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PR_COD_1amCom

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν την τροποποιεί, σημαίνονται με έντονους
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, 
διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών 
κυρώσεων, και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών
(COM(2012)0010 – C7-0024/2012 – 2012/0010(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
(COM(2012)0010),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 16 παράγραφος 2 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η 
πρόταση από την Επιτροπή (C7-0024/2012),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που υποβλήθηκαν από το Σουηδικό 
Κοινοβούλιο και το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Συμβούλιο, στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου 
αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας, με τις οποίες υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν 
συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A7-
0000/2013),

1. εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.
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Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η διασφάλιση συνεκτικής και υψηλού 
επιπέδου προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών 
προσώπων και η διευκόλυνση της 
ανταλλαγής δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα μεταξύ των αρμόδιων αρχών 
των κρατών μελών είναι καθοριστικής 
σημασίας προκειμένου να διασφαλίζεται 
αποτελεσματική δικαστική συνεργασία σε 
ποινικές υποθέσεις και αστυνομική 
συνεργασία. Για τον σκοπό αυτό, το 
επίπεδο προστασίας των δικαιωμάτων και 
των ελευθεριών των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες 
αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, της 
διερεύνησης, της ανίχνευσης και της 
δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της 
εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων πρέπει να 
είναι ισοδύναμο σε όλα τα κράτη μέλη.

(7) Η διασφάλιση συνεκτικής και υψηλού 
επιπέδου προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών 
προσώπων και η διευκόλυνση της 
ανταλλαγής δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα μεταξύ των αρμόδιων αρχών 
των κρατών μελών είναι καθοριστικής 
σημασίας προκειμένου να διασφαλίζεται 
αποτελεσματική δικαστική συνεργασία σε 
ποινικές υποθέσεις και αστυνομική 
συνεργασία. Για τον σκοπό αυτό, το 
επίπεδο προστασίας των δικαιωμάτων και 
των ελευθεριών των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες 
αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, της 
διερεύνησης, της ανίχνευσης και της 
δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της
εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων πρέπει να 
είναι ισοδύναμο σε όλα τα κράτη μέλη. 
Πρέπει να διασφαλίζεται συνεκτική και 
ομοιόμορφη εφαρμογή των κανόνων για 
την προστασία των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και των ελευθεριών των 
φυσικών προσώπων σε σχέση με την 
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σε ολόκληρη την Ένωση. Η 
ουσιαστική προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα σε ολόκληρη την 
Ένωση απαιτεί την ενίσχυση των 
δικαιωμάτων των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα και των 
υποχρεώσεων εκείνων που 
επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα, αλλά και αντίστοιχες 
εξουσίες παρακολούθησης και 
διασφάλισης της συμμόρφωσης προς 
τους κανόνες που διέπουν την προστασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
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στα κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Επομένως, μια ειδική οδηγία πρέπει 
να καλύπτει τα ειδικά χαρακτηριστικά των 
εν λόγω τομέων και να θεσπίσει τους 
κανόνες για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
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.

(11) Επομένως, μια ειδική οδηγία πρέπει 
να καλύπτει τα ειδικά χαρακτηριστικά των 
εν λόγω τομέων και να θεσπίσει τους 
κανόνες για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
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.
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η προστασία των φυσικών προσώπων 
πρέπει να είναι τεχνολογικά ουδέτερη και 
να μην εξαρτάται από τις 
χρησιμοποιούμενες τεχνικές· διαφορετικά, 
δημιουργείται σοβαρός κίνδυνος 
καταστρατήγησης. Η προστασία των 
φυσικών προσώπων πρέπει να 
εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα με 
αυτοματοποιημένα μέσα καθώς και στη 
χειροκίνητη επεξεργασία, εφόσον τα 

(15) Η προστασία των φυσικών προσώπων 
πρέπει να είναι τεχνολογικά ουδέτερη και 
να μην εξαρτάται από τις 
χρησιμοποιούμενες τεχνικές· διαφορετικά, 
δημιουργείται σοβαρός κίνδυνος 
καταστρατήγησης. Η προστασία των 
φυσικών προσώπων πρέπει να 
εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα με 
αυτοματοποιημένα μέσα καθώς και στη 
χειροκίνητη επεξεργασία, εφόσον τα 
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δεδομένα περιέχονται ή προορίζονται να 
περιληφθούν σε σύστημα αρχειοθέτησης. 
Τα αρχεία ή τα σύνολα αρχείων καθώς και 
τα εξώφυλλά τους, τα οποία δεν είναι 
διαρθρωμένα σύμφωνα με συγκεκριμένα 
κριτήρια, δεν πρέπει να υπάγονται στο 
πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Η 
παρούσα οδηγία δεν πρέπει να 
εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο 
δραστηριότητας η οποία δεν εμπίπτει στο 
πεδίο εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης, 
ιδίως όσον αφορά την εθνική ασφάλεια, ή 
σε δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας 
από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους 
οργανισμούς της Ένωσης, όπως η 
Ευρωπόλ ή η Eurojust.

δεδομένα περιέχονται ή προορίζονται να 
περιληφθούν σε σύστημα αρχειοθέτησης. 
Τα αρχεία ή τα σύνολα αρχείων καθώς και 
τα εξώφυλλά τους, τα οποία δεν είναι 
διαρθρωμένα σύμφωνα με συγκεκριμένα 
κριτήρια, δεν πρέπει να υπάγονται στο 
πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Η 
παρούσα οδηγία δεν πρέπει να 
εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο 
δραστηριότητας η οποία δεν εμπίπτει στο 
πεδίο εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης, 
ιδίως όσον αφορά την εθνική ασφάλεια, ή 
σε δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας 
από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους
οργανισμούς της Ένωσης, που υπάγονται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 ή 
άλλες νομικές πράξεις, όπως η απόφαση 
2009/371/ΔΕΥ του Συμβουλίου για την 
ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής 
Υπηρεσίας (Ευρωπόλ) ή η απόφαση 
2002/187/ΔΕΥ του Συμβουλίου σχετικά με 
τη σύσταση της Eurojust.

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Οι αρχές της προστασίας πρέπει να 
εφαρμόζονται σε κάθε πληροφορία η οποία 
αφορά πρόσωπο κατονομαζόμενο ή του 
οποίου η ταυτότητα μπορεί να 
εξακριβωθεί. Για να διαπιστωθεί κατά 
πόσον η ταυτότητα ενός φυσικού 
προσώπου μπορεί να εξακριβωθεί, πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη όλα τα μέσα τα 
οποία είναι εύλογα πιθανό να 
χρησιμοποιηθούν είτε από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας είτε από οποιοδήποτε άλλο 
πρόσωπο για την εξακρίβωση της 
ταυτότητας του φυσικού προσώπου. Οι 

(16) Οι αρχές της προστασίας πρέπει να 
εφαρμόζονται σε κάθε πληροφορία η οποία 
αφορά πρόσωπο κατονομαζόμενο ή του 
οποίου η ταυτότητα μπορεί να 
εξακριβωθεί. Για να διαπιστωθεί κατά 
πόσον η ταυτότητα ενός φυσικού 
προσώπου μπορεί να εξακριβωθεί, πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη όλα τα μέσα τα 
οποία είναι εύλογα πιθανό να 
χρησιμοποιηθούν είτε από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας είτε από οποιοδήποτε άλλο 
πρόσωπο για την εξακρίβωση της 
ταυτότητας του φυσικού προσώπου. Οι 
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αρχές της προστασίας των δεδομένων δεν 
πρέπει να εφαρμόζονται σε δεδομένα που 
ανωνυμοποιήθηκαν κατά τέτοιο τρόπο 
ώστε η ταυτότητα του προσώπου στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα να μην 
μπορεί πλέον να εξακριβωθεί.

αρχές της προστασίας των δεδομένων δεν 
πρέπει να εφαρμόζονται σε δεδομένα που 
ανωνυμοποιήθηκαν κατά τέτοιο τρόπο 
ώστε η ταυτότητα του προσώπου στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα να μην 
μπορεί πλέον να εξακριβωθεί. Με 
δεδομένη τη σημασία των εξελίξεων που 
σημειώνονται στο πλαίσιο της κοινωνίας 
της πληροφορίας, των τεχνικών που 
χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό, τη 
μετάδοση, το χειρισμό, την καταγραφή, 
την αποθήκευση ή την κοινοποίηση των
δεδομένων θέσης που αφορούν φυσικά 
πρόσωπα, τα οποία ενδέχεται να 
χρησιμοποιηθούν για διαφορετικούς 
σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της 
παρακολούθησης ή της κατάρτισης 
προφίλ, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
εφαρμόζεται για την επεξεργασία που 
αφορά τέτοιου είδους δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα.

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Κάθε επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να είναι 
σύννομη, θεμιτή και διαφανής σε σχέση 
με τα φυσικά πρόσωπα τα οποία αφορά. 
Ειδικότερα, οι συγκεκριμένοι σκοποί για 
τους οποίους υποβάλλονται σε 
επεξεργασία πρέπει να είναι σαφείς και 
νόμιμοι και να καθορίζονται κατά τον 
χρόνο συλλογής των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. Τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να είναι 
κατάλληλα, συναφή και να περιορίζονται 
στα ελάχιστα αναγκαία για τους σκοπούς 
για τους οποίους υποβάλλονται σε 
επεξεργασία. Αυτό απαιτεί ειδικότερα 
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περιορισμό των συλλεχθέντων δεδομένων 
και της χρονικής περιόδου αποθήκευσής 
τους στο ελάχιστο δυνατόν. Τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να 
υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνον εάν ο 
σκοπός της επεξεργασίας δεν μπορεί να 
επιτευχθεί με άλλα μέσα. Πρέπει να 
λαμβάνεται κάθε εύλογο μέτρο ώστε να 
διασφαλίζεται ότι δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα τα οποία δεν είναι ορθά 
διορθώνονται ή διαγράφονται. 
Προκειμένου να διασφαλισθεί ότι τα 
δεδομένα δεν διατηρούνται περισσότερο 
από όσο είναι αναγκαίο, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας πρέπει να ορίζει προθεσμίες 
για τη διαγραφή ή την περιοδική 
επανεξέτασή τους.

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Κάθε επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να είναι 
θεμιτή και σύννομη σε σχέση με τα 
φυσικά πρόσωπα τα οποία αφορά. 
Ειδικότερα, οι συγκεκριμένοι σκοποί για 
τους οποίους τα δεδομένα υποβάλλονται 
σε επεξεργασία πρέπει να είναι σαφείς.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Για την πρόληψη, τη διερεύνηση και 
τη δίωξη ποινικών αδικημάτων, οι 
αρμόδιες αρχές πρέπει να διατηρούν και 
να επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα, τα οποία συλλέγονται στο 
πλαίσιο της πρόληψης, της διερεύνησης, 
της ανίχνευσης ή της δίωξης 
συγκεκριμένων ποινικών αδικημάτων, 
πέραν του πλαισίου αυτού με στόχο την 
καλύτερη κατανόηση των εγκληματικών 
φαινομένων και τάσεων, τη συγκέντρωση 
απόρρητων πληροφοριών για δίκτυα 
οργανωμένης εγκληματικότητας και τη 
διαπίστωση συσχετισμών μεταξύ 
διαφορετικών αδικημάτων που 
ανιχνεύονται.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα δεν πρέπει να υποβάλλονται 
σε επεξεργασία για σκοπούς μη 
συμβατούς με τον σκοπό της συλλογής 
τους. Τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα πρέπει να είναι κατάλληλα, 
συναφή και να μην είναι υπερβολικά σε 
σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους 
υποβάλλονται σε επεξεργασία. Πρέπει να 
λαμβάνεται κάθε εύλογο μέτρο ώστε να 
διασφαλίζεται ότι δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα τα οποία δεν είναι ορθά 
διορθώνονται ή διαγράφονται.

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Κατά την ερμηνεία και την εφαρμογή 
των γενικών αρχών που σχετίζονται με 
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, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
οι ιδιαιτερότητες του τομέα, 
συμπεριλαμβανομένων των 
συγκεκριμένων στόχων που επιδιώκονται.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Για να είναι σύννομη, η επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει 
να είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση 
προς υποχρέωση την οποία υπέχει εκ του 
νόμου ο υπεύθυνος επεξεργασίας, για την 
εκτέλεση καθήκοντος που ασκείται για το 
δημόσιο συμφέρον από αρμόδια αρχή 
βάσει του νόμου ή για την προστασία των 
ζωτικών συμφερόντων του προσώπου 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ή 
άλλου προσώπου, ή για την πρόληψη 
άμεσης και σοβαρής απειλής κατά της 
δημόσιας ασφάλειας.

(25) Για να είναι σύννομη, η επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει 
να επιτρέπεται μόνον όταν είναι
απαραίτητη για τη συμμόρφωση προς 
υποχρέωση την οποία υπέχει εκ του νόμου 
ο υπεύθυνος επεξεργασίας, για την 
εκτέλεση καθήκοντος που ασκείται για το 
δημόσιο συμφέρον από αρμόδια αρχή 
βάσει της νομοθεσίας της Ένωσης ή των 
κρατών μελών που θα πρέπει να 
περιλαμβάνει ρητές και λεπτομερείς 
διατάξεις τουλάχιστον όσον αφορά τους 
στόχους, τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα, τους ειδικούς σκοπούς και τα 
μέσα, να ορίζει ή να επιτρέπει τον ορισμό 
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του υπευθύνου επεξεργασίας, τις 
διαδικασίες που πρέπει να τηρούνται, τη 
χρήση και τους περιορισμούς του πεδίου 
εφαρμογής τυχόν διακριτικής ευχέρειας 
που παραχωρείται στις αρμόδιες αρχές σε 
σχέση με τις δραστηριότητες 
επεξεργασίας.

Or. en

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25α) Τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα δεν πρέπει να υποβάλλονται 
σε επεξεργασία για σκοπούς μη 
συμβατούς με τον σκοπό της συλλογής 
τους. Περαιτέρω επεξεργασία από τις 
αρμόδιες αρχές για σκοπό που δεν 
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας και δεν είναι συμβατός 
με τον αρχικό σκοπό θα πρέπει να 
επιτρέπεται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις 
όπου αυτού του είδους η επεξεργασία 
είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με 
μια νομική υποχρέωση, βάσει της 
νομοθεσίας της Ένωσης ή της εθνικής 
νομοθεσίας στην οποία υπόκειται ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας, ή για την 
προστασία των ζωτικών συμφερόντων 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα ή άλλου προσώπου ή για την 
πρόληψη άμεσης και σοβαρής απειλής 
κατά της δημόσιας ασφάλειας. Το 
γεγονός ότι τα δεδομένα υπόκεινται σε 
επεξεργασία για σκοπό επιβολής του 
νόμου δεν υποδηλώνει απαραιτήτως ότι ο 
σκοπός αυτός είναι συμβατός με τον 
αρχικό σκοπό. Η έννοια της συμβατής 
χρήσης πρέπει να ερμηνεύεται 
συσταλτικά. 
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Or. en

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25β) Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
που υπόκεινται σε επεξεργασία κατά 
παράβαση των εθνικών διατάξεων που 
θεσπίζονται δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε 
περαιτέρω επεξεργασία.

Or. en

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
τα οποία είναι εκ φύσεως ιδιαίτερα 
ευαίσθητα σε σχέση με θεμελιώδη 
δικαιώματα ή με την ιδιωτική ζωή, 
συμπεριλαμβανομένων των γενετικών 
δεδομένων, χρήζουν ειδικής προστασίας. 
Τέτοια δεδομένα δεν πρέπει να 
υποβάλλονται σε επεξεργασία παρά μόνον 
εάν η επεξεργασία επιτρέπεται ρητώς 
βάσει νόμου ο οποίος προβλέπει 
κατάλληλα μέτρα για τη διαφύλαξη των 
έννομων συμφερόντων του προσώπου στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, ή εάν η 
επεξεργασία είναι αναγκαία για την 
προστασία των ζωτικών συμφερόντων του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα ή άλλου προσώπου, ή εάν η 
επεξεργασία αφορά δεδομένα τα οποία 
έχουν προδήλως δημοσιοποιηθεί από το 

(26) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
τα οποία είναι εκ φύσεως ιδιαίτερα 
ευαίσθητα και ευάλωτα σε σχέση με τα 
θεμελιώδη δικαιώματα ή με την ιδιωτική 
ζωή χρήζουν ειδικής προστασίας. Τέτοια 
δεδομένα δεν πρέπει να υποβάλλονται σε 
επεξεργασία παρά μόνον εάν η 
επεξεργασία είναι ρητώς απαραίτητη για 
την άσκηση καθήκοντος που εκτελείται 
υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, βάσει
νομοθεσίας της Ένωσης ή εθνικού νόμου 
ο οποίος προβλέπει κατάλληλα μέτρα για 
τη διαφύλαξη των έννομων συμφερόντων 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα, ή εάν η επεξεργασία είναι 
αναγκαία για την προστασία των ζωτικών 
συμφερόντων του προσώπου στο οποίο
αναφέρονται τα δεδομένα ή άλλου 
προσώπου, ή εάν η επεξεργασία αφορά 
δεδομένα τα οποία έχουν προδήλως 
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πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται. δημοσιοποιηθεί από το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται.

Or. en

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26α) Η επεξεργασία γενετικών 
δεδομένων πρέπει να επιτρέπεται μόνον 
εάν υπάρχει γενετική σύνδεση που 
προκύπτει κατά τη διάρκεια ποινικής 
έρευνας ή δικαστικής διαδικασίας. Τα 
γενετικά δεδομένα πρέπει να 
αποθηκεύονται μόνο για όσο διάστημα 
είναι απολύτως αναγκαίο για τους 
σκοπούς τέτοιου είδους ερευνών και 
διαδικασιών, ενώ τα κράτη μέλη μπορούν 
να προβλέπουν μεγαλύτερο χρόνο 
αποθήκευσης υπό τις προϋποθέσεις που 
ορίζονται στην παρούσα οδηγία.

