυνατή μια διαβίβαση δεδομένων σε τρίτα κράτη προκειμένου να 
προστατευτούν υπέρτερα αγαθά, όπως η σωματική ακεραιότητα και η ζωή.

Τροπολογία 625
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 37 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει τον 
αποδέκτη των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα για τυχόν περιορισμούς της 
επεξεργασίας και λαμβάνει κάθε εύλογο 
μέτρο ώστε να διασφαλίζει ότι οι εν λόγω
περιορισμοί γίνονται σεβαστοί.

Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει τον 
αποδέκτη των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα για τυχόν περιορισμούς της 
επεξεργασίας και λαμβάνει κάθε εύλογο 
μέτρο ώστε να διασφαλίζει ότι οι εν λόγω 
περιορισμοί γίνονται σεβαστοί. Η πρώτη 
πρόταση ισχύει και για περιορισμούς 
επεξεργασίας τους οποίους ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας οφείλει να λάβει υπόψη του 
σύμφωνα με το άρθρο 7 α παράγραφος 3.

Or. de

Αιτιολόγηση

Όταν διαβιβάζονται δεδομένα στο εσωτερικό της ΕΕ οι εθνικοί περιορισμοί στην επεξεργασία 
πρέπει να ισχύουν ιδίως όταν τα δεδομένα αυτά διαβιβάζονται στη συνέχεια σε ένα τρίτο 
κράτος. Σε αντίθετη περίπτωση η εμπιστοσύνη στην ανταλλαγή δεδομένων στο εσωτερικό της 
ΕΕ θα υπονομευόταν.



PE506.128v02-00 118/146 AM\929834EL.doc

EL

Τροπολογία 626
Carlos Coelho

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 37 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει τον 
αποδέκτη των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα για τυχόν περιορισμούς της 
επεξεργασίας και λαμβάνει κάθε εύλογο 
μέτρο ώστε να διασφαλίζει ότι οι εν λόγω 
περιορισμοί γίνονται σεβαστοί.

Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει τον 
αποδέκτη των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα για τυχόν περιορισμούς της 
επεξεργασίας και λαμβάνει κάθε εύλογο 
μέτρο ώστε να διασφαλίζει ότι οι εν λόγω 
περιορισμοί γίνονται σεβαστοί. Ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει επίσης να 
κοινοποιεί τον αποδέκτη των 
προσωπικών δεδομένων σχετικά με κάθε 
επικαιροποίηση, διόρθωση ή διαγραφή 
δεδομένων που έχει πραγματοποιηθεί, ο 
οποίος, με τη σειρά του, πρέπει να 
προβαίνει στην αυτή κοινοποίηση σε 
περίπτωση περαιτέρω διαβίβασης.

Or. pt

Τροπολογία 627
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 38 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η 
Επιτροπή λαμβάνει κατάλληλα μέτρα ώστε 
να προαγάγει τη σχέση με τρίτες χώρες και 
διεθνείς οργανισμούς, και ιδίως με τις 
αρχές ελέγχου τους, εφόσον η Επιτροπή 
έχει αποφανθεί ότι παρέχουν επαρκές 
επίπεδο προστασίας κατά την έννοια του 
άρθρου 34 παράγραφος 3.

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η 
Επιτροπή λαμβάνει εντός του πεδίου 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας
κατάλληλα μέτρα ώστε να προαγάγει τη 
σχέση με τρίτες χώρες και διεθνείς
οργανισμούς, και ιδίως με τις αρχές 
ελέγχου τους, εφόσον η Επιτροπή έχει 
αποφανθεί ότι παρέχουν επαρκές επίπεδο 
προστασίας κατά την έννοια του άρθρου 
34 παράγραφος 3. Η Επιτροπή λαμβάνει 
στο πλαίσιο αυτό υπόψη της και σέβεται 
τις αρμοδιότητες των κρατών μελών 
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καθώς και τα λαμβανόμενα νομικά ή 
πρακτικά μέτρα.

Or. de

Τροπολογία 628
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 38 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κεφάλαιο Vα
Άρθρο 38α

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας δεν διαβιβάζει 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δεν 
υπόκειται στις διατάξεις που θεσπίζονται 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας, εκτός 
εάν:
α) η διαβίβαση συμμορφώνεται με τη 
νομοθεσία της Ένωσης ή εθνική 
νομοθεσία· και
β) ο αποδέκτης είναι εγκατεστημένος σε 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 
και
γ) η διαβίβαση δεν εμποδίζεται από 
ειδικά έννομα συμφέροντα του προσώπου 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα· και
δ) η διαβίβαση είναι αναγκαία σε μια 
συγκεκριμένη περίπτωση για τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας που διαβιβάζει τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για:
(i) την εκπλήρωση καθήκοντος που του 
έχει νομίμως ανατεθεί· ή
(ii) την αποτροπή άμεσου και σοβαρού 
κινδύνου για τη δημόσια ασφάλεια· ή
(iii) την πρόληψη σοβαρής προσβολής 
των δικαιωμάτων μεμονωμένων 
προσώπων.
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2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει 
τον αποδέκτη για τον αποκλειστικό σκοπό 
για τον οποίο μπορούν να υποβληθούν σε 
επεξεργασία τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα.
3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει 
τον αποδέκτη για τυχόν περιορισμούς της 
επεξεργασίας και διασφαλίζει την τήρηση 
των εν λόγω περιορισμών.