Or. en

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Κάθε φυσικό πρόσωπο πρέπει να έχει 
το δικαίωμα να μην υπάγεται σε μέτρο το 
οποίο βασίζεται αποκλειστικά σε 
αυτοματοποιημένη επεξεργασία, εάν το 
μέτρο παράγει δυσμενείς έννομες 
συνέπειες για το εν λόγω πρόσωπο, εκτός 
εάν αυτές επιτρέπονται διά νόμου και με 
την επιφύλαξη κατάλληλων μέτρων για τη 
διασφάλιση των έννομων συμφερόντων 

(27) Κάθε φυσικό πρόσωπο πρέπει να έχει 
το δικαίωμα να μην υπάγεται σε μέτρο το 
οποίο βασίζεται σε κατάρτιση προφίλ 
μέσω αυτοματοποιημένης επεξεργασίας.
Αυτού του είδους η επεξεργασία, η οποία
παράγει έννομες συνέπειες για το εν λόγω 
πρόσωπο, ή το επηρεάζει σε σημαντικό 
βαθμό, πρέπει να απαγορεύεται, εκτός εάν 
επιτρέπεται διά νόμου και με την 
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του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα. 

επιφύλαξη κατάλληλων μέτρων για τη 
διασφάλιση των έννομων συμφερόντων 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα.

Or. en

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Για να είναι δυνατή η άσκηση των 
δικαιωμάτων του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, κάθε 
ενημέρωση που του παρέχεται πρέπει να 
είναι εύκολα προσπελάσιμη και ευνόητη, 
μεταξύ άλλων, μέσω της χρήσης σαφούς 
και απλής διατύπωσης. 

(28) Για να είναι δυνατή η άσκηση των 
δικαιωμάτων του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, κάθε 
ενημέρωση που του παρέχεται πρέπει να 
είναι εύκολα προσπελάσιμη και ευνόητη, 
μεταξύ άλλων, μέσω της χρήσης σαφούς 
και απλής διατύπωσης. Η ενημέρωση 
αυτή θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένη 
στις ανάγκες του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, ιδίως όταν 
απευθύνεται συγκεκριμένα σε παιδιά.

Or. en

Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Πρέπει να προβλέπονται ρυθμίσεις για 
τη διευκόλυνση της άσκησης από το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα των δικαιωμάτων του βάσει της 
παρούσας οδηγίας, συμπεριλαμβανομένων 
μηχανισμών υποβολής αιτημάτων, χωρίς 
οικονομική επιβάρυνση, για πρόσβαση σε 
δεδομένα, διόρθωση και διαγραφή τους. Ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να 

(29) Πρέπει να προβλέπονται ρυθμίσεις για 
τη διευκόλυνση της άσκησης από το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα των δικαιωμάτων του βάσει της 
παρούσας οδηγίας, συμπεριλαμβανομένων 
μηχανισμών υποβολής αιτημάτων, χωρίς 
οικονομική επιβάρυνση, για πρόσβαση σε 
δεδομένα, διόρθωση και διαγραφή τους. Ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να 
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υποχρεούται να απαντά αμελλητί σε 
αιτήματα του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα .

υποχρεούται να απαντά χωρίς 
καθυστέρηση σε αιτήματα του προσώπου 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα.

Or. en

Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Η αρχή της θεμιτής επεξεργασίας 
απαιτεί να ενημερώνεται το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ειδικότερα 
για την ύπαρξη της πράξης επεξεργασίας 
και τους σκοπούς της, για τη διάρκεια 
αποθήκευσης των δεδομένων, για την 
ύπαρξη δικαιώματος πρόσβασης, 
διόρθωσης ή διαγραφής και για το 
δικαίωμα υποβολής καταγγελίας. Εάν τα 
δεδομένα παρέχονται από το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται, το εν λόγω πρόσωπο 
πρέπει να ενημερώνεται επίσης για το κατά 
πόσον υποχρεούται να παράσχει τα 
δεδομένα και για τις συνέπειες σε 
περίπτωση μη παροχής των εν λόγω 
δεδομένων.

(30) Η αρχή της θεμιτής και διαφανούς
επεξεργασίας απαιτεί να ενημερώνεται το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα ειδικότερα για την ύπαρξη της 
πράξης επεξεργασίας και τους σκοπούς 
της, για τη διάρκεια αποθήκευσης των 
δεδομένων, για την ύπαρξη δικαιώματος 
πρόσβασης, διόρθωσης ή διαγραφής και 
για το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας. 
Εάν τα δεδομένα παρέχονται από το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται, το εν 
λόγω πρόσωπο πρέπει να ενημερώνεται 
επίσης για το κατά πόσον υποχρεούται να 
παράσχει τα δεδομένα και για τις συνέπειες 
σε περίπτωση μη παροχής των εν λόγω 
δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Κάθε πρόσωπο πρέπει να έχει 
δικαίωμα πρόσβασης σε δεδομένα τα 
οποία συλλέχθηκαν και το αφορούν και 
πρέπει να μπορεί να ασκεί το δικαίωμα 
αυτό ευχερώς προκειμένου να γνωρίζει και 

(32) Κάθε πρόσωπο πρέπει να έχει 
δικαίωμα πρόσβασης σε δεδομένα τα 
οποία συλλέχθηκαν και το αφορούν και 
πρέπει να μπορεί να ασκεί το δικαίωμα 
αυτό ευχερώς προκειμένου να γνωρίζει και 
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να ελέγχει τη νομιμότητα της 
επεξεργασίας. Επομένως, κάθε πρόσωπο 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα πρέπει 
να έχει το δικαίωμα να γνωρίζει και να 
εξασφαλίζει ενημέρωση ιδίως όσον αφορά 
τους σκοπούς για τους οποίους τα 
δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία, 
το χρονικό διάστημα της επεξεργασίας και 
τους αποδέκτες που λαμβάνουν τα 
δεδομένα, μεταξύ άλλων σε τρίτες χώρες. 
Τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα πρέπει να δικαιούνται να λάβουν 
αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που τα αφορούν τα οποία 
υποβάλλονται σε επεξεργασία.

να ελέγχει τη νομιμότητα της 
επεξεργασίας. Επομένως, κάθε πρόσωπο 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα πρέπει 
να έχει το δικαίωμα να γνωρίζει και να 
εξασφαλίζει ενημέρωση ιδίως όσον αφορά
τους σκοπούς για τους οποίους τα 
δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία, 
το χρονικό διάστημα της επεξεργασίας και 
τους αποδέκτες που λαμβάνουν τα 
δεδομένα, μεταξύ άλλων σε τρίτες χώρες, 
το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία 
προς την αρχή ελέγχου, καθώς και τα 
στοιχεία επικοινωνίας αυτής. Τα 
πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα πρέπει να δικαιούνται να λάβουν 
αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που τα αφορούν τα οποία 
υποβάλλονται σε επεξεργασία.

Or. en

Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν το 
δικαίωμα θέσπισης νομοθετικών μέτρων 
τα οποία καθυστερούν, περιορίζουν ή
παραλείπουν την ενημέρωση των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα ή την πρόσβαση σε δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν, 
στον βαθμό που και εφόσον ένας τέτοιος 
μερικός ή πλήρης περιορισμός συνιστά 
αναγκαίο και αναλογικό μέτρο σε μια 
δημοκρατική κοινωνία, λαμβάνοντας 
δεόντως υπόψη τα έννομα συμφέροντα του 
ενδιαφερομένου, για την αποφυγή της 
παρακώλυσης επίσημων ή νομικών 
ερευνών, διερευνήσεων ή διαδικασιών, την 
αποφυγή παρεμπόδισης της πρόληψης, 
ανίχνευσης, διερεύνησης και δίωξης 
ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης 

(33) Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν το 
δικαίωμα θέσπισης νομοθετικών μέτρων 
τα οποία καθυστερούν, περιορίζουν την 
ενημέρωση των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα ή την πρόσβαση 
σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
τα αφορούν, στον βαθμό που και εφόσον 
ένας τέτοιος μερικός ή πλήρης περιορισμός 
συνιστά αναγκαίο και αναλογικό μέτρο σε 
μια δημοκρατική κοινωνία, λαμβάνοντας 
δεόντως υπόψη τα θεμελιώδη δικαιώματα 
και τα έννομα συμφέροντα του 
ενδιαφερομένου, για την αποφυγή της 
παρακώλυσης επίσημων ή νομικών 
ερευνών, διερευνήσεων ή διαδικασιών, την 
αποφυγή παρεμπόδισης της πρόληψης, 
ανίχνευσης, διερεύνησης και δίωξης 
ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης 
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ποινικών κυρώσεων, την προστασία της 
δημόσιας ασφάλειας ή της εθνικής 
ασφάλειας ή την προστασία του προσώπου 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ή των 
δικαιωμάτων και των ελευθεριών τρίτων.

ποινικών κυρώσεων, την προστασία της 
δημόσιας ασφάλειας ή της εθνικής 
ασφάλειας ή την προστασία του προσώπου 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ή των 
δικαιωμάτων και των ελευθεριών τρίτων.
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να 
εκτιμά βάσει συγκεκριμένης και 
μεμονωμένης εξέτασης κάθε περίπτωσης 
χωριστά εάν πρέπει να ισχύσει μερικός ή 
πλήρης περιορισμός του δικαιώματος 
πρόσβασης.

Or. en

Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Εάν τα κράτη μέλη θεσπίσουν 
νομοθετικά μέτρα τα οποία περιορίζουν εν 
όλω ή εν μέρει το δικαίωμα πρόσβασης, το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα πρέπει να έχει το δικαίωμα να 
ζητήσει από την αρμόδια εθνική αρχή 
ελέγχου να ελέγξει τη νομιμότητα της 
επεξεργασίας. Το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα πρέπει να 
ενημερώνεται για το δικαίωμα αυτό. Όταν 
το δικαίωμα πρόσβασης ασκείται από την 
αρχή ελέγχου για λογαριασμό του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα, το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα πρέπει να 
ενημερώνεται από την αρχή ελέγχου 
οπωσδήποτε για την πραγματοποίηση 
όλων των αναγκαίων επαληθεύσεων από 
την αρχή ελέγχου και για το αποτέλεσμα 
όσον αφορά τη νομιμότητα της σχετικής 
επεξεργασίας.

(35) Εάν τα κράτη μέλη θεσπίσουν 
νομοθετικά μέτρα τα οποία περιορίζουν εν 
όλω ή εν μέρει το δικαίωμα πρόσβασης, το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα πρέπει να έχει το δικαίωμα να 
ζητήσει από την αρμόδια εθνική αρχή 
ελέγχου να ελέγξει τη νομιμότητα της 
επεξεργασίας. Το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα πρέπει να 
ενημερώνεται για το δικαίωμα αυτό. Όταν 
το δικαίωμα πρόσβασης ασκείται από την 
αρχή ελέγχου για λογαριασμό του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα, το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα πρέπει να 
ενημερώνεται από την αρχή ελέγχου 
οπωσδήποτε για την πραγματοποίηση 
όλων των αναγκαίων επαληθεύσεων από 
την αρχή ελέγχου και για το αποτέλεσμα 
όσον αφορά τη νομιμότητα της σχετικής 
επεξεργασίας. Η αρχή ελέγχου πρέπει 
επίσης να ενημερώσει το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα για το 
δικαίωμά του να ασκήσει δικαστική 
προσφυγή.
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Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 35 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35α) Τυχόν περιορισμός των 
δικαιωμάτων του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα πρέπει να 
συμμορφώνεται με τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και με την 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση 
των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των 
Θεμελιωδών Ελευθεριών, όπως 
διευκρινίζεται από τη νομολογία του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και ιδίως να 
σέβεται την ουσία των δικαιωμάτων και 
των ελευθεριών.

Or. en

Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Κάθε πρόσωπο πρέπει να έχει το 
δικαίωμα να ζητεί τη διόρθωση ανακριβών 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το 
αφορούν καθώς και το δικαίωμα να ζητεί 
τη διαγραφή δεδομένων, εάν η 
επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων δεν 
είναι σύμφωνη προς τις βασικές αρχές που 
προβλέπονται στην παρούσα οδηγία. Εάν 
τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο 
ποινικής έρευνας και διαδικασίας, η 

(36) Κάθε πρόσωπο πρέπει να έχει το 
δικαίωμα να ζητεί τη διόρθωση ανακριβών 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή 
δεδομένων που έχουν υποστεί παράνομη 
επεξεργασία και το αφορούν καθώς και το 
δικαίωμα να ζητεί τη διαγραφή δεδομένων, 
εάν η επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων 
δεν είναι σύμφωνη προς τις διατάξεις που 
προβλέπονται στην παρούσα οδηγία. Εάν 
τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο 
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διόρθωση, τα δικαιώματα ενημέρωσης, 
πρόσβασης, διαγραφής και περιορισμού 
της επεξεργασίας μπορούν να εκτελούνται 
σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες για τις 
δικαστικές διαδικασίες.

ποινικής έρευνας και διαδικασίας, η 
διόρθωση, τα δικαιώματα ενημέρωσης, 
πρόσβασης, διαγραφής και περιορισμού 
της επεξεργασίας μπορούν να εκτελούνται 
σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες για τις 
δικαστικές διαδικασίες.

Or. en

Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Πρέπει να θεσπισθεί συνολική ευθύνη 
και υποχρέωση αποζημίωσης από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας για κάθε 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα η οποία διενεργείται είτε από 
τον υπεύθυνο επεξεργασίας είτε για 
λογαριασμό του. Ειδικότερα, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας πρέπει να διασφαλίζει τη 
συμμόρφωση των πράξεων επεξεργασίας 
προς τους κανόνες που θεσπίζονται 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας.

(37) Πρέπει να θεσπισθεί συνολική ευθύνη 
και υποχρέωση αποζημίωσης από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας για κάθε 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα η οποία διενεργείται είτε από 
τον υπεύθυνο επεξεργασίας είτε για 
λογαριασμό του. Ειδικότερα, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας πρέπει να διασφαλίζει και 
υποχρεούται να είναι σε θέση να επιδείξει 
τη συμμόρφωση κάθε πράξης 
επεξεργασίας προς τους κανόνες που 
θεσπίζονται δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 25

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Η προστασία των δικαιωμάτων και 
των ελευθεριών των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα καθώς και η 
ευθύνη και η υποχρέωση αποζημίωσης των 
υπευθύνων επεξεργασίας και των 

(39) Η προστασία των δικαιωμάτων και 
των ελευθεριών των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα καθώς και η 
ευθύνη και η υποχρέωση αποζημίωσης των 
υπευθύνων επεξεργασίας και των 
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εκτελούντων την επεξεργασία απαιτούν 
σαφή ανάθεση των αρμοδιοτήτων που 
απορρέουν από την παρούσα οδηγία, 
συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης 
κατά την οποία ένας υπεύθυνος 
επεξεργασίας καθορίζει τους σκοπούς, τις 
προϋποθέσεις και τα μέσα της 
επεξεργασίας από κοινού με άλλους 
υπευθύνους επεξεργασίας ή μια πράξη 
επεξεργασίας διενεργείται για λογαριασμό 
ενός υπευθύνου επεξεργασίας.

εκτελούντων την επεξεργασία απαιτούν 
σαφή ανάθεση των αρμοδιοτήτων που 
απορρέουν από την παρούσα οδηγία, 
συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης 
κατά την οποία ένας υπεύθυνος 
επεξεργασίας καθορίζει τους σκοπούς, τις 
προϋποθέσεις και τα μέσα της 
επεξεργασίας από κοινού με άλλους 
υπευθύνους επεξεργασίας ή μια πράξη 
επεξεργασίας διενεργείται για λογαριασμό 
ενός υπευθύνου επεξεργασίας. Το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα πρέπει να έχει δικαίωμα να 
ασκεί τα δικαιώματά του δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας σε σχέση και έναντι 
καθενός από τους από κοινού υπεύθυνους 
επεξεργασίας.

Or. en

Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 40 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40α) Κάθε πράξη επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
πρέπει να καταγράφεται ούτως ώστε να 
καταστεί δυνατός ο έλεγχος της 
νομιμότητας της επεξεργασίας των 
δεδομένων, η αυτοπαρακολούθηση και η 
διασφάλιση της ακεραιότητας και της 
δέουσας ασφάλειας των δεδομένων. Το εν 
λόγω αρχείο πρέπει να διατίθεται κατόπιν 
αιτήματος στην αρχή ελέγχου με σκοπό 
την παρακολούθηση της συμμόρφωσης 
με τους κανόνες που ορίζονται στην 
παρούσα οδηγία.

Or. en
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Τροπολογία 27

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 40 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40β) Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή οι 
εκτελούντες την επεξεργασία πρέπει να 
διενεργούν εκτίμηση επιπτώσεων σε 
σχέση με την προστασία των δεδομένων, 
όταν οι πράξεις επεξεργασίας είναι 
πιθανό να ενέχουν ειδικούς κινδύνους για 
τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα λόγω του χαρακτήρα, της 
έκτασης ή των σκοπών τους, η οποία 
πρέπει να περιλαμβάνει ειδικότερα τα 
προβλεπόμενα μέτρα, τις εγγυήσεις και 
τους μηχανισμούς που διασφαλίζουν την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και αποδεικνύουν τη 
συμμόρφωση προς την παρούσα οδηγία. 
Οι εκτιμήσεις επιπτώσεων πρέπει να 
αφορούν τα σχετικά συστήματα και 
διαδικασίες των πράξεων επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αλλά 
όχι μεμονωμένες περιπτώσεις.

Or. en

Τροπολογία 28

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41) Για τη διασφάλιση της ουσιαστικής 
προστασίας των δικαιωμάτων και των 
ελευθεριών των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα μέσω 
προληπτικών ενεργειών, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία 
πρέπει να διαβουλεύεται με την αρχή 
ελέγχου σε ορισμένες περιπτώσεις πριν 

(41) Για τη διασφάλιση της ουσιαστικής 
προστασίας των δικαιωμάτων και των 
ελευθεριών των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα μέσω 
προληπτικών ενεργειών, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία 
πρέπει να διαβουλεύεται με την αρχή 
ελέγχου σε ορισμένες περιπτώσεις πριν 



PE501.928v02-00 24/120 PR\923072EL.doc

EL

από την επεξεργασία. από την επεξεργασία. Επιπλέον, όταν 
εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά με την 
προστασία των δεδομένων καταδεικνύει 
ότι πράξεις επεξεργασίας ενδέχεται να 
ενέχουν υψηλό βαθμό ειδικών κινδύνων 
για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα, η αρχή ελέγχου πρέπει να είναι 
σε θέση να αποτρέψει, πριν από την 
έναρξη των πράξεων, μια πράξη που 
ενέχει κινδύνους, η οποία δεν συνάδει με 
την παρούσα οδηγία, και να υποβάλει 
προτάσεις για την επανόρθωση της 
κατάστασης αυτής. Μια τέτοια 
διαβούλευση μπορεί επίσης να λάβει 
χώρα κατά την εκπόνηση μέτρου από το 
εθνικό κοινοβούλιο ή μέτρου που 
βασίζεται σε νομοθετικό μέτρο το οποίο 
καθορίζει τη φύση της επεξεργασίας και 
θεσπίζει κατάλληλες εγγυήσεις.

Or. en

Τροπολογία 29

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(42) Η παραβίαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα μπορεί, εάν δεν αντιμετωπισθεί 
κατάλληλα και έγκαιρα, να έχει ως 
αποτέλεσμα βλάβη, συμπεριλαμβανομένης 
ζημίας στη φήμη του ενδιαφερόμενου 
φυσικού προσώπου. Επομένως, μόλις ο 
υπεύθυνος της επεξεργασίας αντιληφθεί 
μια τέτοια παραβίαση, οφείλει να 
γνωστοποιήσει την παραβίαση στην 
αρμόδια εθνική αρχή. Τα φυσικά πρόσωπα 
των οποίων τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα ή η ιδιωτική ζωή μπορεί να 
επηρεασθούν αρνητικά από την παραβίαση 
πρέπει να ενημερώνονται χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση προκειμένου 
να μπορούν να λάβουν τις αναγκαίες 

(42) Η παραβίαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα μπορεί, εάν δεν αντιμετωπισθεί 
κατάλληλα και έγκαιρα, να έχει ως 
αποτέλεσμα σημαντική οικονομική ζημία 
και κοινωνική βλάβη, 
συμπεριλαμβανομένης της υποκλοπής 
ταυτότητας, για το ενδιαφερόμενο φυσικό 
πρόσωπο. Επομένως, μόλις ο υπεύθυνος 
της επεξεργασίας αντιληφθεί μια τέτοια 
παραβίαση, οφείλει να γνωστοποιήσει την 
παραβίαση στην αρμόδια εθνική αρχή. Τα 
φυσικά πρόσωπα των οποίων τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα ή η ιδιωτική ζωή 
μπορεί να επηρεασθούν αρνητικά από την 
παραβίαση πρέπει να ενημερώνονται χωρίς 
καθυστέρηση προκειμένου να μπορούν να 
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προφυλάξεις. Μια παραβίαση πρέπει να 
θεωρείται ότι επηρεάζει αρνητικά τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή την 
ιδιωτική ζωή ενός φυσικού προσώπου όταν 
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα, για 
παράδειγμα, κατάχρηση ή υποκλοπή 
ταυτότητας, σωματική βλάβη, σημαντική 
προσβολή ή βλάβη της φήμης σε σχέση με 
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα. 

λάβουν τις αναγκαίες προφυλάξεις. Μια 
παραβίαση πρέπει να θεωρείται ότι 
επηρεάζει αρνητικά τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα ή την ιδιωτική 
ζωή ενός φυσικού προσώπου όταν μπορεί 
να έχει ως αποτέλεσμα, για παράδειγμα, 
κατάχρηση ή υποκλοπή ταυτότητας, 
σωματική βλάβη, σημαντική προσβολή ή 
βλάβη της φήμης σε σχέση με την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα. Η κοινοποίηση θα πρέπει να 
περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα 
μέτρα που ελήφθησαν από τον πάροχο για 
την αντιμετώπιση της παραβίασης, 
καθώς και συστάσεις προς τους 
θιγόμενους συνδρομητές ή ιδιώτες. Οι 
κοινοποιήσεις προς τα πρόσωπα στα 
οποία αναφέρονται τα δεδομένα πρέπει 
να γίνονται όσο το δυνατόν ταχύτερα και 
σε στενή συνεργασία με την αρχή ελέγχου, 
τηρώντας παράλληλα τις οδηγίες αυτής.

Or. en

Τροπολογία 30

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(44) Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο
εκτελών την επεξεργασία πρέπει να ορίσει 
ένα πρόσωπο το οποίο θα συνδράμει τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα 
την επεξεργασία στην παρακολούθηση της 
συμμόρφωσης προς τις διατάξεις που 
θεσπίζονται δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας. Περισσότερες οντότητες της 
αρμόδιας αρχής μπορούν να διορίσουν 
από κοινού έναν υπεύθυνο προστασίας 
δεδομένων. Οι υπεύθυνοι προστασίας 
δεδομένων πρέπει να είναι σε θέση να 
εκτελούν τις αρμοδιότητες και τα 
καθήκοντά τους ανεξάρτητα και 
αποτελεσματικά.

(44) Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο 
εκτελών την επεξεργασία πρέπει να ορίσει 
ένα πρόσωπο το οποίο θα συνδράμει τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα 
την επεξεργασία στην παρακολούθηση και 
την επίδειξη της συμμόρφωσης προς τις 
διατάξεις που θεσπίζονται δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας. Εάν περισσότερες 
αρμόδιες αρχές ενεργούν υπό την 
εποπτεία μιας κεντρικής αρχής, 
τουλάχιστον η εν λόγω κεντρική αρχή 
πρέπει να ορίσει έναν τέτοιο υπεύθυνο 
προστασίας δεδομένων. Οι υπεύθυνοι 
προστασίας δεδομένων πρέπει να είναι σε 
θέση να εκτελούν τις αρμοδιότητες και τα 
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καθήκοντά τους ανεξάρτητα και 
αποτελεσματικά, ιδίως μέσω της 
θέσπισης κανόνων για την αποφυγή της 
σύγκρουσης συμφερόντων με άλλα 
καθήκοντα που εκτελεί ο υπεύθυνος 
προστασίας δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 31

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(45) Τα κράτη μέλη πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι μια διαβίβαση προς τρίτη 
χώρα πραγματοποιείται μόνον εάν είναι
αναγκαία για την πρόληψη, τη διερεύνηση, 
την ανίχνευση ή τη δίωξη ποινικών 
αδικημάτων ή την εκτέλεση ποινικών 
κυρώσεων, ο δε υπεύθυνος επεξεργασίας 
στην τρίτη χώρα ή στον διεθνή οργανισμό 
είναι αρμόδια αρχή κατά την έννοια της 
παρούσας οδηγίας. Διαβίβαση μπορεί να 
πραγματοποιηθεί στις περιπτώσεις στις 
οποίες η Επιτροπή έχει αποφανθεί ότι η 
εκάστοτε τρίτη χώρα ή ο διεθνής 
οργανισμός παρέχουν επαρκές επίπεδο 
προστασίας ή εάν παρέχονται κατάλληλες 
εγγυήσεις.

(45) Τα κράτη μέλη πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι μια διαβίβαση προς τρίτη 
χώρα πραγματοποιείται μόνον εάν η 
συγκεκριμένη διαβίβαση είναι αναγκαία 
για την πρόληψη, τη διερεύνηση, την 
ανίχνευση ή τη δίωξη ποινικών 
αδικημάτων ή την εκτέλεση ποινικών 
κυρώσεων, ο δε υπεύθυνος επεξεργασίας 
στην τρίτη χώρα ή στον διεθνή οργανισμό 
είναι αρμόδια δημόσια αρχή κατά την 
έννοια της παρούσας οδηγίας. Διαβίβαση 
μπορεί να πραγματοποιηθεί στις 
περιπτώσεις στις οποίες η Επιτροπή έχει 
αποφανθεί ότι η εκάστοτε τρίτη χώρα ή ο 
διεθνής οργανισμός παρέχουν επαρκές 
επίπεδο προστασίας ή εάν παρέχονται 
κατάλληλες εγγυήσεις, ή όταν παρέχονται 
κατάλληλες εγγυήσεις με τη μορφή 
νομικά δεσμευτικής πράξης.

Or. en
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Τροπολογία 32

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 48

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(48) Η Επιτροπή πρέπει επίσης να μπορεί 
να αναγνωρίσει ότι μια τρίτη χώρα, ή ένα 
έδαφος ή ένας τομέας επεξεργασίας εντός 
τρίτης χώρας, ή ένας διεθνής οργανισμός 
δεν παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας 
δεδομένων. Ως εκ τούτου, η διαβίβαση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς 
τη συγκεκριμένη τρίτη χώρα πρέπει να 
απαγορεύεται εκτός εάν βασίζεται σε 
διεθνή συμφωνία, σε κατάλληλες 
εγγυήσεις ή σε παρέκκλιση. Πρέπει να 
προβλέπονται διαδικασίες για 
διαβουλεύσεις μεταξύ της Επιτροπής και 
των εν λόγω τρίτων χωρών ή διεθνών 
οργανισμών. Ωστόσο, μια τέτοια απόφαση 
της Επιτροπής δεν θίγει τη δυνατότητα 
πραγματοποίησης διαβιβάσεων βάσει 
κατάλληλων εγγυήσεων ή βάσει 
παρέκκλισης η οποία προβλέπεται στην 
οδηγία.

(48) Η Επιτροπή πρέπει επίσης να μπορεί 
να αναγνωρίσει ότι μια τρίτη χώρα, ή ένα 
έδαφος ή ένας τομέας επεξεργασίας εντός 
τρίτης χώρας, ή ένας διεθνής οργανισμός 
δεν παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας 
δεδομένων. Ως εκ τούτου, η διαβίβαση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς 
τη συγκεκριμένη τρίτη χώρα πρέπει να 
απαγορεύεται εκτός εάν βασίζεται σε 
διεθνή συμφωνία, σε κατάλληλες 
εγγυήσεις ή σε παρέκκλιση. Πρέπει να 
προβλέπονται διαδικασίες για 
διαβουλεύσεις μεταξύ της Επιτροπής και 
των εν λόγω τρίτων χωρών ή διεθνών 
οργανισμών. Ωστόσο, μια τέτοια απόφαση 
της Επιτροπής δεν θίγει τη δυνατότητα 
πραγματοποίησης διαβιβάσεων βάσει 
κατάλληλων εγγυήσεων που 
εξασφαλίζονται μέσω νομικά 
δεσμευτικών πράξεων ή βάσει 
παρέκκλισης η οποία προβλέπεται στην 
οδηγία.

Or. en

Τροπολογία 33

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 49

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(49) Διαβιβάσεις που δεν βασίζονται σε 
τέτοια απόφαση περί επάρκειας πρέπει να 
επιτρέπονται μόνον εφόσον έχουν 
παρασχεθεί κατάλληλες εγγυήσεις με 
νομικά δεσμευτική πράξη, οι οποίες 
διασφαλίζουν την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ή εάν 

(49) Διαβιβάσεις που δεν βασίζονται σε 
τέτοια απόφαση περί επάρκειας πρέπει να 
επιτρέπονται μόνον εφόσον έχουν 
παρασχεθεί κατάλληλες εγγυήσεις με 
νομικά δεσμευτική πράξη, οι οποίες 
διασφαλίζουν την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
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ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία αξιολόγησε όλες τις 
περιστάσεις που περιβάλλουν την πράξη 
διαβίβασης δεδομένων ή τη σειρά 
πράξεων διαβίβασης δεδομένων και, 
βάσει της εν λόγω αξιολόγησης, θεωρεί 
ότι υπάρχουν κατάλληλες εγγυήσεις σε 
σχέση με την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. Σε περιπτώσεις 
στις οποίες δεν υπάρχουν λόγοι που να 
επιτρέπουν μια διαβίβαση, παρεκκλίσεις 
πρέπει να επιτρέπονται εάν είναι 
αναγκαίες για την προστασία των 
ζωτικών συμφερόντων του προσώπου 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ή 
άλλου προσώπου ή για τη διασφάλιση 
έννομων συμφερόντων του προσώπου στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα εάν το 
δίκαιο του κράτους μέλους που 
διαβιβάζει τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα προβλέπει κάτι τέτοιο, ή εάν 
είναι απαραίτητες για την πρόληψη 
άμεσης και σοβαρής απειλής κατά της 
δημόσιας ασφάλειας κράτους μέλους ή 
τρίτης χώρας, ή σε μεμονωμένες 
περιπτώσεις για τους σκοπούς της 
πρόληψης, της διερεύνησης, της 
ανίχνευσης ή της δίωξης ποινικών 
αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών 
κυρώσεων, ή σε μεμονωμένες 
περιπτώσεις για την απόδειξη, την 
άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών 
απαιτήσεων.

Or. en

Τροπολογία 34

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 49 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(49α) Σε περιπτώσεις στις οποίες δεν 
δικαιολογείται διαβίβαση, πρέπει να 
επιτρέπονται παρεκκλίσεις εάν είναι 
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αναγκαίες για την προστασία των 
ζωτικών συμφερόντων του προσώπου 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ή 
άλλου προσώπου ή για τη διασφάλιση 
έννομων συμφερόντων του προσώπου στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα εάν το 
δίκαιο του κράτους μέλους που 
διαβιβάζει τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα προβλέπει κάτι τέτοιο, ή εάν 
είναι απαραίτητες για την πρόληψη 
άμεσης και σοβαρής απειλής κατά της 
δημόσιας ασφάλειας κράτους μέλους ή 
τρίτης χώρας, ή σε μεμονωμένες 
περιπτώσεις για τους σκοπούς της 
πρόληψης, της διερεύνησης, της 
ανίχνευσης ή της δίωξης ποινικών 
αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών 
κυρώσεων, ή σε μεμονωμένες 
περιπτώσεις για την απόδειξη, την 
άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών 
απαιτήσεων. Οι εν λόγω παρεκκλίσεις 
πρέπει να ερμηνεύονται συσταλτικά και 
να μην επιτρέπουν τακτικές, μαζικές και 
δομικές διαβιβάσεις δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα ούτε και τη 
διαβίβαση μεγάλου όγκου δεδομένων που 
θα πρέπει να περιορίζονται στα απολύτως 
απαραίτητα. Επιπλέον, η απόφαση 
διαβίβασης πρέπει να λαμβάνεται από 
δεόντως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και η 
εν λόγω διαβίβαση πρέπει να 
τεκμηριώνεται και να διατίθεται στην 
αρχή ελέγχου κατόπιν αιτήματος 
προκειμένου να διαπιστωθεί ο σύννομος 
χαρακτήρας της διαβίβασης.

Or. en

Τροπολογία 35

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 51

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(51) Η ίδρυση αρχών ελέγχου στα κράτη (51) Η ίδρυση αρχών ελέγχου στα κράτη 
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μέλη, οι οποίες ασκούν τα καθήκοντά τους 
με πλήρη ανεξαρτησία, αποτελεί ουσιώδες 
στοιχείο της προστασίας των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τα 
αφορούν. Οι αρχές ελέγχου πρέπει να 
παρακολουθούν την εφαρμογή των 
διατάξεων που θεσπίζονται δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας και να συμβάλλουν στη 
συνεκτική εφαρμογή της σε ολόκληρη την 
Ένωση, με σκοπό την προστασία των 
φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που τα αφορούν. Για τον σκοπό 
αυτό, οι αρχές ελέγχου πρέπει να 
συνεργάζονται μεταξύ τους και με την 
Επιτροπή.

μέλη, οι οποίες ασκούν τα καθήκοντά τους 
με πλήρη ανεξαρτησία, αποτελεί ουσιώδες 
στοιχείο της προστασίας των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τα 
αφορούν. Οι αρχές ελέγχου πρέπει να 
παρακολουθούν την εφαρμογή των 
διατάξεων που θεσπίζονται δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας και να συμβάλλουν στη 
συνεκτική εφαρμογή της σε ολόκληρη την 
Ένωση, με σκοπό την προστασία των
φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που τα αφορούν. Για τον σκοπό 
αυτό, οι αρχές ελέγχου πρέπει να 
συνεργάζονται μεταξύ τους.

Or. en

Τροπολογία 36

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 53

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(53) Τα κράτη μέλη πρέπει να μπορούν να 
συστήσουν περισσότερες της μίας αρχές 
ελέγχου, ανάλογα με τη συνταγματική, 
οργανωτική και διοικητική δομή τους. 
Κάθε αρχή ελέγχου πρέπει να διαθέτει 
επαρκείς οικονομικούς και ανθρώπινους 
πόρους, εγκαταστάσεις και υποδομές, 
ούτως ώστε να είναι σε θέση να ασκήσει 
αποτελεσματικά τα καθήκοντά της, 
συμπεριλαμβανομένων των καθηκόντων 
που σχετίζονται με την αμοιβαία συνδρομή 
και τη συνεργασία με άλλες αρχές ελέγχου 
σε ολόκληρη την Ένωση.