Or. en

Τροπολογία 629
Carlos Coelho

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

7. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η αρχή 
ελέγχου υπόκειται σε οικονομικό έλεγχο ο 
οποίος δεν επηρεάζει την ανεξαρτησία της.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η αρχή 
ελέγχου διαθέτει χωριστούς ετήσιους 
προϋπολογισμούς, τους οποίους αυτή 
πρέπει να διαχειρίζεται με πλήρη 
αυτονομία. Οι προϋπολογισμοί 
δημοσιοποιούνται.

Or. pt

Τροπολογία 630
Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι τα μέλη 
της αρχής ελέγχου πρέπει να διορίζονται 
από το κοινοβούλιο ή από την κυβέρνηση

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

Or. en

Τροπολογία 631
Carlos Coelho

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. pt

Τροπολογία 632
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Σε περίπτωση λήξης της θητείας ή 
παραίτησης μέλους, το μέλος εξακολουθεί 
να ασκεί τα καθήκοντά του έως τον 
διορισμό νέου μέλους.

5. Σε περίπτωση λήξης της θητείας ή 
παραίτησης μέλους, το μέλος εξακολουθεί 
να ασκεί μετά από σχετικό αίτημα τα 
καθήκοντά του έως τον διορισμό νέου 
μέλους.

Or. de

Αιτιολόγηση

Όλως ιδιαιτέρως, σε περίπτωση απόλυσης λόγω σοβαρού παραπτώματος, η άνευ όρων 
συνέχιση της δραστηριότητας έως ότου διοριστεί ένα νέο μέλος, μπορεί να είναι μη αποδεκτή. Η 
συνέχιση της δραστηριότητας πρέπει συνεπώς να μπορεί να συνεχιστεί μόνο «μετά από σχετικό 
αίτημα».
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Τροπολογία 633
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 44 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι κάθε 
αρχή ελέγχου ασκεί, στο έδαφος του 
κράτους μέλους στο οποίο υπάγεται, τις 
εξουσίες που της απονέμονται σύμφωνα με 
την παρούσα οδηγία.

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι κάθε 
αρχή ελέγχου ασκεί, στο έδαφος του 
κράτους μέλους στο οποίο υπάγεται,
τουλάχιστον τις εξουσίες που της 
απονέμονται σύμφωνα με την παρούσα 
οδηγία.

Or. de

Τροπολογία 634
Monika Hohlmeier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 44 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι η αρχή 
ελέγχου δεν είναι αρμόδια να εποπτεύει 
πράξεις επεξεργασίας δικαστηρίων τα 
οποία ενεργούν στο πλαίσιο της 
δικαιοδοτικής τους ιδιότητας.

2. Η αρχή ελέγχου δεν είναι αρμόδια για 
την εποπτεία δραστηριοτήτων που έχουν 
ανατεθεί στην ανεξάρτητη δικαιοδοσία 
των δικαστηρίων. Το ίδιο ισχύει όπου 
ζητείται, εγκρίνεται ή χαρακτηρίζεται 
παραδεκτό οι πράξεις επεξεργασίας να 
υπαχθούν στην ανεξάρτητη δικαιοδοσία 
των δικαστηρίων.

Or. de

Τροπολογία 635
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) παρακολουθεί και διασφαλίζει την 
εφαρμογή των διατάξεων που θεσπίζονται 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας και των 
εκτελεστικών μέτρων της·

α) παρακολουθεί και διασφαλίζει
τουλάχιστον την εφαρμογή των διατάξεων 
που θεσπίζονται δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας και των εκτελεστικών μέτρων της·

Or. de

Τροπολογία 636
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) εξετάζει τις καταγγελίες που 
υποβάλλονται από κάθε πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται δεδομένα, ή από 
ένωση που εκπροσωπεί το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα η οποία 
έχει εξουσιοδοτηθεί δεόντως από αυτό 
σύμφωνα με το άρθρο 50, ερευνά, στο 
μέτρο που ενδείκνυται, την υπόθεση και 
ενημερώνει το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα ή την ένωση για 
την πρόοδο και για την έκβαση της 
καταγγελίας εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος, ιδίως εάν απαιτείται 
περαιτέρω έρευνα ή συντονισμός με άλλη 
αρχή ελέγχου·

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποτελεί συνέπεια της διαγραφής του δικαιώματος υποβολής καταγγελίας στο 
άρθρο 50.

Τροπολογία 637
Axel Voss
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) διενεργεί έρευνες ιδία πρωτοβουλία ή 
βάσει καταγγελίας ή κατόπιν αιτήματος 
άλλης αρχής ελέγχου και ενημερώνει το 
ενδιαφερόμενο πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, εφόσον το εν 
λόγω πρόσωπο έχει υποβάλει καταγγελία, 
για την έκβαση των ερευνών εντός 
εύλογου χρονικού διαστήματος·

ε) διενεργεί έρευνες βάσει καταγγελίας ή
κατόπιν αιτήματος άλλης αρχής ελέγχου 
και ενημερώνει το ενδιαφερόμενο 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα, εφόσον το εν λόγω πρόσωπο 
έχει υποβάλει καταγγελία, για την έκβαση 
των ερευνών εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος· η αρχή ελέγχου μπορεί να 
διενεργήσει και με δική της πρωτοβουλία 
τις εν λόγω έρευνες εντός των ορίων του 
εσωτερικού δικαίου·

Or. de

Τροπολογία 638
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 639
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 45 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Κάθε αρχή ελέγχου προωθεί στο 
πλαίσιο των καθηκόντων και 
αρμοδιοτήτων που της έχουν ανατεθεί 
καθώς και εντός των ορίων του 
εσωτερικού δικαίου την ενημέρωση του 
κοινού σχετικά με τους κινδύνους, τους 
κανόνες, τις εγγυήσεις και τα δικαιώματα 
που σχετίζονται με την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ειδική 
προσοχή αποδίδεται σε δραστηριότητες 
που αφορούν ειδικά παιδιά.