(53) Τα κράτη μέλη πρέπει να μπορούν να 
συστήσουν περισσότερες της μίας αρχές 
ελέγχου, ανάλογα με τη συνταγματική, 
οργανωτική και διοικητική δομή τους. 
Κάθε αρχή ελέγχου πρέπει να διαθέτει 
επαρκείς οικονομικούς και ανθρώπινους 
πόρους, εγκαταστάσεις και υποδομές, 
συμπεριλαμβανομένων τεχνικών 
δυνατοτήτων, εμπειρίας και δεξιοτήτων, 
ούτως ώστε να είναι σε θέση να ασκήσει 
αποτελεσματικά τα καθήκοντά της, 
συμπεριλαμβανομένων των καθηκόντων 
που σχετίζονται με την αμοιβαία συνδρομή 
και τη συνεργασία με άλλες αρχές ελέγχου 
σε ολόκληρη την Ένωση.

Or. en
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Τροπολογία 37

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 54

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(54) Οι γενικές προϋποθέσεις για τα μέλη 
της αρχής ελέγχου πρέπει να θεσπίζονται 
διά νόμου σε κάθε κράτος μέλος και πρέπει 
να προβλέπουν, ειδικότερα, ότι τα εν λόγω 
μέλη διορίζονται είτε από το κοινοβούλιο 
είτε από την κυβέρνηση του κράτους 
μέλους, και να περιλαμβάνουν κανόνες για 
τα ατομικά προσόντα των μελών και τη 
θέση τους.

(54) Οι γενικές προϋποθέσεις για τα μέλη 
της αρχής ελέγχου πρέπει να θεσπίζονται 
διά νόμου σε κάθε κράτος μέλος και πρέπει 
να προβλέπουν, ειδικότερα, ότι τα εν λόγω 
μέλη διορίζονται είτε από το κοινοβούλιο 
είτε από την κυβέρνηση του κράτους 
μέλους, κατόπιν διαβούλευσης με το 
κοινοβούλιο, και να περιλαμβάνουν 
κανόνες για τα ατομικά προσόντα των 
μελών και τη θέση τους.

Or. en

Τροπολογία 38

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 56

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(56) Για τη διασφάλιση της συνεκτικής 
παρακολούθησης και επιβολής της 
παρούσας οδηγίας σε ολόκληρη την 
Ένωση, οι αρχές ελέγχου πρέπει να έχουν 
σε κάθε κράτος μέλος τα ίδια καθήκοντα 
και τις ίδιες πραγματικές εξουσίες, 
συμπεριλαμβανομένων εξουσιών 
διερεύνησης, νομικά δεσμευτικής 
παρέμβασης, λήψης αποφάσεων και 
επιβολής κυρώσεων, ιδίως σε περιπτώσεις 
καταγγελιών από φυσικά πρόσωπα, και 
συμμετοχής σε νομικές διαδικασίες.

(56) Για τη διασφάλιση της συνεκτικής 
παρακολούθησης και επιβολής της 
παρούσας οδηγίας σε ολόκληρη την 
Ένωση, οι αρχές ελέγχου πρέπει να έχουν 
σε κάθε κράτος μέλος τα ίδια καθήκοντα 
και τις ίδιες πραγματικές εξουσίες, 
συμπεριλαμβανομένων πραγματικών
εξουσιών διερεύνησης, εξουσίας 
πρόσβασης σε όλα τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα και σε όλες τις 
πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την 
εκτέλεση κάθε εποπτικής λειτουργίας, 
εξουσίας πρόσβασης σε κάθε 
εγκατάσταση του υπεύθυνου 
επεξεργασίας ή του εκτελούντα την 
επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένων των 
απαιτήσεων που αφορούν την 
επεξεργασία των δεδομένων, και νομικά 
δεσμευτικής παρέμβασης, λήψης 
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αποφάσεων και επιβολής κυρώσεων, ιδίως 
σε περιπτώσεις καταγγελιών από φυσικά 
πρόσωπα, και συμμετοχής σε νομικές 
διαδικασίες.

Or. en

Τροπολογία 39

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 58

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(58) Οι αρχές ελέγχου πρέπει να 
συνδράμουν η μια την άλλη στην άσκηση 
των καθηκόντων τους και να παρέχουν 
αμοιβαία συνδρομή προκειμένου να 
διασφαλίζεται η συνεκτική εφαρμογή και 
επιβολή των διατάξεων που θεσπίζονται 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας.

(58) Οι αρχές ελέγχου πρέπει να 
συνδράμουν η μια την άλλη στην άσκηση 
των καθηκόντων τους και να παρέχουν 
αμοιβαία συνδρομή προκειμένου να 
διασφαλίζεται η συνεκτική εφαρμογή και 
επιβολή των διατάξεων που θεσπίζονται 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας. Κάθε αρχή 
ελέγχου πρέπει να είναι έτοιμη να 
συμμετάσχει σε κοινές ενέργειες. Η αρχή 
ελέγχου στην οποία υποβάλλεται το 
αίτημα πρέπει να υποχρεούται να απαντά 
εντός καθορισμένης προθεσμίας στο 
αίτημα.

Or. en

Τροπολογία 40

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 59

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(59) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων, το οποίο 
συστήνεται με τον κανονισμό 
(ΕΕ)…./2012, πρέπει να συμβάλλει στη 
συνεκτική εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας σε ολόκληρη την Ένωση, μεταξύ 
άλλων συμβουλεύοντας την Επιτροπή και

(59) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων, το οποίο 
συστήνεται με τον κανονισμό 
(ΕΕ)…./2012, πρέπει να συμβάλλει στη 
συνεκτική εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας σε ολόκληρη την Ένωση, μεταξύ 
άλλων συμβουλεύοντας τα θεσμικά 
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προωθώντας τη συνεργασία των αρχών 
ελέγχου σε ολόκληρη την Ένωση. 

όργανα της Ένωσης, προωθώντας τη 
συνεργασία των αρχών ελέγχου σε 
ολόκληρη την Ένωση, και να γνωμοδοτεί 
στην Επιτροπή κατά την εκπόνηση των 
κατ’ εξουσιοδότηση και των 
εκτελεστικών πράξεων βάσει της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 41

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 61

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(61) Κάθε φορέας, οργανισμός ή 
οργάνωση που στοχεύει στην προστασία 
των δικαιωμάτων και των συμφερόντων 
προσώπων στα οποία αναφέρονται 
δεδομένα, σε σχέση με την προστασία 
των δεδομένων τους, και έχει συσταθεί 
σύμφωνα με το δίκαιο κράτους μέλους 
πρέπει να δικαιούται να υποβάλλει 
καταγγελία ή να ασκεί το δικαίωμα 
δικαστικής προσφυγής για λογαριασμό 
προσώπων στα οποία αναφέρονται 
δεδομένα, εφόσον εξουσιοδοτηθεί δεόντως 
από αυτά, ή να υποβάλλει ίδια καταγγελία, 
ανεξάρτητα από τυχόν καταγγελία 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα, εάν θεωρεί ότι υπάρχει 
παραβίαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.

(61) Κάθε φορέας, οργανισμός ή 
οργάνωση που ενεργεί υπέρ του δημοσίου 
συμφέροντος και έχει συσταθεί σύμφωνα 
με το δίκαιο κράτους μέλους πρέπει να 
δικαιούται να υποβάλλει καταγγελία ή να 
ασκεί το δικαίωμα δικαστικής προσφυγής 
για λογαριασμό προσώπων στα οποία 
αναφέρονται δεδομένα, εφόσον 
εξουσιοδοτηθεί δεόντως από αυτά, ή να 
υποβάλλει ίδια καταγγελία, ανεξάρτητα 
από τυχόν καταγγελία προσώπου στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, εάν 
θεωρεί ότι υπάρχει παραβίαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα.

Or. en
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Τροπολογία 42

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 65 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(65α) Απαγορεύεται η διαβίβαση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς 
άλλες αρχές ή ιδιώτες στην Ένωση εκτός 
εάν η διαβίβαση είναι σύμφωνη με τον 
νόμο, ο αποδέκτης είναι εγκατεστημένος 
σε κράτος μέλος, δεν υπάρχουν έννομα 
ειδικά συμφέροντα του προσώπου στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα που να 
αποτρέπουν τη διαβίβαση και η 
διαβίβαση είναι αναγκαία σε μια 
συγκεκριμένη περίπτωση για τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας που διαβιβάζει τα 
δεδομένα είτε για την εκτέλεση 
καθήκοντος που του έχει ανατεθεί από 
τον νόμο είτε για την αποτροπή άμεσου 
και σοβαρού κινδύνου κατά της δημόσιας 
ασφάλειας, ή την πρόληψη σοβαρής 
βλάβης σε σχέση με τα δικαιώματα των 
φυσικών προσώπων. Ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας πρέπει να ενημερώνει τον 
αποδέκτη σχετικά με τον σκοπό της 
επεξεργασίας και την αρχή ελέγχου 
σχετικά με τη διαβίβαση. Ο αποδέκτης 
πρέπει επίσης να ενημερώνεται σχετικά 
με τους περιορισμούς της επεξεργασίας 
και να εξασφαλίζει ότι τηρούνται.

Or. en

Τροπολογία 43

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 66

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(66) Για την εκπλήρωση των στόχων της 
παρούσας οδηγίας, και ειδικότερα της 
προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων 

(66) Για την εκπλήρωση των στόχων της 
παρούσας οδηγίας, και ειδικότερα της 
προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
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και των ελευθεριών των φυσικών 
προσώπων και ιδίως του δικαιώματος στην 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που τα αφορούν και της 
διασφάλισης της ελεύθερης ανταλλαγής 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από 
αρμόδιες αρχές στην Ένωση, πρέπει να 
ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία 
έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 
290 της συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, πρέπει 
να εκδοθούν κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σε σχέση με γνωστοποιήσεις παραβίασης 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην 
αρχή ελέγχου. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η 
Επιτροπή να πραγματοποιεί κατάλληλες 
διαβουλεύσεις κατά το 
προπαρασκευαστικό της έργο, μεταξύ 
άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Κατά 
την επεξεργασία και την κατάρτιση κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή 
πρέπει να εξασφαλίζει ταυτόχρονη, 
έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των 
σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

και των ελευθεριών των φυσικών 
προσώπων και ιδίως του δικαιώματος στην 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που τα αφορούν και της 
διασφάλισης της ελεύθερης ανταλλαγής 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από 
αρμόδιες αρχές στην Ένωση, πρέπει να 
ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία 
έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 
290 της συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, πρέπει 
να εκδοθούν κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σε σχέση με γνωστοποιήσεις παραβίασης 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην 
αρχή ελέγχου και όσον αφορά το επαρκές 
επίπεδο προστασίας που παρέχει μια 
τρίτη χώρα, ή ένα έδαφος ή ένας τομέας 
επεξεργασίας στην εν λόγω τρίτη χώρα, ή 
ένας διεθνής οργανισμός. Είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό η Επιτροπή να πραγματοποιεί 
κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά το 
προπαρασκευαστικό της έργο, μεταξύ 
άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, ιδίως 
με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων. Κατά την επεξεργασία και την 
κατάρτιση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η 
Επιτροπή πρέπει να εξασφαλίζει 
ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη 
διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 44

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 67

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(67) Για τη διασφάλιση ομοιόμορφων 
προϋποθέσεων εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας όσον αφορά την τεκμηρίωση από 
υπευθύνους επεξεργασίας και εκτελούντες 
την επεξεργασία, την ασφάλεια της 

(67) Για τη διασφάλιση ομοιόμορφων 
προϋποθέσεων εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας όσον αφορά την τεκμηρίωση από 
υπευθύνους επεξεργασίας και εκτελούντες 
την επεξεργασία, την ασφάλεια της 
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επεξεργασίας, ιδίως σε σχέση με τα 
πρότυπα κρυπτογράφησης, τη 
γνωστοποίηση παραβίασης δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα σε αρχή ελέγχου,
και το επαρκές επίπεδο προστασίας που 
παρέχουν μια τρίτη χώρα, ή ένα έδαφος ή 
ένας τομέας επεξεργασίας στην εν λόγω 
τρίτη χώρα, ή ένας διεθνής οργανισμός,
πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή 
εκτελεστικές αρμοδιότητες. Οι 
αρμοδιότητες αυτές πρέπει να ασκούνται 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 16ης 
Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση 
κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με 
τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη 
της άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή.

επεξεργασίας, ιδίως σε σχέση με τα 
πρότυπα κρυπτογράφησης, τη 
γνωστοποίηση παραβίασης δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα σε αρχή ελέγχου 
πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή
εκτελεστικές αρμοδιότητες. Οι 
αρμοδιότητες αυτές πρέπει να ασκούνται 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 16ης 
Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση 
κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με 
τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη 
της άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 45

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 68

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(68) Η διαδικασία εξέτασης πρέπει να 
χρησιμοποιείται για τη θέσπιση μέτρων 
όσον αφορά την τεκμηρίωση από 
υπευθύνους επεξεργασίας και εκτελούντες 
την επεξεργασία, την ασφάλεια της 
επεξεργασίας, τη γνωστοποίηση 
παραβίασης δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σε αρχή ελέγχου και το 
επαρκές επίπεδο προστασίας που 
παρέχουν μια τρίτη χώρα ή ένα έδαφος ή 
ένας τομέας επεξεργασίας στην εν λόγω 
τρίτη χώρα, ή ένας διεθνής οργανισμός, 
δεδομένου ότι οι πράξεις αυτές έχουν 
γενικό πεδίο εφαρμογής.

(68) Η διαδικασία εξέτασης πρέπει να 
χρησιμοποιείται για τη θέσπιση μέτρων 
όσον αφορά την ασφάλεια της 
επεξεργασίας και τη γνωστοποίηση 
παραβίασης δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σε αρχή ελέγχου, δεδομένου 
ότι οι πράξεις αυτές έχουν γενικό πεδίο 
εφαρμογής.

Or. en
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Τροπολογία 46

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 69

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(69) Η Επιτροπή πρέπει να εκδίδει 
αμέσως εφαρμοστέες εκτελεστικές 
πράξεις όταν, σε δεόντως αιτιολογημένες 
περιπτώσεις που σχετίζονται με τρίτη 
χώρα, ή έδαφος ή τομέα επεξεργασίας 
στην εν λόγω τρίτη χώρα, ή διεθνή 
οργανισμό που δεν διασφαλίζουν επαρκές 
επίπεδο προστασίας, το απαιτούν 
επιτακτικοί λόγοι επείγοντος.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 47

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 72

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(72) Δεν πρέπει να θιγεί η ισχύς των 
ειδικών διατάξεων όσον αφορά 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 που περιέχονται σε πράξεις της 
Ένωσης οι οποίες εκδόθηκαν πριν από την 
ημερομηνία έκδοσης της παρούσας 
οδηγίας και ρυθμίζουν την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ 
κρατών μελών ή την πρόσβαση 
συγκεκριμένων αρχών των κρατών μελών 
σε συστήματα πληροφοριών που 
θεσπίζονται δυνάμει των Συνθηκών. Η
Επιτροπή πρέπει να αξιολογήσει την 
κατάσταση όσον αφορά τη σχέση μεταξύ 

(72) Δεν πρέπει να θιγεί η ισχύς των 
ειδικών διατάξεων όσον αφορά 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 που περιέχονται σε πράξεις της 
Ένωσης οι οποίες εκδόθηκαν πριν από την 
ημερομηνία έκδοσης της παρούσας 
οδηγίας και ρυθμίζουν την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ 
κρατών μελών ή την πρόσβαση 
συγκεκριμένων αρχών των κρατών μελών 
σε συστήματα πληροφοριών που 
θεσπίζονται δυνάμει των Συνθηκών. 
Επιπλέον, η παρούσα οδηγία δεν πρέπει 
να ισχύει για την επεξεργασία δεδομένων 
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της παρούσας οδηγίας και των πράξεων 
που εκδόθηκαν πριν από την ημερομηνία 
έκδοσης της παρούσας οδηγίας οι οποίες 
ρυθμίζουν την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ κρατών 
μελών ή την πρόσβαση συγκεκριμένων 
αρχών των κρατών μελών σε συστήματα 
πληροφοριών που θεσπίζονται δυνάμει των 
Συνθηκών, προκειμένου να εκτιμηθεί η 
αναγκαιότητα εναρμόνισης των εν λόγω 
ειδικών διατάξεων με την παρούσα 
οδηγία.

προσωπικού χαρακτήρα που εκτελείται 
από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και 
τους οργανισμούς της Ένωσης που 
διέπονται από διαφορετικές νομικές 
πράξεις. Ως εκ τούτου, η παρούσα οδηγία 
δεν αντιμετωπίζει πλήρως την ισχύουσα 
έλλειψη ολοκληρωμένου χαρακτήρα των 
νομικών κανόνων περί προστασίας των 
δεδομένων στην Ένωση και το άνισο 
επίπεδο προστασίας των δικαιωμάτων 
των προσώπων στα οποία αναφέρονται 
τα δεδομένα. Δεδομένου ότι το άρθρο 8 
του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων και το άρθρο 16 της ΣΛΕΕ 
συνεπάγονται ότι το θεμελιώδες δικαίωμα 
στην προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να 
διασφαλίζεται με συνεκτικό και 
ομοιόμορφο τρόπο σε ολόκληρη την 
Ένωση, η Επιτροπή πρέπει, εντός δύο 
ετών από την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας, να αξιολογήσει την 
κατάσταση όσον αφορά τη σχέση μεταξύ 
της παρούσας οδηγίας και των πράξεων 
που εκδόθηκαν πριν από την ημερομηνία 
έκδοσης της παρούσας οδηγίας οι οποίες 
ρυθμίζουν την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ κρατών 
μελών ή την πρόσβαση συγκεκριμένων 
αρχών των κρατών μελών σε συστήματα 
πληροφοριών που θεσπίζονται δυνάμει των 
Συνθηκών, και να υποβάλει κατάλληλες 
προτάσεις με σκοπό τη διασφάλιση 
συνεκτικών και ομοιόμορφων νομικών 
κανόνων που θα σχετίζονται με την 
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από τις αρμόδιες αρχές ή την 
πρόσβαση καθορισμένων αρχών των 
κρατών μελών σε συστήματα 
πληροφοριών που θεσπίζονται δυνάμει 
των Συνθηκών, καθώς και με την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά 
όργανα και τους οργανισμούς της 
Ένωσης για τους σκοπούς της πρόληψης, 
της διερεύνησης, της ανίχνευσης ή της 
δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της 
εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων εντός του 
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πεδίου εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση δεν καλύπτει όλες τις νομικές πράξεις που αφορούν την προστασία των δεδομένων 
για τους σκοπούς της πρόληψης, της διερεύνησης, της ανίχνευσης ή της δίωξης ποινικών 
αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων. Ως εκ τούτου, η οδηγία δεν αντιμετωπίζει την 
ισχύουσα έλλειψη ολοκληρωμένου χαρακτήρα των νομικών κανόνων περί προστασίας των 
δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το άνισο επίπεδο προστασίας των δικαιωμάτων των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα. Επομένως, είναι ανάγκη να προταθούν νέες 
νομικές πράξεις που θα διασφαλίσουν την ύπαρξη συνεκτικών και ομοιόμορφων νομικών 
κανόνων σε ολόκληρη την Ένωση.

Τροπολογία 48

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει τους 
κανόνες που αφορούν την προστασία των 
φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας 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.

1. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει τους 
κανόνες που αφορούν την προστασία των 
φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας 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 κανόνες που αφορούν την 
ελεύθερη κυκλοφορία των εν λόγω 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση του διπλού σκοπού της πρότασης που είναι η προάσπιση του θεμελιώδους 
δικαιώματος προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και η διευκόλυνση της 
ελεύθερης κυκλοφορίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο εσωτερικό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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Τροπολογία 49

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) «πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα»: φυσικό πρόσωπο του οποίου η 
ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να 
εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, με μέσα τα 
οποία είναι εύλογα πιθανό να 
χρησιμοποιηθούν από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας ή από οποιοδήποτε άλλο 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδίως βάσει 
αριθμού ταυτότητας, δεδομένων θέσης, 
επιγραμμικού αναγνωριστικού ή βάσει 
ενός ή περισσοτέρων παραμέτρων που 
χαρακτηρίζουν την υπόσταση του 
συγκεκριμένου προσώπου από σωματική, 
βιολογική, γενετική, ψυχική, οικονομική, 
πολιτιστική ή κοινωνική άποψη·

(1) «πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα»: φυσικό πρόσωπο του οποίου η 
ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να 
εξακριβωθεί ή να απομονωθεί, άμεσα ή 
έμμεσα, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με
σχετικά δεδομένα, με μέσα τα οποία είναι 
εύλογα πιθανό να χρησιμοποιηθούν από 
τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή από 
οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο, ιδίως βάσει ενός μοναδικού 
αναγνωριστικού, δεδομένων θέσης, 
επιγραμμικού αναγνωριστικού ή βάσει 
ενός ή περισσοτέρων παραμέτρων που 
χαρακτηρίζουν την υπόσταση του 
συγκεκριμένου προσώπου από σωματική, 
βιολογική, γενετική, ψυχική, οικονομική, 
πολιτιστική, κοινωνική άποψη ή από 
άποψη ταυτότητας φύλου ή γενετήσιου 
προσανατολισμού του·

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση της έννοιας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τροπολογία 50

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 - σημείο 3α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) «διαβίβαση»: κάθε κοινοποίηση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα 
οποία καθίστανται ενεργά διαθέσιμα σε 
περιορισμένο αριθμό καθορισμένων 
μερών, εν γνώσει ή με την πρόθεση του 
αποστολέα να παράσχει στον αποδέκτη 
πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού 
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χαρακτήρα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση της έννοιας της διαβίβασης. Η πρόταση χρησιμοποιεί τον συγκεκριμένο όρο χωρίς 
να εξηγεί το νόημά του.

Τροπολογία 51

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 3 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3β) «κατάρτιση προφίλ»: οποιαδήποτε 
μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
αποσκοπεί στην αξιολόγηση ορισμένων 
προσωπικών πτυχών που αφορούν ένα 
φυσικό πρόσωπο ή στην ανάλυση ή 
πρόβλεψη, ιδίως, των εργασιακών 
επιδόσεων, της οικονομικής κατάστασης, 
της τοποθεσίας, της υγείας, των 
προσωπικών προτιμήσεων, της 
αξιοπιστίας ή της συμπεριφοράς του εν 
λόγω φυσικού προσώπου·

Or. en

Τροπολογία 52

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να υποβάλλονται σε θεμιτή και σύννομη 
επεξεργασία·

α) να υποβάλλονται σε θεμιτή και σύννομη 
επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση 
με το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τον προτεινόμενο κανονισμό για την προστασία των δεδομένων με σκοπό τη 
διασφάλιση της συνεκτικότητας του δικαίου της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων. Η 
σύσταση αυτή υποβλήθηκε επίσης από τον ΕΕΠΔ.

Τροπολογία 53

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) να είναι κατάλληλα, συναφή και όχι 
υπερβολικά σε σχέση με τους σκοπούς για 
τους οποίους υποβάλλονται σε 
επεξεργασία·

γ) να είναι κατάλληλα, συναφή και να 
περιορίζονται στα ελάχιστα αναγκαία σε 
σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους 
υποβάλλονται σε επεξεργασία· να 
υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνον εάν 
και εφόσον οι σκοποί δεν μπορούν να 
επιτευχθούν μέσω επεξεργασίας 
πληροφοριών οι οποίες δεν 
περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο περιορισμός του σκοπού και η ποιότητα των δεδομένων αποτελούν ουσιώδεις αρχές του 
δικαίου για την προστασία των δεδομένων. Η προτεινόμενη οδηγία δεν τους ορίζει δεόντως. 
Ευθυγράμμιση με τον προτεινόμενο κανονισμό με σκοπό τη διασφάλιση της συνεκτικότητας του 
δικαίου της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων. 

Τροπολογία 54

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) να είναι ακριβή και, όταν απαιτείται, να 
επικαιροποιούνται· πρέπει να λαμβάνονται 
όλα τα εύλογα μέτρα ώστε δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι 
ανακριβή, σε σχέση με τους σκοπούς για 
τους οποίους υποβάλλονται σε 
επεξεργασία, να διαγράφονται ή να 

δ) να είναι ακριβή και να 
επικαιροποιούνται· πρέπει να λαμβάνονται 
όλα τα εύλογα μέτρα ώστε δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι 
ανακριβή, σε σχέση με τους σκοπούς για 
τους οποίους υποβάλλονται σε 
επεξεργασία, να διαγράφονται ή να 
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διορθώνονται χωρίς καθυστέρηση· διορθώνονται χωρίς καθυστέρηση·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ποιότητα και η ακρίβεια των δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία απαιτούν να είναι 
επικαιροποιημένα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ούτως ώστε να διασφαλισθεί η σύννομη 
επεξεργασία και να αποφευχθεί τυχόν υποχρέωση αποζημίωσης από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας που θα προκύψει λόγω ανακριβούς επεξεργασίας.

Τροπολογία 55

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) να διατηρούνται υπό μορφή που 
επιτρέπει τον προσδιορισμό της 
ταυτότητας των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται για χρονικό διάστημα όχι 
μεγαλύτερο από αυτό που είναι αναγκαίο 
για την επίτευξη των σκοπών για τους 
οποίους τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία·

ε) να διατηρούνται υπό μορφή που 
επιτρέπει τον προσδιορισμό ή την 
απομόνωση της ταυτότητας των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται για 
χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από 
αυτό που είναι αναγκαίο για την επίτευξη 
των σκοπών για τους οποίους τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε 
επεξεργασία·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με την έννοια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τροπολογία 56

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) να υποβάλλονται σε επεξεργασία υπό 
την ευθύνη και την υποχρέωση 
αποζημίωσης του υπευθύνου 
επεξεργασίας, ο οποίος διασφαλίζει τη 
συμμόρφωση προς τις διατάξεις που 
θεσπίζονται δυνάμει της παρούσας 

στ) να υποβάλλονται σε επεξεργασία υπό 
την ευθύνη και την υποχρέωση 
αποζημίωσης του υπευθύνου 
επεξεργασίας, ο οποίος διασφαλίζει και 
επιδεικνύει για κάθε πράξη επεξεργασίας
τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις που 
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οδηγίας. θεσπίζονται δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνέπεια με τον προτεινόμενο κανονισμό και αντιμετώπιση προβληματισμών του ΕΕΠΔ. 

Τροπολογία 57

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) να είναι προσπελάσιμα ή διαθέσιμα 
μόνο στα δεόντως εξουσιοδοτημένα μέλη 
του προσωπικού των αρμόδιων αρχών 
που τα χρειάζονται για την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με την παρούσα πρόταση θα 
γίνεται μόνο για σκοπούς επιβολής του νόμου και από δεόντως εξουσιοδοτημένες αρμόδιες 
αρχές επιβολής του νόμου. 

Τροπολογία 58

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4α
Πρόσβαση σε δεδομένα που έτυχαν 
αρχικής επεξεργασίας για σκοπούς 

άλλους από εκείνους που αναφέρονται 
στο άρθρο 1 παράγραφος 1

Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές μπορούν να έχουν 
πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού 
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χαρακτήρα που έτυχαν αρχικής 
επεξεργασίας για σκοπούς άλλους από 
εκείνους που αναφέρονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 1 μόνον εάν αυτό 
επιτρέπεται συγκεκριμένα από τη 
νομοθεσία της Ένωσης ή εθνικό νόμο που 
πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις που 
ορίζονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1α) 
και να προβλέπει ότι:
α) η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο σε 
δεόντως εξουσιοδοτημένα μέλη του 
προσωπικού των αρμόδιων αρχών κατά 
την εκτέλεση των καθηκόντων τους όταν, 
σε μια συγκεκριμένη περίπτωση, 
υπάρχουν εύλογοι λόγοι να πιστεύεται ότι 
η επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα θα συμβάλει σε 
ουσιώδη βαθμό στην πρόληψη, τη 
διερεύνηση, την ανίχνευση ή τη δίωξη 
ποινικών αδικημάτων ή στην εκτέλεση 
ποινικών κυρώσεων·
β) τα αιτήματα παροχής πρόσβασης 
πρέπει να είναι γραπτά και να αναφέρουν 
τους νομικούς λόγους στους οποίους 
στηρίζονται· και
γ) εφαρμόζονται κατάλληλες εγγυήσεις 
για να διασφαλισθεί η προστασία των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών 
σε σχέση με την επεξεργασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι 
εγγυήσεις αυτές δεν θίγουν και είναι 
συμπληρωματικές προς τις ειδικές 
προϋποθέσεις πρόσβασης σε δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα, όπως η 
δικαστική άδεια, σύμφωνα με το εθνικό 
δίκαιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι ανάγκη να διευκρινισθούν οι προϋποθέσεις που συνδέονται με την πρόσβαση των αρχών 
επιβολής του νόμου σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έτυχαν αρχικής επεξεργασίας για 
σκοπούς άλλους από εκείνους της επιβολής του νόμου προκειμένου να διασφαλισθεί η 
συμμόρφωση με το άρθρο 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.
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Τροπολογία 59

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4β

Χρονικά όρια αποθήκευσης και 
επανεξέτασης

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
υπόκεινται σε επεξεργασία σύμφωνα με 
την παρούσα οδηγία διαγράφονται από 
τις αρμόδιες αρχές όταν δεν είναι πλέον 
αναγκαία για τους σκοπούς για τους 
οποίους έτυχαν επεξεργασίας.
2. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές θεσπίζουν μηχανισμούς 
που διασφαλίζουν τον ορισμό χρονικών 
ορίων για τη διαγραφή των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και την 
περιοδική επανεξέταση της ανάγκης 
αποθήκευσης των δεδομένων, 
συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού 
περιόδων αποθήκευσης για τις διάφορες 
κατηγορίες δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα. Θεσπίζονται διαδικαστικά 
μέτρα που διασφαλίζουν την τήρηση των 
εν λόγω χρονικών ορίων ή των 
διαστημάτων περιοδικής επανεξέτασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κείμενο πρέπει να περιλαμβάνει την αρχή της διατήρησης των δεδομένων και της διαγραφής 
τους όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα. Ωστόσο, αρκετές ισχύουσες νομικές πράξεις, π.χ. η 
απόφαση πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ ή η απόφαση 2009/371/ΔΕΥ για την Ευρωπόλ, περιέχουν μια 
τέτοια αρχή που συνιστά ήδη βασικό στοιχείο των κανόνων που εφαρμόζονται στην ΕΕ σε 
σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων για σκοπούς επιβολής του νόμου. Αντιμετωπίζει 
προβληματισμούς του ΕΕΠΔ.
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Τροπολογία 60

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι, στον 
βαθμό του εφικτού, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας διακρίνει σαφώς μεταξύ 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
διαφορετικών κατηγοριών υποκειμένων, 
π.χ.:

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας διακρίνει σαφώς 
μεταξύ δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
διαφορετικών κατηγοριών υποκειμένων, 
π.χ.:

Or. en

Τροπολογία 61

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ειδικές 
εγγυήσεις για την επεξεργασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
αφορούν πρόσωπα τα οποία δεν έχουν 
καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα ή σε 
σχέση με τα οποία δεν υπάρχουν σοβαροί 
λόγοι να πιστεύεται ότι διέπραξαν ποινικό 
αδίκημα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προβληματισμοί που τέθηκαν από τον ΕΕΠΔ και την ομάδα εργασίας του άρθρου 29. 

Τροπολογία 62

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, στον 1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
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βαθμό του εφικτού, οι διαφορετικές 
κατηγορίες δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία διακρίνονται ανάλογα με τον 
βαθμό ακρίβειας και αξιοπιστίας τους.

διαφορετικές κατηγορίες δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται 
σε επεξεργασία διακρίνονται ανάλογα με 
τον βαθμό ακρίβειας και αξιοπιστίας τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δέουσα διαφοροποίηση αποτελεί υποχρέωση των κρατών μελών και πρέπει να αποφευχθεί 
οποιαδήποτε σχετικοποίησή της. 

Τροπολογία 63

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν, στον 
βαθμό του εφικτού, ότι τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα τα οποία 
βασίζονται σε πραγματικά περιστατικά 
διακρίνονται από τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα τα οποία βασίζονται σε 
προσωπικές εκτιμήσεις.

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία 
βασίζονται σε πραγματικά περιστατικά 
διακρίνονται από τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα τα οποία βασίζονται σε 
προσωπικές εκτιμήσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μια τέτοια διάκριση αποτελεί υποχρέωση των κρατών μελών και πρέπει να αποφευχθεί 
οποιαδήποτε σχετικοποίησή της. 

Τροπολογία 64

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι η 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα είναι σύννομη μόνον εάν και 
στο μέτρο που είναι απαραίτητη:

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι η 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα είναι σύννομη μόνον εάν και 
στο μέτρο που είναι απαραίτητη για την 
εκτέλεση καθήκοντος που ασκείται από 
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αρμόδια αρχή βάσει νομοθεσίας της 
Ένωσης ή εθνικού νόμου για τους 
σκοπούς που καθορίζονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 1.

α) για την εκτέλεση καθήκοντος που 
ασκείται από αρμόδια αρχή βάσει νόμου 
για τους σκοπούς που καθορίζονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 1· ή

β) για τη συμμόρφωση προς υποχρέωση 
την οποία ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
υπέχει εκ του νόμου· ή
γ) για την προστασία των ζωτικών 
συμφερόντων του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα ή άλλου 
προσώπου· ή
δ) για την πρόληψη άμεσης και σοβαρής 
απειλής κατά της δημόσιας ασφάλειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε τροπολογία 65.

Τροπολογία 65

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η νομοθεσία της Ένωσης ή ο εθνικός 
νόμος που ρυθμίζει την επεξεργασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο 
πλαίσιο της παρούσας οδηγίας περιέχει 
ρητές και λεπτομερείς διατάξεις που 
διευκρινίζουν τουλάχιστον: 
α) τους σκοπούς της επεξεργασίας·
β) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
που θα υποβληθούν σε επεξεργασία· 
γ) τους συγκεκριμένους σκοπούς και τα 
μέσα της επεξεργασίας· 
δ) τον διορισμό του υπευθύνου 
επεξεργασίας ή τα συγκεκριμένα κριτήρια 
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για τον διορισμό του· 
ε) τις κατηγορίες των δεόντως 
εξουσιοδοτημένων μελών του 
προσωπικού των αρχών που είναι 
αρμόδιες για την επεξεργασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·
στ) τη διαδικασία που πρέπει να τηρηθεί 
για την επεξεργασία· 
ζ) τη χρήση που μπορεί να γίνει στα 
ληφθέντα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα·
η) τους περιορισμούς της έκτασης τυχόν 
διακριτικής ευχέρειας που θα 
παραχωρηθεί στις αρμόδιες αρχές σε 
σχέση με τις δραστηριότητες 
επεξεργασίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα διάταξη διευκρινίζει ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για 
σκοπούς επιβολής του νόμου πρέπει να προβλέπεται βάσει νόμου που θα πληροί τις 
προϋποθέσεις του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και της νομολογίας του 
Δικαστηρίου της ΕΕ καθώς και του ΕΔΑΔ, ιδίως όσον αφορά την προσπελασιμότητα και τον 
προβλέψιμο χαρακτήρα της.