Or. de

Τροπολογία 640
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 45 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Εάν τα αιτήματα είναι κακόβουλα, 
ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου 
χαρακτήρα τους, η αρχή ελέγχου μπορεί 
να επιβάλει ένα τέλος ή να μην προβεί 
στην ενέργεια που ζητεί το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα. Η αρχή 
ελέγχου φέρει το βάρος απόδειξης του
κακόβουλου χαρακτήρα του αιτήματος.

6. Η αρχή ελέγχου μπορεί να αρνηθεί να
προβεί στην ενέργεια που ζητεί το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα μόνο σε περίπτωση που το εν 
λόγω αίτημα είναι προδήλως υπερβολικό.
Η αρχή ελέγχου φέρει το βάρος απόδειξης 
του προδήλως υπερβολικού χαρακτήρα 
του αιτήματος.

Or. en

Τροπολογία 641
Jan Mulder

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 45 – παράγραφος 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Εάν τα αιτήματα είναι κακόβουλα, ιδίως 
λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα 
τους, η αρχή ελέγχου μπορεί να επιβάλει 
ένα τέλος ή να μην προβεί στην ενέργεια 
που ζητεί το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα. Η αρχή ελέγχου 
φέρει το βάρος απόδειξης του κακόβουλου 
χαρακτήρα του αιτήματος.

6. Εάν τα αιτήματα είναι ιδιαίτερα
κακόβουλα, ιδίως λόγω του 
επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η 
αρχή ελέγχου μπορεί να επιβάλει ένα τέλος 
ή να μην προβεί στην ενέργεια που ζητεί 
το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα. Η αρχή ελέγχου φέρει το βάρος 
απόδειξης του ιδιαίτερα κακόβουλου 
χαρακτήρα του αιτήματος.

Or. en

Τροπολογία 642
Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 45 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Εάν τα αιτήματα είναι κακόβουλα, ιδίως 
λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα 
τους, η αρχή ελέγχου μπορεί να επιβάλει 
ένα τέλος ή να μην προβεί στην ενέργεια 
που ζητεί το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα. Η αρχή 
ελέγχου φέρει το βάρος απόδειξης του 
κακόβουλου χαρακτήρα του αιτήματος.

6. Εάν τα αιτήματα είναι κακόβουλα, ιδίως 
λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα 
τους, η αρχή ελέγχου μπορεί να επιβάλει 
ένα εύλογο τέλος. Η αρχή ελέγχου φέρει το 
βάρος απόδειξης του κακόβουλου 
χαρακτήρα του αιτήματος.

Or. en

Τροπολογία 643
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 45 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Εάν τα αιτήματα είναι κακόβουλα, ιδίως 
λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα 

6. Εάν τα αιτήματα είναι προδήλως 
υπερβολικά, ιδίως λόγω του 



AM\929834EL.doc 127/146 PE506.128v02-00

EL

τους, η αρχή ελέγχου μπορεί να επιβάλει 
ένα τέλος ή να μην προβεί στην ενέργεια 
που ζητεί το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα. Η αρχή 
ελέγχου φέρει το βάρος απόδειξης του
κακόβουλου χαρακτήρα του αιτήματος.

επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η 
αρχή ελέγχου μπορεί να επιβάλει ένα
εύλογο τέλος. Η αρχή ελέγχου φέρει το 
βάρος απόδειξης του υπερβολικού
χαρακτήρα του αιτήματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαραίτητη τροπολογία για την εξασφάλιση συνέπειας με τον κανονισμό για την προστασία των 
δεδομένων.

Τροπολογία 644
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 46 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι κάθε αρχή 
ελέγχου πρέπει να διαθέτει ειδικότερα:

διαγράφεται

α) εξουσίες έρευνας, π.χ. εξουσίες 
πρόσβασης σε δεδομένα τα οποία 
αποτελούν αντικείμενο πράξεων 
επεξεργασίας και εξουσίες συλλογής όλων 
των πληροφοριών που απαιτούνται για 
την άσκηση των ελεγκτικών της 
καθηκόντων·
β) ουσιαστικές εξουσίες παρέμβασης, π.χ. 
έκδοση γνωμών πριν από τη διενέργεια 
επεξεργασίας και διασφάλιση της 
κατάλληλης δημοσίευσης των εν λόγω 
γνωμών, έκδοση εντολής περιορισμού, 
διαγραφής ή καταστροφής δεδομένων, 
επιβολή προσωρινής ή οριστικής 
απαγόρευσης της επεξεργασίας, παροχή 
προειδοποίησης ή επίπληξης προς τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας ή παραπομπή του 
θέματος στα εθνικά κοινοβούλια ή άλλους 
πολιτικούς θεσμούς·
γ) την εξουσία κίνησης νομικής 
διαδικασίας εάν παραβιάσθηκαν οι 
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διατάξεις που θεσπίζονται δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας ή γνωστοποίησης της 
παραβίασης στις δικαστικές αρχές.

Or. en

Τροπολογία 645
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 46 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι κάθε 
αρχή ελέγχου έχει την εξουσία:
α) να ειδοποιεί τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας ή τον εκτελούντα τον 
επεξεργασία για εικαζόμενη παραβίαση 
των διατάξεων που ρυθμίζουν την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και, εφόσον συντρέχει 
περίπτωση, να δίνει εντολή στον 
υπεύθυνο επεξεργασίας ή στον 
εκτελούντα την επεξεργασία να 
επανορθώσει την εν λόγω παραβίαση, με 
συγκεκριμένο τρόπο, με σκοπό τη 
βελτίωση της προστασίας του προσώπου 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα·
β) να δίνει εντολή στον υπεύθυνο 
επεξεργασίας να συμμορφώνεται με τα 
αιτήματα του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα για την άσκηση 
των δικαιωμάτων του βάσει της 
παρούσας οδηγίας, περιλαμβανομένων 
εκείνων που προβλέπονται στα άρθρα 12 
έως 17, όταν τα αιτήματα αυτά έχουν 
απορριφθεί κατά παράβαση των εν λόγω 
διατάξεων·
γ) να δίνει εντολή στον υπεύθυνο 
επεξεργασίας ή στον εκτελούντα την 
επεξεργασία να παρέχει πληροφορίες 
σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφοι 1 
και 2 και τα άρθρα 11, 28 και 29·
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δ) να διασφαλίζει τη συμμόρφωση προς 
τις γνωμοδοτήσεις σε σχέση με τις 
προηγούμενες διαβουλεύσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 26·
ε) να προειδοποιεί ή να εφιστά την 
προσοχή στον υπεύθυνο επεξεργασίας ή 
στον εκτελούντα την επεξεργασία·
στ) να δίνει εντολή διόρθωσης, 
διαγραφής ή καταστροφής όλων των 
δεδομένων όταν υποβλήθηκαν σε 
επεξεργασία κατά παράβαση των 
διατάξεων που θεσπίζονται δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας, και εντολή 
κοινοποίησης των ενεργειών αυτών σε 
τρίτους στους οποίους γνωστοποιήθηκαν 
τα δεδομένα·
ζ) να επιβάλλει προσωρινή ή οριστική 
απαγόρευση της επεξεργασίας·
η) να αναστέλλει τις ροές δεδομένων προς 
αποδέκτη σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή 
οργανισμό·
θ) να ενημερώνει τα εθνικά κοινοβούλια, 
την κυβέρνηση ή άλλους δημόσιους 
φορείς καθώς και το κοινό εν 
προκειμένω.
2. Κάθε αρχή ελέγχου διαθέτει εξουσία 
διεξαγωγής έρευνας ώστε να εξασφαλίζει 
από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον 
εκτελούντα την επεξεργασία:
α) πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα, όλα τα έγγραφα 
και όλες τις πληροφορίες που 
απαιτούνται για την άσκηση των 
καθηκόντων ελέγχου της·
β) πρόσβαση σε οποιαδήποτε 
εγκατάστασή του, καθώς και κάθε 
εξοπλισμό και μέσο επεξεργασίας 
δεδομένων, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, 
όταν υπάρχουν εύλογοι λόγοι να 
πιστεύεται ότι εκεί πραγματοποιείται 
δραστηριότητα κατά παράβαση των 
διατάξεων που θεσπίζονται δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας, με την επιφύλαξη 
δικαστικής άδειας εφόσον απαιτείται από 
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το εθνικό δίκαιο.
3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 43, τα 
κράτη μέλη προβλέπουν ότι δεν 
επιβάλλονται πρόσθετες υποχρεώσεις 
απορρήτου στα αιτήματα των αρχών 
ελέγχου.
4. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν 
ότι απαιτείται πρόσθετος έλεγχος 
ασφαλείας σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο 
για την πρόσβαση σε πληροφορίες με 
διαβάθμιση σε επίπεδο ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 
ΕΕ ή ανώτερο. Εάν δεν απαιτείται 
πρόσθετος έλεγχος ασφαλείας σύμφωνα 
με το εθνικό δίκαιο του οικείου κράτους 
μέλους της αρχής ελέγχου, αυτό πρέπει να 
αναγνωρίζεται από όλα τα υπόλοιπα 
κράτη μέλη.
5. Κάθε αρχή ελέγχου έχει την εξουσία να 
εφιστά την προσοχή των δικαστικών 
αρχών σε παραβιάσεις των διατάξεων 
που θεσπίζονται δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας και να συμμετέχει σε νομικές 
διαδικασίες, καθώς και να ασκεί αγωγές 
υπόψη του αρμόδιου δικαστηρίου 
δυνάμει του άρθρου 53 παράγραφος 2.
6. Κάθε αρχή ελέγχου έχει την εξουσία να 
επιβάλει ποινές σε σχέση με διοικητικά 
παραπτώματα.