Τροπολογία 66

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7α
Περαιτέρω επεξεργασία

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
μπορούν να υπόκεινται σε περαιτέρω 
επεξεργασία για σκοπό άλλον από εκείνον 
που ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1, 
ο οποίος δεν είναι συμβατός με τους 
σκοπούς για τους οποίους συνελέγησαν 
αρχικά τα δεδομένα, εάν και στον βαθμό 
που η εν λόγω περαιτέρω επεξεργασία 
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είναι αναγκαία και αναλογική και 
απαιτείται συγκεκριμένα βάσει 
νομοθεσίας της Ένωσης ή εθνικού νόμου.
2. Πέραν των προϋποθέσεων που 
ορίζονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1α), η 
νομοθεσία της Ένωσης ή ο εθνικός νόμος 
που επιτρέπει την περαιτέρω 
επεξεργασία, όπως ορίζεται στην 
παράγραφο 1, περιέχει ρητές και 
λεπτομερείς διατάξεις που διευκρινίζουν 
τουλάχιστον τα ακόλουθα: 
α) τους συγκεκριμένους σκοπούς και τα 
μέσα της εν λόγω επεξεργασίας· 
β) ότι η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο σε 
δεόντως εξουσιοδοτημένα μέλη του 
προσωπικού των αρμόδιων αρχών κατά 
την εκτέλεση των καθηκόντων τους όταν, 
σε μια συγκεκριμένη περίπτωση, 
υπάρχουν εύλογοι λόγοι να πιστεύεται ότι 
η επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα θα συμβάλλει σε 
ουσιώδη βαθμό στην πρόληψη, τη 
διερεύνηση, την ανίχνευση ή τη δίωξη 
ποινικών αδικημάτων ή στην εκτέλεση 
ποινικών κυρώσεων· και
γ) ότι θεσπίζονται κατάλληλες εγγυήσεις 
προκειμένου να διασφαλισθεί η 
προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
και ελευθεριών σε σχέση με την 
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα. 
Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν να 
υπόκειται η πρόσβαση στα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα σε πρόσθετες 
προϋποθέσεις, όπως η δικαστική άδεια, 
σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο.
3. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να 
επιτρέψουν την περαιτέρω επεξεργασία 
για ιστορικούς, στατιστικούς ή 
επιστημονικούς σκοπούς υπό την 
προϋπόθεση ότι θα θεσπίσουν 
κατάλληλες εγγυήσεις, όπως να 
καταστούν τα δεδομένα ανώνυμα.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για ασύμβατους σκοπούς, πέραν 
εκείνων του αρχικού, μπορεί να λάβει χώρα μόνον εφόσον προβλέπεται από τον νόμο και για 
αυστηρά περιορισμένους σκοπούς. Η επεξεργασία για σκοπούς άλλους από εκείνους που 
αναφέρονται στην παρούσα διάταξη δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, 
αλλά στο πεδίο εφαρμογής του προτεινόμενου κανονισμού και συμμορφώνεται προς αυτόν.

Τροπολογία 67

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7β
Επεξεργασία κατά παράβαση της 

παρούσας οδηγίας
Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι τυχόν 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
έτυχαν επεξεργασίας κατά παράβαση των 
διατάξεων που θεσπίζονται δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας δεν υπόκεινται σε 
περαιτέρω επεξεργασία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έτυχαν παράνομης επεξεργασίας κατά 
παράβαση των κανόνων περί προστασίας των δεδομένων δεν υπόκεινται σε περαιτέρω 
επεξεργασία.

Τροπολογία 68

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η επεξεργασία επιτρέπεται από νόμο, ο 
οποίος προβλέπει κατάλληλες εγγυήσεις· ή

α) η επεξεργασία είναι αναγκαία για την 
εκτέλεση καθήκοντος προς όφελος του 
δημοσίου συμφέροντος από τις αρμόδιες 
αρχές για τους σκοπούς που ορίζονται 
στο άρθρο 1 παράγραφος 1, βάσει 
νομοθεσίας της Ένωσης ή εθνικού νόμου 
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που προβλέπει ειδικά και κατάλληλα 
μέτρα για τη διασφάλιση των έννομων 
συμφερόντων του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, 
συμπεριλαμβανομένης ειδικής άδειας από
δικαστική αρχή, εάν απαιτείται από τον 
εθνικό νόμο· ή

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αρχική προτεινόμενη διατύπωση ήταν υπερβολικά ευρεία. Είναι αναγκαίο να διευκρινισθεί 
ότι η επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων πρέπει να πραγματοποιείται υπέρ του δημοσίου 
συμφέροντος, βάσει νομοθεσίας της Ένωσης ή εθνικού νόμου που προβλέπει κατάλληλα μέτρα 
για τη διασφάλιση του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα. Λαμβάνει υπόψη τους 
προβληματισμούς του ΕΕΠΔ και της ομάδας εργασίας του άρθρου 29.

Τροπολογία 69

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8α
Επεξεργασία γενετικών δεδομένων για 
τον σκοπό ποινικής έρευνας ή δικαστικής 
διαδικασίας
1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
γενετικά δεδομένα μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν μόνο για την 
εξακρίβωση γενετικής σύνδεσης στο 
πλαίσιο της παροχής αποδεικτικών 
στοιχείων, της πρόληψης απειλής κατά 
της δημόσιας ασφάλειας ή της 
αποτροπής της διάπραξης συγκεκριμένου 
ποινικού αδικήματος. Τα γενετικά 
δεδομένα δεν μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για τη διαπίστωση 
άλλων χαρακτηριστικών, τα οποία μπορεί 
να συνδέονται γενετικά.
2. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι 
γενετικά δεδομένα ή πληροφορίες που 
πηγάζουν από την ανάλυσή τους μπορούν 
να διατηρούνται μόνο για όσο διάστημα 
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είναι αναγκαίο για τους σκοπούς για τους 
οποίους υπόκεινται σε επεξεργασία τα 
δεδομένα και, όταν το εμπλεκόμενο 
πρόσωπο έχει καταδικαστεί για σοβαρά 
αδικήματα κατά της ζωής, της 
ακεραιότητας ή της ασφάλειας 
προσώπων, υπόκεινται σε αυστηρές 
περιόδους αποθήκευσης που πρέπει να 
καθορίζονται από εθνικό νόμο.
3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
γενετικά δεδομένα ή οι πληροφορίες που 
πηγάζουν από την ανάλυσή τους 
αποθηκεύονται για μεγαλύτερες 
περιόδους μόνον όταν τα γενετικά 
δεδομένα δεν μπορούν να αποδοθούν σε 
φυσικό πρόσωπο, ιδίως όταν 
ανακαλύπτονται σε τόπο εγκλήματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επεξεργασία γενετικών δεδομένων είναι εξαιρετικά ευαίσθητη. Μπορεί να πραγματοποιηθεί 
μόνο υπό ειδικές εγγυήσεις και προϋποθέσεις, όπως τόνισε το ΕΔΑΔ στην απόφασή του στην 
υπόθεση Marper κατά Ηνωμένου Βασιλείου.

Τροπολογία 70

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν την 
απαγόρευση μέτρων που παράγουν 
δυσμενείς έννομες συνέπειες για το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα ή θίγουν σε μεγάλο βαθμό το εν 
λόγω πρόσωπο, τα οποία μέτρα βασίζονται 
αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα με σκοπό την αξιολόγηση 
ορισμένων προσωπικών πτυχών που 
σχετίζονται με το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται, εκτός εάν επιτρέπονται από 
νόμο ο οποίος θεσπίζει επίσης μέτρα για 
την κατοχύρωση των έννομων 

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν την 
απαγόρευση μέτρων που παράγουν 
έννομες συνέπειες για το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ή θίγουν 
σε μεγάλο βαθμό το εν λόγω πρόσωπο, τα 
οποία μέτρα βασίζονται σε 
αυτοματοποιημένη επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με 
σκοπό την αξιολόγηση ορισμένων 
προσωπικών πτυχών που σχετίζονται με το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται, εκτός 
εάν επιτρέπονται από νόμο ο οποίος 
θεσπίζει επίσης μέτρα για την κατοχύρωση 
των έννομων συμφερόντων του προσώπου 
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συμφερόντων του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα.

στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα.

Or. en

Τροπολογία 71

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η αυτοματοποιημένη επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με 
σκοπό την αξιολόγηση ορισμένων 
προσωπικών πτυχών που σχετίζονται με το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δεν μπορεί να βασίζεται 
αποκλειστικά στις ειδικές κατηγορίες 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
αναφέρονται στο άρθρο 8.

2. Η αυτοματοποιημένη επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με 
σκοπό την αξιολόγηση ορισμένων 
προσωπικών πτυχών που σχετίζονται με το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δεν μπορεί να βασίζεται στις 
ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που αναφέρονται στο άρθρο 8.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση της έννοιας της κατάρτισης προφίλ προκειμένου να ευθυγραμμισθεί το κείμενο με 
τη σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την κατάρτιση προφίλ της 25ης Νοεμβρίου 
2010.

Τροπολογία 72

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας λαμβάνει κάθε 
εύλογο μέτρο ώστε να διαθέτει διαφανείς 
και εύκολα προσπελάσιμες πολιτικές όσον 
αφορά την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και την άσκηση 
των δικαιωμάτων των προσώπων στα 

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας διαθέτει 
διαφανείς και εύκολα προσπελάσιμες 
πολιτικές όσον αφορά την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την 
άσκηση των δικαιωμάτων των προσώπων 
στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα.
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οποία αναφέρονται τα δεδομένα.

Or. en

Τροπολογία 73

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι κάθε 
ενημέρωση και κάθε κοινοποίηση σχετικά 
με την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα παρέχεται από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας στο πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα σε 
κατανοητή μορφή, με τη χρήση σαφούς και 
απλής διατύπωσης.

2. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι κάθε 
ενημέρωση και κάθε κοινοποίηση σχετικά 
με την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα παρέχεται από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας στο πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα σε 
κατανοητή μορφή, με τη χρήση σαφούς και 
απλής διατύπωσης, προσαρμοσμένης στο 
συγκεκριμένο πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, ιδίως όταν 
πρόκειται για ενημέρωση που 
απευθύνεται ειδικά σε παιδιά.

Or. en

Τροπολογία 74

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας λαμβάνει κάθε 
εύλογο μέτρο ώστε να θεσπίζει 
διαδικασίες για την παροχή των 
πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 
11 και για την άσκηση των δικαιωμάτων 
των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα που προβλέπονται στα άρθρα 12 
έως 17.

3. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας θεσπίζει 
διαδικασίες για την παροχή των 
πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 
11 και για την άσκηση των δικαιωμάτων 
των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα που προβλέπονται στα άρθρα 12 
έως 17. Εάν τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία 
με αυτοματοποιημένα μέσα, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας προβλέπει επίσης μέσα για 



PR\923072EL.doc 57/120 PE501.928v02-00

EL

την υποβολή των αιτημάτων με 
ηλεκτρονικό τρόπο.

Or. en

Τροπολογία 75

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – 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 για τη συνέχεια που δίδεται στο 
αίτημά του αμελλητί.

4. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα για τη συνέχεια που δίδεται στο 
αίτημά του χωρίς καθυστέρηση, και σε 
κάθε περίπτωση το αργότερο εντός ενός 
μήνα από τη λήψη του αιτήματος. Η 
ενημέρωση παρέχεται γραπτώς. Όταν το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα υποβάλλει το αίτημα σε 
ηλεκτρονική μορφή, η ενημέρωση 
παρέχεται σε ηλεκτρονική μορφή. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τον προτεινόμενο κανονισμό για την προστασία των δεδομένων. Λαμβάνει 
υπόψη τη γνώμη του ΕΕΠΔ.

Τροπολογία 76

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εάν συλλέγονται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα τα οποία αφορούν 
συγκεκριμένο υποκείμενο, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας λαμβάνει όλα τα 
απαραίτητα μέτρα για να παρέχει στο 

1. Εάν συλλέγονται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα τα οποία αφορούν 
συγκεκριμένο υποκείμενο, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας παρέχει στο πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα 
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πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα οπωσδήποτε τις ακόλουθες 
πληροφορίες:

οπωσδήποτε τις ακόλουθες πληροφορίες:

Or. en

Αιτιολόγηση

Λαμβάνει υπόψη τους προβληματισμούς του ΕΕΠΔ και της ομάδας εργασίας του άρθρου 29. 
Συνέπεια με τον προτεινόμενο κανονισμό. Η παροχή πληροφόρησης αποτελεί ουσιώδες 
στοιχείο του πλαισίου της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων. Πρέπει να παρέχονται 
πληροφορίες εκτός από την περίπτωση που κάποιοι από τους περιορισμούς που προβλέπονται 
στην παράγραφο 4 προβλέπουν περιορισμό ή εξαίρεση από το δικαίωμα στην πληροφόρηση.

Τροπολογία 77

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες 
αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, μεταξύ άλλων σε τρίτες χώρες 
ή διεθνείς οργανισμούς·

στ) τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες 
αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, μεταξύ άλλων σε τρίτες χώρες 
ή διεθνείς οργανισμούς, και σχετικά με 
την πιθανή πρόσβαση στα δεδομένα που 
διαβιβάσθηκαν από τις αρχές προς την εν 
λόγω τρίτη χώρα ή τον διεθνή οργανισμό 
βάσει των κανόνων της εν λόγω τρίτης 
χώρας ή του διεθνούς οργανισμού·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στο πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα 
οφείλουν να είναι πλήρεις. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα πρέπει να έχει 
επίγνωση της πιθανότητας περαιτέρω διαβίβασης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε 
δεδομένη αρχή τρίτης χώρας ή σε διεθνή οργανισμό για σκοπούς επιβολής του νόμου ή 
κοινολόγησής τους σε άλλες αρχές επιβολής του νόμου. 
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Τροπολογία 78

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν 
νομοθετικά μέτρα τα οποία καθυστερούν,
περιορίζουν ή παραλείπουν την παροχή 
των πληροφοριών στο πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα στον βαθμό που 
και εφόσον ένας τέτοιος μερικός ή πλήρης 
περιορισμός συνιστά αναγκαίο και 
αναλογικό μέτρο σε μια δημοκρατική 
κοινωνία λαμβανομένων δεόντως υπόψη 
των έννομων συμφερόντων του 
ενδιαφερόμενου προσώπου, με σκοπό:

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν 
νομοθετικά μέτρα τα οποία καθυστερούν ή
περιορίζουν την παροχή των πληροφοριών 
στο πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα στον βαθμό που και εφόσον ένας 
τέτοιος μερικός ή πλήρης περιορισμός 
συνιστά αναγκαίο και αναλογικό μέτρο σε 
μια δημοκρατική κοινωνία λαμβανομένων 
δεόντως υπόψη των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και των έννομων 
συμφερόντων του ενδιαφερόμενου 
προσώπου, με σκοπό:

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση των προϋποθέσεων που ενδέχεται να δικαιολογούν περιορισμό του δικαιώματος 
πληροφόρησης.

Τροπολογία 79

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν 
κατηγορίες επεξεργασίας δεδομένων οι 
οποίες ενδέχεται να υπάγονται εν όλω ή εν 
μέρει στις εξαιρέσεις που προβλέπονται 
στην παράγραφο 4.

5. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας εκτιμά, σε κάθε 
επί μέρους περίπτωση, μέσω 
συγκεκριμένης και ατομικής εξέτασης, 
κατά πόσον ισχύει μερικός ή πλήρης 
περιορισμός για έναν από τους λόγους 
που αναφέρονται στην παράγραφο 4. Τα 
κράτη μέλη μπορούν επίσης να 
καθορίζουν κατηγορίες επεξεργασίας 
δεδομένων οι οποίες ενδέχεται να 
υπάγονται εν όλω ή εν μέρει στις 
εξαιρέσεις που προβλέπονται στα στοιχεία 
α), β), γ) και δ) στην παράγραφο 4.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Οι περιορισμοί στην παροχή πληροφοριών αποτελούν εξαιρέσεις σε ένα βασικό δικαίωμα του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα  και πρέπει να εκτιμώνται για κάθε περίπτωση 
χωριστά. Λαμβάνει υπόψη τους προβληματισμούς που εξέφρασαν ο ΕΕΠΔ και η ομάδα 
εργασίας του άρθρου 29.

Τροπολογία 80

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν 
νομοθετικά μέτρα τα οποία περιορίζουν, εν 
όλω ή εν μέρει, το δικαίωμα πρόσβασης 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα στον βαθμό που ένας τέτοιος 
μερικός ή πλήρης περιορισμός συνιστά 
αναγκαίο και αναλογικό μέτρο σε μια 
δημοκρατική κοινωνία λαμβανομένων 
δεόντως υπόψη των έννομων συμφερόντων 
του ενδιαφερόμενου προσώπου, με σκοπό:

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν 
νομοθετικά μέτρα τα οποία περιορίζουν, εν 
όλω ή εν μέρει, το δικαίωμα πρόσβασης 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα στον βαθμό που ένας τέτοιος 
μερικός ή πλήρης περιορισμός συνιστά 
αναγκαίο και αναλογικό μέτρο σε μια 
δημοκρατική κοινωνία λαμβανομένων 
δεόντως υπόψη των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και των έννομων 
συμφερόντων του ενδιαφερόμενου 
προσώπου, με σκοπό:

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση των προϋποθέσεων που ενδέχεται να δικαιολογούν περιορισμό του δικαιώματος 
πρόσβασης. 

Τροπολογία 81

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 

2. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας εκτιμά, σε κάθε 
επί μέρους περίπτωση, μέσω 
συγκεκριμένης και ατομικής εξέτασης, 
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εξαιρέσεις που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1.

κατά πόσον ισχύει μερικός ή πλήρης 
περιορισμός για έναν από τους λόγους 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Τα 
κράτη μέλη μπορούν επίσης να 
καθορίζουν διά νόμου κατηγορίες 
επεξεργασίας δεδομένων οι οποίες 
ενδέχεται να υπάγονται εν όλω ή εν μέρει 
στις εξαιρέσεις που προβλέπονται στα 
στοιχεία α) έως δ) στην παράγραφο 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι περιορισμοί στην παροχή πληροφοριών αποτελούν εξαιρέσεις σε ένα βασικό δικαίωμα του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και πρέπει να εκτιμώνται για κάθε περίπτωση 
χωριστά. Λαμβάνει υπόψη τους προβληματισμούς που εξέφρασαν ο ΕΕΠΔ και η ομάδα 
εργασίας του άρθρου 29.