Or. en

Τροπολογία 646
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 46 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) εξουσίες έρευνας, π.χ. εξουσίες 
πρόσβασης σε δεδομένα τα οποία 
αποτελούν αντικείμενο πράξεων 
επεξεργασίας και εξουσίες συλλογής όλων 
των πληροφοριών που απαιτούνται για την 

α) εξουσίες έρευνας, π.χ. εξουσίες 
πρόσβασης σε όλα τα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα και όλες τις 
πληροφορίες που απαιτούνται για την 
άσκηση των ελεγκτικών της καθηκόντων, 
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άσκηση των ελεγκτικών της καθηκόντων· καθώς και πρόσβαση σε οποιαδήποτε 
εγκατάσταση του υπευθύνου 
επεξεργασίας δεδομένων, καθώς και σε 
κάθε εξοπλισμό και μέσο επεξεργασίας 
δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 647
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 46 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) την εξουσία κίνησης νομικής 
διαδικασίας εάν παραβιάσθηκαν οι 
διατάξεις που θεσπίζονται δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας ή γνωστοποίησης της 
παραβίασης στις δικαστικές αρχές.

γ) την εξουσία κίνησης νομικής 
διαδικασίας εάν παραβιάσθηκαν οι 
διατάξεις που θεσπίζονται δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας ή γνωστοποίησης της 
παραβίασης στις δικαστικές αρχές. Είναι 
δυνατή η άσκηση προσφυγής ενώπιον 
δικαστηρίων κατά αποφάσεων των 
αρχών ελέγχου οι οποίες γίνονται 
αντικείμενο καταγγελιών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η καθιέρωση του δικαιώματος δικαστικής προσφυγής συνιστά βεβαιότητα, και η διατύπωση 
έχει ληφθεί αυτολεξεί από το άρθρο 25 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της απόφασης 2008/977/ΔΕΥ.

Τροπολογία 648
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 46 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 46α
Καταγγέλτες
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Η Επιτροπή θα υποβάλει νομοθετική 
πρόταση με σκοπό τον καθορισμό των 
προϋποθέσεων και κριτηρίων για την 
εξασφάλιση της νομικής προστασίας των 
καταγγελτών οι οποίοι καταγγέλλουν τη 
μη συμμόρφωση ενός υπευθύνου 
επεξεργασίας ή εκτελούντος την 
επεξεργασία, εντός ενός έτους από την 
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 649
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 46 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 46α
1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι κάθε 
αρχή ελέγχου διαθέτει εξουσία 
διεξαγωγής έρευνας ώστε να εξασφαλίζει 
από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον 
εκτελούντα την επεξεργασία πρόσβαση σε 
οποιαδήποτε εγκατάστασή του, καθώς 
και σε κάθε εξοπλισμό και μέσο 
επεξεργασίας δεδομένων:
2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι κάθε 
αρχή ελέγχου διαθέτει όλες τις 
πληροφορίες και όλα τα έγγραφα που 
απαιτούνται για την άσκηση των 
εξουσιών έρευνας. Δεν επιτρέπονται 
απαιτήσεις απορρήτου οι οποίες 
αντιβαίνουν στα αιτήματα των αρχών 
ελέγχου, εκτός από την απαίτηση 
επαγγελματικού απορρήτου που 
αναφέρεται στο άρθρο 43.
3. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν 
ότι απαιτείται πρόσθετος έλεγχος 
ασφαλείας σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο 
για την πρόσβαση σε πληροφορίες με 
διαβάθμιση σε επίπεδο ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 
ΕΕ ή ανώτερο. Εάν δεν απαιτείται 
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πρόσθετος έλεγχος ασφαλείας σύμφωνα 
με το εθνικό δίκαιο του οικείου κράτους 
μέλους της αρχής ελέγχου, αυτό πρέπει να 
αναγνωρίζεται από όλα τα υπόλοιπα 
κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 650
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 47 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι κάθε αρχή 
ελέγχου εκπονεί ετήσια έκθεση για τις 
δραστηριότητές της. Η έκθεση 
υποβάλλεται στην Επιτροπή και στο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων.

Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι κάθε αρχή 
ελέγχου εκπονεί σε τακτικά χρονικά 
διαστήματα που δεν υπερβαίνουν τα τρία 
έτη έκθεση για τις δραστηριότητές της.

Or. de

Τροπολογία 651
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 47 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι κάθε αρχή 
ελέγχου εκπονεί ετήσια έκθεση για τις 
δραστηριότητές της. Η έκθεση 
υποβάλλεται στην Επιτροπή και στο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων.

Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι κάθε αρχή 
ελέγχου εκπονεί ετήσια έκθεση για τις 
δραστηριότητές της. Η έκθεση καθίσταται 
διαθέσιμη στο κοινό και υποβάλλεται στο 
εθνικό κοινοβούλιο, στην Επιτροπή και 
στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων.

Or. en
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Τροπολογία 652
Jan Mulder

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 47 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι κάθε αρχή 
ελέγχου εκπονεί ετήσια έκθεση για τις 
δραστηριότητές της. Η έκθεση 
υποβάλλεται στην Επιτροπή και στο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων.

Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι κάθε αρχή 
ελέγχου εκπονεί ετήσια έκθεση για τις
δραστηριότητές της. Η έκθεση καθίσταται 
διαθέσιμη στο κοινό και υποβάλλεται 
στην Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 653
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 47 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι κάθε αρχή 
ελέγχου εκπονεί ετήσια έκθεση για τις 
δραστηριότητές της. Η έκθεση 
υποβάλλεται στην Επιτροπή και στο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων.

Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι κάθε αρχή 
ελέγχου εκπονεί έκθεση για τις 
δραστηριότητές της τουλάχιστον ανά 
διετία. Η έκθεση υποβάλλεται στο εθνικό 
κοινοβούλιο και καθίσταται διαθέσιμη
στην Επιτροπή, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων και στο κοινό.
Περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με 
τον βαθμό στον οποίο οι αρμόδιες αρχές 
στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας τους έχουν 
αξιολογήσει δεδομένα που κατέχουν 
ιδιώτες για τη διερεύνηση ή δίωξη 
ποινικών αδικημάτων.

Or. en

Τροπολογία 654
Axel Voss
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 50 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη προβλέπουν το 
δικαίωμα κάθε φορέα, οργανισμού ή 
οργάνωσης που στοχεύει στην προστασία 
των δικαιωμάτων και των συμφερόντων 
των προσώπων σε σχέση με την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που τα αφορούν και που έχει 
συσταθεί δεόντως σύμφωνα με το δίκαιο 
κράτους μέλους να υποβάλει καταγγελία 
σε αρχή ελέγχου οποιουδήποτε κράτους 
μέλους για λογαριασμό ενός ή 
περισσότερων προσώπων στα οποία 
αναφέρονται δεδομένα, εάν θεωρεί ότι τα 
βάσει της παρούσας οδηγίας δικαιώματα 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα παραβιάσθηκαν ως αποτέλεσμα 
της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα. Ο οργανισμός ή η οργάνωση 
πρέπει να εξουσιοδοτούνται δεόντως από 
το πρόσωπο ή τα πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία προβλέπει την ολοσχερή διαγραφή του δικαιώματος υποβολής 
καταγγελίας, δεδομένου ότι αυτό δεν είναι απαραίτητο με βάση το δίκαιο περί προστασίας 
δεδομένων. Τα αστυνομικά μέτρα εξαρτώνται πάντοτε από τις συνθήκες της μεμονωμένης 
περίπτωσης.

Τροπολογία 655
Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 50 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη προβλέπουν το δικαίωμα 
κάθε φορέα, οργανισμού ή οργάνωσης που 

2. Τα κράτη μέλη προβλέπουν το δικαίωμα 
κάθε φορέα, οργανισμού ή οργάνωσης που 



PE506.128v02-00 136/146 AM\929834EL.doc

EL

στοχεύει στην προστασία των 
δικαιωμάτων και των συμφερόντων των 
προσώπων σε σχέση με την προστασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
που τα αφορούν και που έχει συσταθεί 
δεόντως σύμφωνα με το δίκαιο κράτους 
μέλους να υποβάλει καταγγελία σε αρχή 
ελέγχου οποιουδήποτε κράτους μέλους για 
λογαριασμό ενός ή περισσότερων 
προσώπων στα οποία αναφέρονται 
δεδομένα, εάν θεωρεί ότι τα βάσει της 
παρούσας οδηγίας δικαιώματα προσώπου 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα 
παραβιάσθηκαν ως αποτέλεσμα της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα. Ο οργανισμός ή η οργάνωση 
πρέπει να εξουσιοδοτούνται δεόντως από 
το πρόσωπο ή τα πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα.

στοχεύει στην προστασία των 
δικαιωμάτων και των συμφερόντων των 
προσώπων και που έχει συσταθεί δεόντως 
σύμφωνα με το δίκαιο κράτους μέλους, να 
υποβάλει καταγγελία σε αρχή ελέγχου 
οποιουδήποτε κράτους μέλους για 
λογαριασμό ενός ή περισσότερων 
προσώπων στα οποία αναφέρονται 
δεδομένα, εάν θεωρεί ότι τα βάσει της 
παρούσας οδηγίας δικαιώματα προσώπου 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα 
παραβιάσθηκαν ως αποτέλεσμα της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.

Or. en

Τροπολογία 656
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 50 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη προβλέπουν το 
δικαίωμα κάθε φορέα, οργανισμού ή 
οργάνωσης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 να υποβάλει, ανεξάρτητα 
από τυχόν καταγγελία προσώπου στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, 
καταγγελία σε αρχή ελέγχου 
οποιουδήποτε κράτους μέλους, εάν 
θεωρεί ότι έχει σημειωθεί παραβίαση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

διαγράφεται

Or. de
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Τροπολογία 657
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 52 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη τυχόν διαθέσιμης 
διοικητικής προσφυγής, 
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος 
υποβολής καταγγελίας σε αρχή ελέγχου, τα 
κράτη μέλη προβλέπουν το δικαίωμα κάθε 
φυσικού προσώπου να ασκήσει δικαστική 
προσφυγή εάν θεωρεί ότι τα δικαιώματά 
του τα οποία προβλέπονται σε διατάξεις 
που θεσπίζονται δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας παραβιάσθηκαν συνεπεία της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που το αφορούν κατά 
παράβαση των εν λόγω διατάξεων.

Με την επιφύλαξη τυχόν διαθέσιμης 
διοικητικής προσφυγής, 
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος 
υποβολής καταγγελίας σε αρχή ελέγχου, τα 
κράτη μέλη προβλέπουν το δικαίωμα κάθε 
φυσικού προσώπου να ασκήσει δικαστική 
προσφυγή εάν τα δικαιώματά του τα οποία 
προβλέπονται σε διατάξεις που 
θεσπίζονται δυνάμει της παρούσας οδηγίας 
παραβιάσθηκαν συνεπεία της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το 
αφορούν κατά παράβαση των εν λόγω 
διατάξεων.