Τροπολογία 82

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 την 
εκτίμηση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2, καθώς και τους λόγους για 
τους οποίους περιορίζεται η κοινοποίηση 
των πραγματικών ή νομικών λόγων επί των 
οποίων βασίζεται η απόφαση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τεκμηρίωση της εκτίμησης και των λόγων για τους οποίους περιορίζεται το δικαίωμα 
πρόσβασης θα επιτρέψουν στον υπεύθυνο επεξεργασίας να καταδείξει ότι ενήργησε με σύννομο 
τρόπο.
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Τροπολογία 83

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

Αιτιολόγηση

Τροπολογία ευθυγράμμισης με τον προτεινόμενο κανονισμό. Το δικαίωμα πρόσβασης μπορεί να 
ασκείται από το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα συνεχώς και όχι μόνο άπαξ.

Τροπολογία 84

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 το δικαίωμά του να ασκήσει 
δικαστική προσφυγή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα πρέπει να έχει γνώση του δικαιώματός του να 
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ασκήσει δικαστική προσφυγή κατά της απόφασης της αρχής προστασίας των δεδομένων.

Τροπολογία 85

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 ή τη διόρθωση ελλιπών ή 
ανακριβών δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, μεταξύ άλλων υπό τη μορφή 
συμπληρωματικής ή διορθωτικής 
δήλωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το δικαίωμα διόρθωσης δεν καλύπτει μόνο τη διόρθωση ελλιπών δεδομένων αλλά και τη 
διόρθωση και τη διευκρίνιση ανακριβών δεδομένων. 

Τροπολογία 86

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 ή περιλαμβάνει 
δυσανάλογη προσπάθεια.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Μια τέτοια αρχή έχει ήδη θεσπιστεί στο δίκαιο της ΕΕ, για παράδειγμα στην οδηγία 95/46/ΕΚ, 
τον κανονισμό 45/2001 ή την απόφαση 2009/371/ΔΕΥ σχετικά με την Ευρωπόλ. Έχει ουσιώδη 
σημασία να διασφαλισθεί η ακρίβεια και η ποιότητα της επεξεργασίας των δεδομένων.

Τροπολογία 87

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

Αιτιολόγηση

Συνέπεια με τον προτεινόμενο κανονισμό. Λαμβάνει υπόψη τη γνώμη του ΕΕΠΔ.

Τροπολογία 88

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 
αποδεικτικούς σκοπούς ή για την 
προστασία του δημοσίου συμφέροντος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνέπεια με τον προτεινόμενο κανονισμό.
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Τροπολογία 89

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 
επεξεργασίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνέπεια με τον προτεινόμενο κανονισμό. Αντιμετωπίζει επίσης προβληματισμούς του ΕΕΠΔ.

Τροπολογία 90

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας κοινοποιεί 
τυχόν διαγραφή που πραγματοποιείται σε 
κάθε αποδέκτη στον οποίο έχουν 
κοινολογηθεί τα δεδομένα, εκτός εάν 
αυτό αποδειχθεί αδύνατο ή περιλαμβάνει
δυσανάλογη προσπάθεια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μια τέτοια αρχή έχει ήδη θεσπιστεί στο δίκαιο της ΕΕ, για παράδειγμα στην οδηγία 95/46/ΕΚ, 
τον κανονισμό 45/2001 ή την απόφαση 2009/371/ΔΕΥ σχετικά με την Ευρωπόλ. Έχει ουσιώδη 
σημασία να διασφαλισθεί η ακρίβεια και η ποιότητα της επεξεργασίας των δεδομένων.
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Τροπολογία 91

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 επιδεικνύει, για κάθε 
πράξη επεξεργασίας, ότι η επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις που 
θεσπίζονται δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνέπεια με τον προτεινόμενο κανονισμό. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να διασφαλίσει τη 
συμμόρφωση και να καταδείξει επίσης ότι εφαρμόζει πολιτικές και μέτρα για τον σκοπό αυτό 
(λογοδοσία). Δεδομένου του ευαίσθητου χαρακτήρα της επεξεργασίας των δεδομένων που 
καλύπτονται από την παρούσα πρόταση, αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση, όπως επισημάνθηκε 
και από τον ΕΕΠΔ και την ομάδα εργασίας του άρθρου 29.

Τροπολογία 92

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) διενέργεια εκτίμησης επιπτώσεων 
σχετικά με την προστασία των δεδομένων 
δυνάμει του άρθρου 25α·

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνέπεια με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στον προτεινόμενο κανονισμό. Εκτίμηση 
επιπτώσεων σχετικά με την προστασία των δεδομένων πρέπει να διενεργείται για ζητήματα που 
καλύπτονται από την παρούσα πρόταση στις ειδικές περιστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 
25α.
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Τροπολογία 93

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 συγκεκριμένο σκοπό της 
επεξεργασίας και ότι, ειδικότερα, 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.
Ειδικότερα, οι εν λόγω μηχανισμοί 
διασφαλίζουν ότι, εξ ορισμού, δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα δεν καθίστανται 
προσπελάσιμα σε αόριστο αριθμό 
φυσικών προσώπων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνέπεια με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στον προτεινόμενο κανονισμό.

Τροπολογία 94

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20

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 

1. 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 
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παρούσας οδηγίας, ιδίως όσον αφορά τις 
διαδικασίες και τους μηχανισμούς 
άσκησης των δικαιωμάτων του προσώπου 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, μέσω 
μεταξύ τους συμφωνίας.

παρούσας οδηγίας, ιδίως όσον αφορά τις 
διαδικασίες και τους μηχανισμούς 
άσκησης των δικαιωμάτων του προσώπου 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, μέσω 
μεταξύ τους γραπτής συμφωνίας ή 
νομικής πράξης.

2. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα μπορεί να ασκεί τα δικαιώματά 
του δυνάμει της παρούσας οδηγίας σε 
σχέση και έναντι καθενός από 
οποιουσδήποτε δύο ή περισσότερους από 
κοινού υπεύθυνους επεξεργασίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση ότι η από κοινού άσκηση του ρόλου του υπευθύνου επεξεργασίας μπορεί να 
θεσπιστεί και μέσω νομικής πράξης και όχι μόνο μέσω γραπτής σύμβασης, καθώς και ότι οι 
προϋποθέσεις και οι ευθύνες των από κοινού υπευθύνων επεξεργασίας μπορούν να ορισθούν 
μέσω νομικής πράξης.

Τροπολογία 95

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, ιδίως σε σχέση με τα τεχνικά 
μέτρα ασφάλειας και τα οργανωτικά 
μέτρα που διέπουν την επεξεργασία που 
πρέπει να πραγματοποιηθεί και για τη 
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διασφάλιση της συμμόρφωσης με τα εν 
λόγω μέτρα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία ευθυγράμμισης με τον προτεινόμενο κανονισμό. 

Τροπολογία 96

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 μέσω 
εκτελούντος την επεξεργασία διέπεται 
υποχρεωτικά από σύμβαση ή δικαιοπραξία 
η οποία συνδέει τον εκτελούντα την 
επεξεργασία με τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας, προβλέπει δε ειδικότερα ότι 
ο εκτελών την επεξεργασία:

α) ενεργεί μόνον κατ’ εντολή του 
υπευθύνου 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 



PE501.928v02-00 70/120 PR\923072EL.doc

EL

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· 
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

Αιτιολόγηση

Τροπολογία ευθυγράμμισης με τον προτεινόμενο κανονισμό. Για την εγγύηση της ασφάλειας 
δικαίου, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν οι προϋποθέσεις που διέπουν την επεξεργασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από εκτελούντα την επεξεργασία. 
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Τροπολογία 97

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 τις υποχρεώσεις του 
εκτελούντος την επεξεργασία, οι οποίες 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία ευθυγράμμισης με τον προτεινόμενο κανονισμό. Για την εγγύηση δέουσας 
ασφάλειας δικαίου, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν οι προϋποθέσεις που διέπουν την 
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από εκτελούντα την επεξεργασία.

Τροπολογία 98

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. 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

Αιτιολόγηση

Τροπολογία ευθυγράμμισης με τον προτεινόμενο κανονισμό. Για την εγγύηση δέουσας 
ασφάλειας δικαίου, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν οι προϋποθέσεις που διέπουν την 
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από εκτελούντα την επεξεργασία.
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Τροπολογία 99

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) το όνομα και τα στοιχεία 
επικοινωνίας του υπευθύνου προστασίας 
των δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 100

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) αναφορά των μερών του οργανισμού 
στον οποίο ανήκει ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία και στον οποίο έχει ανατεθεί 
η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα για συγκεκριμένο σκοπό·

Or. en

Τροπολογία 101

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β β) περιγραφή της κατηγορίας ή των 
κατηγοριών των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα και των 
δεδομένων ή κατηγοριών δεδομένων που 
αναφέρονται σε αυτά·

Or. en
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Τροπολογία 102

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) κατά περίπτωση, πληροφορίες 
σχετικά με την ύπαρξη κατάρτισης 
προφίλ, μέτρων που βασίζονται σε 
κατάρτιση προφίλ και μηχανισμών 
διατύπωσης αντιρρήσεων στην 
κατάρτιση προφίλ·

Or. en

Τροπολογία 103

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ β) κατανοητές πληροφορίες σχετικά με 
τη λογική κάθε αυτοματοποιημένης 
επεξεργασίας·

Or. en

Τροπολογία 104

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) τις διαβιβάσεις δεδομένων προς τρίτη 
χώρα ή διεθνή οργανισμό, 
συμπεριλαμβανομένου προσδιορισμού της 
εν λόγω τρίτης χώρας ή του διεθνούς 
οργανισμού και τους νομικούς λόγους 
βάσει των οποίων διαβιβάζονται τα 
δεδομένα· όταν η διαβίβαση βασίζεται 
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στα άρθρα 35 ή 36 της παρούσας 
οδηγίας, παρέχεται ουσιαστική εξήγηση·
δ α) γενική αναφορά στις προθεσμίες για 
τη διαγραφή των διαφόρων κατηγοριών 
δεδομένων·
δ β) τα αποτελέσματα των ελέγχων των 
μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 20 
παράγραφος 1·
δ γ) αναφορά της νομικής βάσης της 
πράξης επεξεργασίας για την οποία 
προορίζονται τα δεδομένα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τήρηση αρχείων έχει καθοριστική σημασία για τη διασφάλιση και την κατάδειξη της 
συμμόρφωσης με το δίκαιο που αφορά την προστασία των δεδομένων. Επιτρέπει επίσης στην 
αρχή προστασίας των δεδομένων να ελέγχει τη συμμόρφωση με τον εθνικό νόμο περί 
προστασίας των δεδομένων από την αρμόδια αρχή. Η ομάδα εργασίας του άρθρου 29 έχει 
εγείρει προβληματισμούς σχετικά με την έλλειψη συνέπειας με τις απαιτήσεις τεκμηρίωσης του 
προτεινόμενου κανονισμού.

Τροπολογία 105

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο 
εκτελών την επεξεργασία καθιστούν την 
τεκμηρίωση διαθέσιμη, κατόπιν αιτήματος, 
στην αρχή ελέγχου.

3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο 
εκτελών την επεξεργασία καθιστούν την 
τεκμηρίωση διαθέσιμη, κατόπιν αιτήματος, 
στην αρχή ελέγχου:
α) γενική αναφορά στις προθεσμίες για τη 
διαγραφή των διαφόρων κατηγοριών 
δεδομένων·
β) τα αποτελέσματα των ελέγχων των 
μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 20 
παράγραφος 1·
γ) αναφορά της νομικής βάσης της 
πράξης επεξεργασίας για την οποία 
προορίζονται τα δεδομένα.
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Or. en

Τροπολογία 106

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, καθώς και την ταυτότητα του 
αποδέκτη των εν λόγω δεδομένων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αναγκαίο προκειμένου να διασφαλισθεί ο κατάλληλος έλεγχος και η νομιμότητα της 
εκτελούμενης επεξεργασίας. Λαμβάνει υπόψη τη γνώμη του ΕΕΠΔ.

Τροπολογία 107

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο 
εκτελών την επεξεργασία καθιστούν την 
τεκμηρίωση διαθέσιμη, κατόπιν 
αιτήματος, στην αρχή ελέγχου.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Αναγκαίο προκειμένου να διασφαλισθεί ο κατάλληλος έλεγχος και η νομιμότητα της 
εκτελούμενης επεξεργασίας. Λαμβάνει υπόψη τη γνώμη του ΕΕΠΔ. Η εν λόγω απαίτηση 
θεσπίζεται ήδη σε αρκετές νομικές πράξεις της ΕΕ.

Τροπολογία 108

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι ο 
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.

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας και ο εκτελών την 
επεξεργασία συνεργάζονται, κατόπιν 
αιτήματος, με την αρχή ελέγχου για την 
άσκηση των καθηκόντων της, ιδίως 
παρέχοντας τις πληροφορίες που
αναφέρονται στο άρθρο 46 παράγραφος 2 
στοιχείο α) και παρέχοντας πρόσβαση 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 46 
παράγραφος 2 στοιχείο β).

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνέπεια με τον προτεινόμενο κανονισμό. 

Τροπολογία 109

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 

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνέπεια με τον προτεινόμενο κανονισμό.

Τροπολογία 110

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 
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 
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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 
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 
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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 
δημοσίων συμφερόντων ή της ασφάλειας 
των πράξεων επεξεργασίας, 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

Αιτιολόγηση

Δεν δικαιολογείται η απουσία διάταξης σχετικά με μια εκτίμηση επιπτώσεων σε σχέση με την 
προστασία των δεδομένων στην παρούσα πρόταση. Η ειδική φύση των δραστηριοτήτων που 
καλύπτονται από την πρόταση την καθιστά ακόμα πιο αναγκαία. Ο ΕΕΠΔ και η ομάδα εργασίας 
του άρθρου 29 έχουν εκφράσει τους σοβαρούς προβληματισμούς τους σχετικά με την απουσία 
μιας τέτοιας διάταξης. 

Τροπολογία 111

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
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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:

επεξεργασία διαβουλεύεται με την αρχή 
ελέγχου πριν από την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
προκειμένου να διασφαλίζεται η 
συμμόρφωση της σχεδιαζόμενης 
επεξεργασίας προς τις διατάξεις που 
θεσπίζονται δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας και, ιδίως, να μετριάζονται οι 
σχετικοί κίνδυνοι για τα πρόσωπα στα 
οποία αναφέρονται τα δεδομένα, όταν:

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

α) η εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά με την 
προστασία των δεδομένων, η οποία 
προβλέπεται στο άρθρο 25α, υποδεικνύει 
ότι οι πράξεις επεξεργασίας ενδέχεται, 
λόγω της φύσης, της έκτασης ή/και των 
σκοπών τους, να ενέχουν υψηλό βαθμό 
συγκεκριμένων κινδύνων· ή

β) ο τύπος επεξεργασίας, ιδίως με τη 
χρήση νέων τεχνολογιών, μηχανισμών ή 
διαδικασιών, ενέχει άλλους ειδικούς 
κινδύνους για τα θεμελιώδη δικαιώματα 
και τις ελευθερίες, ιδίως για την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα.

β) η αρχή ελέγχου θεωρεί απαραίτητη τη 
διενέργεια προηγούμενης διαβούλευσης 
για συγκεκριμένες πράξεις επεξεργασίας, 
οι οποίες ενδέχεται να ενέχουν 
συγκεκριμένους κινδύνους για τα 
δικαιώματα και τις ελευθερίες των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα λόγω της φύσης, της έκτασης ή 
των σκοπών τους.

Or. en

Τροπολογία 112

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Εάν φρονεί ότι η σχεδιαζόμενη 
επεξεργασία δεν είναι σύμφωνη προς τις 
διατάξεις που θεσπίζονται δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας, και ιδίως εάν οι 
κίνδυνοι δεν προσδιορίζονται ούτε 
μετριάζονται επαρκώς, η αρχή ελέγχου 
απαγορεύει τη σχεδιαζόμενη επεξεργασία 
και διατυπώνει κατάλληλες προτάσεις για 
την επανόρθωση αυτής της έλλειψης 
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συμμόρφωσης.

Or. en

Τροπολογία 113

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 προβλέπουν ότι η αρχή 
ελέγχου καταρτίζει κατάλογο των πράξεων 
επεξεργασίας οι οποίες υπόκεινται σε 
προηγούμενη διαβούλευση δυνάμει του 
στοιχείου β) της παραγράφου 1. Η αρχή 
ελέγχου κοινοποιεί τον εν λόγω κατάλογο 
στους υπεύθυνους επεξεργασίας και στο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων.
2α. Τα κράτη μέλη προβλέπουν 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 
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.
2β. Εάν φρονεί ότι η σχεδιαζόμενη 
επεξεργασία δεν είναι σύμφωνη προς τις 
διατάξεις που θεσπίζονται δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας, ή ότι οι κίνδυνοι δεν 
προσδιορίζονται ούτε μετριάζονται 
επαρκώς, η αρχή ελέγχου διατυπώνει 
κατάλληλες προτάσεις για την 
επανόρθωση αυτής της έλλειψης 
συμμόρφωσης.
2γ. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
διαβουλεύονται με την αρχή ελέγχου κατά 
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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 114

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

Αιτιολόγηση

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν πρέπει να λαμβάνει μόνο μέτρα τεχνικού ή οργανωτικού 
χαρακτήρα αλλά και να εκτελεί διαδικασίες που θα του επιτρέπουν να εγγυάται την ασφάλεια 
των δεδομένων.
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Τροπολογία 115

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 
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 
επίσης τον εκτελούντα την επεξεργασία εν 
προκειμένω.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να διασφαλίζει ότι ο εκτελών την επεξεργασία, ο οποίος 
πρόκειται να προβεί σε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εξ ονόματος του 
υπευθύνου επεξεργασίας, είναι σε θέση να διασφαλίσει την ασφάλεια της επεξεργασίας.