Or. de

Τροπολογία 658
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 53 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν το 
δικαίωμα κάθε φορέα, οργανισμού ή 
οργάνωσης που αναφέρεται στο άρθρο 50 
παράγραφος 2 να ασκεί τα δικαιώματα 
που αναφέρονται στα άρθρα 51 και 52 για 
λογαριασμό ενός ή περισσότερων 
προσώπων στα οποία αναφέρονται 
δεδομένα.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποτελεί συνέπεια της διαγραφής του δικαιώματος υποβολής καταγγελίας στο 
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άρθρο 50.

Τροπολογία 659
Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 53 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν το δικαίωμα 
κάθε φορέα, οργανισμού ή οργάνωσης που 
αναφέρεται στο άρθρο 50 παράγραφος 2 
να ασκεί τα δικαιώματα που αναφέρονται 
στα άρθρα 51 και 52 για λογαριασμό ενός 
ή περισσότερων προσώπων στα οποία 
αναφέρονται δεδομένα.

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν το δικαίωμα 
κάθε φορέα, οργανισμού ή οργάνωσης που 
αναφέρεται στο άρθρο 50 παράγραφος 2 
να ασκεί τα δικαιώματα που αναφέρονται 
στα άρθρα 51, 52 και 54 για λογαριασμό 
ενός ή περισσότερων προσώπων στα οποία 
αναφέρονται δεδομένα.

Or. en

Τροπολογία 660
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 53 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε αρχή ελέγχου έχει δικαίωμα να 
κινεί νομική διαδικασία και να ασκεί 
προσφυγή ενώπιον δικαστηρίου 
προκειμένου να επιβάλλει τις διατάξεις 
που θεσπίζονται δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας ή να διασφαλίζει τη 
συνεκτικότητα της προστασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην 
Ένωση.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Η προσφυγή πρέπει να εξαρτάται πάντοτε από τις συνθήκες της μεμονωμένης περίπτωσης.
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Τροπολογία 661
Nathalie Griesbeck

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 53 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα 
παιδιά να απολαύουν των δικαιωμάτων 
που προβλέπονται από τα άρθρα 50 έως 
52. Στις περιπτώσεις όπου παιδιά 
εμπλέκονται στις διαδικασίες που 
προβλέπονται από τα άρθρα 50 έως 52, 
τα κράτη μέλη προβλέπουν ειδικές 
εγγυήσεις, ειδικότερα επί θεμάτων 
νομικής συνδρομής.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να υπάρχει κατάλληλη μέριμνα σχετικά με την ιδιαιτερότητα των παιδιών 
απαιτείται ανάλογη εφαρμογή των δικαιωμάτων τους, και στις περιπτώσεις προσφυγής στη 
δικαιοσύνη ή καταγγελίας.

Τροπολογία 662
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 54 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Εάν η αρμόδια αρχή κράτους μέλους 
παρέσχε δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα, ο παραλήπτης δεν μπορεί να 
επικαλεσθεί την ανακρίβεια των 
παρασχεθέντων δεδομένων προκειμένου 
να αποφύγει την ευθύνη του έναντι του 
ζημιωθέντος σύμφωνα με το εθνικό 
δίκαιο. Εάν επιδικασθεί αποζημίωση εις 
βάρος του παραλήπτη λόγω ζημίας από 
τη χρήση ανακριβών δεδομένων τα οποία 
του διαβιβάσθηκαν, η αρμόδια αρχή που 
διαβίβασε τα δεδομένα επιστρέφει στον 
παραλήπτη το ποσό που καταβλήθηκε ως 
αποζημίωση, λαμβανομένης υπόψη τυχόν 
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υπαιτιότητας του παραλήπτη.

Or. de

Αιτιολόγηση

Παράβαλε το άρθρο 19 παράγραφοι 1 και 2 της απόφασης πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ

Τροπολογία 663
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 55 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες 
σχετικά με τις κυρώσεις που εφαρμόζονται 
στις παραβάσεις των διατάξεων που 
θεσπίζονται δυνάμει της παρούσας οδηγίας 
και λαμβάνουν κάθε απαραίτητο μέτρο 
προκειμένου να διασφαλίζεται η εφαρμογή 
τους. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει 
να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές.

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες 
σχετικά με τις κυρώσεις που εφαρμόζονται 
στις παραβάσεις των διατάξεων που 
θεσπίζονται δυνάμει της παρούσας οδηγίας 
και λαμβάνουν κάθε απαραίτητο μέτρο 
προκειμένου να διασφαλίζεται η εφαρμογή 
τους. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει 
να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές.

Or. de

Αιτιολόγηση

Παράβαλε το άρθρο 24 της απόφασης πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ.

Τροπολογία 664
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 56 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 28 παράγραφος 5 ανατίθεται στην 
Επιτροπή για αόριστη χρονική περίοδο από 
την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 

2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 34 παράγραφος 3 ανατίθεται στην 
Επιτροπή για αόριστη χρονική περίοδο από 
την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
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παρούσας οδηγίας. παρούσας οδηγίας.

Or. de

Τροπολογία 665
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 56 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 28 παράγραφος 5 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.

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 34 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.

Or. de

Αιτιολόγηση

Συνέπεια της διαγραφής της εξουσιοδότησης του άρθρου 28 παράγραφος 5 και της μετατροπής 
των εκτελεστικών πράξεων σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις στο άρθρο 34 παράγραφος 3.

Τροπολογία 666
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 56 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 28
παράγραφος 5 τίθεται σε ισχύ μόνον 

5. Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 34
παράγραφος 3 τίθεται σε ισχύ μόνον 
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εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την 
κοινοποίηση της πράξης 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.

εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την 
κοινοποίηση της πράξης 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

Αιτιολόγηση

Συνέπεια της διαγραφής της εξουσιοδότησης του άρθρου 28 παράγραφος 5 και της μετατροπής 
των εκτελεστικών πράξεων σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις στο άρθρο 34 παράγραφος 3.

Τροπολογία 667
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 57 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα 
παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Συνεπεία των αλλαγών στο άρθρο 34 παράγραφος 5.

Τροπολογία 668
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 60
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διεθνείς συμφωνίες οι οποίες συνήφθησαν 
από τα κράτη μέλη της πριν από την 
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας 
τροποποιούνται, όπου απαιτείται, εντός
πέντε ετών από την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.

1. Διεθνείς συμφωνίες οι οποίες 
συνήφθησαν από τα κράτη μέλη της πριν 
από την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας τροποποιούνται ώστε να 
συνάδουν με την παρούσα οδηγία,
δεδομένου ότι, εντός δέκα ετών από την 
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, 
υπόκεινται ούτως ή άλλως σε ξεχωριστό 
έλεγχο.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, 
οι διατάξεις του άρθρου 36 στοιχείο α 
εφαρμόζονται κατ’ αναλογίαν σε 
περίπτωση ανεπαρκούς επιπέδου 
προστασίας στις διεθνείς συμβάσεις που 
συνήφθησαν πριν από την έναρξη ισχύος 
της παρούσας οδηγίας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η προθεσμία προσαρμογής πέντε ετών είναι δυσανάλογα μικρή λόγω του μεγάλου αριθμού και 
του περίπλοκου χαρακτήρα των ισχυουσών διεθνών συμβάσεων και θα πρέπει να ισχύει μόνο 
για συμφωνίες που ούτως ή άλλως υπόκεινται σε ελέγχους. Η ρύθμιση του άρθρου 36 στοιχείο 
α) δεν μπορεί να ισχύει μόνο μεταξύ των κρατών μελών αλλά πρέπει κατ’ αναλογίαν να 
εφαρμόζεται και για τις ισχύουσες διεθνείς συνθήκες.

Τροπολογία 669
Carlos Coelho

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 61 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αξιολόγηση Αξιολόγηση και ανασκόπηση

Or. pt

Τροπολογία 670
Carlos Coelho
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 61 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή αξιολογεί την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας.

1. Η Επιτροπή αξιολογεί την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη προβαίνουν τακτικά σε 
αντικειμενικές και αμερόληπτες 
αξιολογήσεις ώστε να ελέγχεται ότι η 
παρούσα Οδηγία εφαρμόζεται ορθώς. Η 
Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τον 
συντονισμό των αξιολογήσεων αυτών, σε 
στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, ο 
οποίος πρέπει να περιλαμβάνει 
επισκέψεις κατόπιν προειδοποιήσεως 
αλλά και αιφνιδιαστικές. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρέπει να 
ενημερώνονται καθ' όλη την διαδικασία 
και να έχουν πρόσβαση σε όλα τα σχετικά 
έγγραφα.

Or. pt

Τροπολογία 671
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 61 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή επανεξετάζει εντός τριών 
ετών από την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας άλλες πράξεις που 
εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση οι 
οποίες ρυθμίζουν την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από 
αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της 
πρόληψης, της διερεύνησης, της 
ανίχνευσης ή της δίωξης ποινικών 
αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών 
κυρώσεων, και ιδίως τις πράξεις που 
εκδίδονται από την Ένωση και 
αναφέρονται στο άρθρο 59, προκειμένου 
να αξιολογήσει την αναγκαιότητα 
ευθυγράμμισής τους με την παρούσα 
οδηγία και διατυπώνει, εφόσον 

διαγράφεται
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απαιτείται, τις αναγκαίες προτάσεις για 
την τροποποίηση των εν λόγω πράξεων 
ώστε να διασφαλίζεται συνεκτική 
προσέγγιση της προστασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εντός 
του πεδίου εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας.

Or. de

Τροπολογία 672
Monika Hohlmeier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 62 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις διατάξεις
αυτές από την xx.xx.201x [ημερομηνία/
δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος].

Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις διατάξεις
που εγκρίνονται για την εφαρμογή των 
άρθρων 23 και 24 το αργότερο από την 
xx.xx.201x [ημερομηνία/ τέσσερα έτη 
μετά την έναρξη ισχύος].

Or. de

Τροπολογία 673
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράρτημα 1
Κατάλογος τρίτων χωρών, εδαφών ή 
τομέων επεξεργασίας εντός τρίτων 
χωρών ή διεθνών οργανισμών που 
εξασφαλίζουν επαρκές επίπεδο 
προστασίας κατά την έννοια του άρθρου 
34 παράγραφος 2

Or. de
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Αιτιολόγηση

Συνεπεία των αλλαγών στο άρθρο 34.