Τροπολογία 116

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
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Τροπολογία 117

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 118

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Με την επιφύλαξη της υποχρέωσης 
του υπευθύνου επεξεργασίας να
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.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Συνέπεια με τον προτεινόμενο κανονισμό. Λαμβάνει υπόψη τη γνώμη της ομάδας εργασίας του 
άρθρου 29 που θεωρεί ότι δεν δικαιολογούνται δύο διαφορετικά συστήματα σε περίπτωση 
παραβίασης δεδομένων.

Τροπολογία 119

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 30 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων 
διορίζεται βάσει επαγγελματικών 
προσόντων και, ιδίως, με βάση την 
εμπειρογνωσία που διαθέτει στον τομέα 
του δικαίου και των πρακτικών 
προστασίας των δεδομένων και την 
ικανότητα άσκησης των καθηκόντων που 
αναφέρονται στο άρθρο 32.

2. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων 
διορίζεται βάσει επαγγελματικών 
προσόντων και, ιδίως, με βάση την 
εμπειρογνωσία που διαθέτει στον τομέα 
του δικαίου και των πρακτικών 
προστασίας των δεδομένων και την 
ικανότητα άσκησης των καθηκόντων που 
αναφέρονται στο άρθρο 32. Το αναγκαίο 
επίπεδο εμπειρογνωσίας καθορίζεται 
ειδικότερα ανάλογα με την επεξεργασία 
δεδομένων που διενεργείται και από την 
προστασία την οποία απαιτούν τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
επεξεργάζονται ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
ή ο εκτελών την επεξεργασία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι προαναφερθέντες τομείς εμπειρογνωσίας απορρέουν από πρακτική εμπειρία.

Τροπολογία 120

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 30 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία διασφαλίζει ότι κάθε άλλο 
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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

Αιτιολόγηση

Συνέπεια με τον προτεινόμενο κανονισμό. Σύμφωνα με τον ΕΕΠΔ και την ομάδα εργασίας του 
άρθρου 29, δεν δικαιολογούνται ελαστικότεροι και περισσότερο αφηρημένοι κανόνες βάσει της 
παρούσας πρότασης σε σχέση με εκείνους που προβλέπονται δυνάμει του προτεινόμενου 
κανονισμού.

Τροπολογία 121

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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ελάχιστη περίοδος δύο ετών είναι υπερβολικά σύντομη. Η εμπειρία δείχνει ότι, ακόμα και με 
τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες, ένας νεοδιορισθείς υπεύθυνος προστασίας δεδομένων 
χρειάζεται τουλάχιστον έξι μήνες για να εξοικειωθεί με τα καθήκοντα. Εάν αντικατασταθεί –
χωρίς να συντρέχει σοβαρός λόγος– από νέο πρόσωπο έπειτα από μόλις δύο έτη, η υλοποίηση 
των απαιτήσεων που συνδέονται με την προστασία των δεδομένων ενδέχεται να καταστεί 
λιγότερο αποτελεσματική. Η εμπειρία δείχνει επίσης ότι η ανεξάρτητη δράση του υπευθύνου 
απαιτεί επαρκή προστασία από αδικαιολόγητη απομάκρυνση από τη θέση αυτή.
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Τροπολογία 122

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 30 – παράγραφος 2 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2δ. Τα κράτη μέλη προβλέπουν το 
δικαίωμα του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα να επικοινωνεί 
με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων 
σχετικά με όλα τα ζητήματα που 
συνδέονται με την επεξεργασία των 
δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνέπεια με τον προτεινόμενο κανονισμό. Σύμφωνα με τον ΕΕΠΔ και την ομάδα εργασίας του 
άρθρου 29, δεν δικαιολογούνται ελαστικότεροι και περισσότερο αφηρημένοι κανόνες βάσει της 
παρούσας πρότασης σε σχέση με εκείνους που προβλέπονται δυνάμει του προτεινόμενου 
κανονισμού.

Τροπολογία 123

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 α (νέα)

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, μεταξύ άλλων 
υπαλλήλους, εγκαταστάσεις, εξοπλισμό 
και κάθε άλλο πόρο που είναι 
απαραίτητος για την άσκηση των 
αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων που 
αναφέρονται στο άρθρο 32, αλλά και για 
τη διατήρηση των επαγγελματικών του 
γνώσεων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Συνέπεια με τον προτεινόμενο κανονισμό. Σύμφωνα με τον ΕΕΠΔ και την ομάδα εργασίας του 
άρθρου 29, δεν δικαιολογούνται ελαστικότεροι και περισσότερο αφηρημένοι κανόνες βάσει της
παρούσας πρότασης σε σχέση με εκείνους που προβλέπονται δυνάμει του προτεινόμενου 
κανονισμού.

Τροπολογία 124

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 32 – 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 125

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 32 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) να παρακολουθεί την αίτηση περί 
προηγούμενης διαβούλευσης προς την 
αρχή ελέγχου, εφόσον απαιτείται δυνάμει 
του άρθρου 26·

στ) να παρακολουθεί τη διενέργεια της 
εκτίμησης επιπτώσεων σχετικά με την 
προστασία των δεδομένων από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα 
την επεξεργασία και την αίτηση περί 
προηγούμενης διαβούλευσης προς την 
αρχή ελέγχου, εφόσον απαιτείται δυνάμει 
του άρθρου 26 παράγραφος 1·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Συνέπεια με τον προτεινόμενο κανονισμό. Σύμφωνα με τον ΕΕΠΔ και την ομάδα εργασίας του 
άρθρου 29, δεν δικαιολογούνται ελαστικότεροι και περισσότερο αφηρημένοι κανόνες βάσει της 
παρούσας πρότασης σε σχέση με εκείνους που προβλέπονται δυνάμει του προτεινόμενου 
κανονισμού.

Τροπολογία 126

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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:

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 
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

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

α α) 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·
α β) 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 
οργανισμό·

β) οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο 
παρόν κεφάλαιο τηρούνται από τον 

β) οι άλλες διατάξεις που θεσπίζονται 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας τηρούνται 



PE501.928v02-00 90/120 PR\923072EL.doc

EL

υπεύθυνο επεξεργασίας και τον 
εκτελούντα την επεξεργασία.

από τον υπεύθυνο επεξεργασίας και τον 
εκτελούντα την επεξεργασία· και

β α) 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 μια 
διαβίβαση που υπόκειται στις 
προϋποθέσεις που ορίζονται στην 
παράγραφο 1, μπορεί να λάβει χώρα 
μόνον:
α) εάν η Επιτροπή αποφασίσει βάσει των 
προϋποθέσεων και της διαδικασίας που 
αναφέρονται στο άρθρο 34 ότι η εν λόγω 
τρίτη χώρα ή ο διεθνής οργανισμός 
διασφαλίζει κατάλληλο επίπεδο 
προστασίας· ή
β) όταν έχουν παρασχεθεί κατάλληλες 
εγγυήσεις σε σχέση με την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε 
νομικά δεσμευτική πράξη, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 35. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Λεπτομερέστερη διευκρίνιση των προϋποθέσεων για τις διαβιβάσεις σε τρίτες χώρες, και 
αναφορά των δύο συνήθων μεθόδων διαβίβασης, της απόφασης περί επάρκειας ή της νομικά 
δεσμευτικής πράξης.

Τροπολογία 127

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 34 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το κράτος δικαίου, τη σχετική ισχύουσα 
νομοθεσία, τόσο γενική όσο και τομεακή, 
μεταξύ άλλων όσον αφορά τη δημόσια 
ασφάλεια, την άμυνα, την εθνική ασφάλεια 
και το ποινικό δίκαιο, καθώς και τα μέτρα 
ασφαλείας τα οποία τηρούνται στη 

α) το κράτος δικαίου, τη σχετική ισχύουσα 
νομοθεσία, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη 
δημόσια ασφάλεια, την άμυνα, την εθνική 
ασφάλεια και το ποινικό δίκαιο, καθώς και 
τα μέτρα ασφαλείας τα οποία τηρούνται 
στη συγκεκριμένη χώρα ή από τον 
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συγκεκριμένη χώρα ή από τον 
συγκεκριμένο διεθνή οργανισμό, καθώς 
και τα ουσιαστικά και εκτελεστά 
δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων 
ουσιαστικών διοικητικών και δικαστικών 
μέσων προσφυγής για τα πρόσωπα στα 
οποία αναφέρονται τα δεδομένα, ιδίως για 
εκείνα τα πρόσωπα που διαμένουν στην 
Ένωση και των οποίων δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται·

συγκεκριμένο διεθνή οργανισμό, καθώς 
και τα ουσιαστικά και εκτελεστά 
δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων 
ουσιαστικών διοικητικών και δικαστικών 
μέσων προσφυγής για τα πρόσωπα στα 
οποία αναφέρονται τα δεδομένα, ιδίως για 
εκείνα τα πρόσωπα που διαμένουν στην 
Ένωση και των οποίων δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται·

Or. en

Τροπολογία 128

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 34 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

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
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Τροπολογία 129

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. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει, 
αφού ζητήσει γνωμοδότηση από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων, κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 56 για 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.

Or. en

Τροπολογία 130

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

Or. en
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Τροπολογία 131

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 34 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η Επιτροπή παρακολουθεί διαρκώς 
τις εξελίξεις που θα μπορούσαν να 
επηρεάσουν την ανταπόκριση προς τα 
στοιχεία που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 σε τρίτες χώρες και διεθνείς 
οργανισμούς σε σχέση με τους οποίους 
έχει εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση πράξη 
δυνάμει της παραγράφου 3. 

Or. en

Τροπολογία 132

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 

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει, 
αφού ζητήσει γνωμοδότηση από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων, κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 56 για 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 
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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.

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
διαβιβάζονται.

Or. en

Τροπολογία 133

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 
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.

6. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, εάν η 
Επιτροπή λάβει απόφαση δυνάμει της 
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. 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. en
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Τροπολογία 134

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 35

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 αποδέκτη 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..
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

Αιτιολόγηση

Οι διαβιβάσεις που βασίζονται σε απόφαση κατά περίπτωση (στοιχείο β) της πρότασης) δεν 
μπορούν να θεωρούνται συνήθης τρόπος διαβίβασης σύμφωνα με το άρθρο 35, αλλά εξαίρεση.
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Τροπολογία 135

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η επεξεργασία βάσει της παραγράφου 
1 πρέπει να διαθέτει νομική βάση που 
στηρίζεται σε νομοθεσία της Ένωσης ή 
του κράτους μέλους στην οποία υπόκειται 
ο υπεύθυνος επεξεργασίας· η νομοθεσία 
αυτή πρέπει να ανταποκρίνεται σε σκοπό 
δημοσίου συμφέροντος ή να είναι 
αναγκαία για την προστασία των 
δικαιωμάτων και των ελευθεριών τρίτων, 
να σέβεται την ουσία του δικαιώματος 
στην προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και να είναι 
ανάλογη προς τον επιδιωκόμενο θεμιτό 
στόχο.

Or. en

Τροπολογία 136

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Η απόφαση για διαβιβάσεις σύμφωνα 
με την παράγραφο 1 πρέπει να 
λαμβάνεται από δεόντως 
εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους. Οι εν 
λόγω διαβιβάσεις πρέπει να 
τεκμηριώνονται, η δε τεκμηρίωση πρέπει 
να τίθεται στη διάθεση της αρχής ελέγχου 
κατόπιν αιτήματος.

Or. en
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Τροπολογία 137

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 38 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 38α
Έκθεση της Επιτροπής

Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, σε τακτά 
χρονικά διαστήματα, έκθεση για την 
εφαρμογή των άρθρων 33 έως 38. Η 
πρώτη έκθεση υποβάλλεται το αργότερο 
τέσσερα έτη μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας. Για τον σκοπό αυτό, η 
Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τα 
κράτη μέλη και από τις αρχές ελέγχου 
πληροφορίες, οι οποίες παρέχονται χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Η έκθεση 
δημοσιοποιείται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, σε τακτά χρονικά 
διαστήματα, έκθεση για την εφαρμογή των άρθρων 33 έως 38. Η πρώτη έκθεση υποβάλλεται το 
αργότερο τέσσερα έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας. Για τον σκοπό αυτό, η 
Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τα κράτη μέλη και από τις αρχές ελέγχου αυτών πληροφορίες, 
οι οποίες παρέχονται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Η έκθεση δημοσιοποιείται.

Τροπολογία 138

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 από την κυβέρνηση 
του οικείου κράτους μέλους, κατόπιν 
διαβούλευσης με το κοινοβούλιο.

Or. en
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Αιτιολόγηση
Ένα εθνικό κοινοβούλιο πρέπει να συμμετέχει πάντα στον ορισμό της αρχής προστασίας των 
δεδομένων.

Τροπολογία 139

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 τα δεδομένα, ή από 
ένωση 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·

Or. en

Τροπολογία 140

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, επιθεωρήσεις και 
ελέγχους 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 
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εύλογου χρονικού διαστήματος·

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση τεχνικής φύσεως.

Τροπολογία 141

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 142

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 46

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι κάθε 
αρχή ελέγχου έχει την εξουσία:

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·

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 
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συγκεκριμένο τρόπο, με σκοπό τη 
βελτίωση της προστασίας του προσώπου 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα·

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·

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

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·
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 των οποίων τα δεδομένα 
γνωστοποιήθηκαν·
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 
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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 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 εκτελείται διαδικασία 
κατά παράβαση των διατάξεων που 
θεσπίζονται δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας, με την επιφύλαξη δικαστικής 
άδειας εφόσον απαιτείται από το εθνικό 
δίκαιο.
3. 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.
4. Κάθε αρχή ελέγχου έχει την εξουσία να 
επιβάλει ποινές σε σχέση με διοικητικά 
παραπτώματα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνέπεια με τον προτεινόμενο κανονισμό. Τονίζει ότι οι εξουσίες της αρχής προστασίας 
δεδομένων πρέπει να είναι ίδιες με εκείνες που προβλέπονται στον κανονισμό και δεν μπορούν 
να περιορίζονται σε σχέση με αυτόν λόγω των δραστηριοτήτων επεξεργασίας και της φύσεως 
των υπευθύνων επεξεργασίας.
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Τροπολογία 143

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 47

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 
υποβάλλεται στο εθνικό κοινοβούλιο και 
καθίσταται διαθέσιμη στο κοινό, στην 
Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 144

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 48 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι η αρχή 
ελέγχου λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα 
που απαιτούνται για να απαντήσει στο 
αίτημα άλλης αρχής ελέγχου.

2. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι η αρχή 
ελέγχου λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα 
που απαιτούνται για να απαντήσει στο 
αίτημα άλλης αρχής ελέγχου. Τα μέτρα 
αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν 
ειδικότερα τη διαβίβαση σχετικών 
πληροφοριών ή μέτρα επιβολής με σκοπό 
τη διακοπή ή την απαγόρευση πράξεων 
επεξεργασίας που είναι αντίθετες προς 
την παρούσα οδηγία χωρίς καθυστέρηση 
και το αργότερο εντός ενός μήνα από τη 
λήψη του αιτήματος.

Or. en
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Τροπολογία 145

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 48 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Το αίτημα παροχής συνδρομής 
περιέχει όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου του 
σκοπού του αιτήματος και των λόγων 
υποβολής του. Οι πληροφορίες που 
ανταλλάσσονται χρησιμοποιούνται μόνο 
σε σχέση με το θέμα για το οποίο 
ζητήθηκαν.

Or. en

Τροπολογία 146

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 48 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Αρχή ελέγχου στην οποία υποβάλλεται 
αίτημα παροχής συνδρομής δεν μπορεί να 
αρνηθεί να συμμορφωθεί προς αυτό, 
παρά μόνον εάν: 
α) δεν είναι αρμόδια να ασχοληθεί με το 
αίτημα· ή
β) η συμμόρφωση προς το αίτημα δεν 
συμβιβάζεται με τις διατάξεις που 
θεσπίζονται δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας. 

Or. en
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Τροπολογία 147

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 48 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Οι αρχές ελέγχου παρέχουν τις 
πληροφορίες που ζητούνται από άλλες 
αρχές ελέγχου με ηλεκτρονικά μέσα και 
εντός της συντομότερης δυνατής 
προθεσμίας, χρησιμοποιώντας 
τυποποιημένο μορφότυπο.

Or. en

Τροπολογία 148

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 48 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Κανένα τέλος δεν επιβάλλεται για 
οποιαδήποτε ενέργεια πραγματοποιείται 
σε συνέχεια αιτήματος αμοιβαίας 
συνδρομής. 

Or. en

Τροπολογία 149

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 48 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 48α
Κοινές ενέργειες

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι, 
προκειμένου να ενισχυθεί η συνεργασία 
και η παροχή αμοιβαίας συνδρομής, οι 
αρχές ελέγχου μπορούν να λαμβάνουν από 
κοινού μέτρα επιβολής και να εκτελούν 
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άλλες κοινές ενέργειες στο πλαίσιο των 
οποίων συγκεκριμένα μέλη του 
προσωπικού των αρχών ελέγχου άλλων 
κρατών μελών συμμετέχουν σε ενέργειες
εντός της επικράτειας ενός κράτους 
μέλους.
2. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι σε 
περιπτώσεις στις οποίες τα πρόσωπα στα 
οποία αναφέρονται τα δεδομένα σε άλλο 
κράτος μέλος ή άλλα κράτη μέλη 
ενδέχεται να επηρεαστούν από ενέργειες 
επεξεργασίας, η αρμόδια αρχή ελέγχου 
μπορεί να κληθεί να συμμετέχει στις 
κοινές ενέργειες. Η αρμόδια αρχή ελέγχου 
μπορεί να καλέσει την αρχή ελέγχου σε 
καθένα από τα εν λόγω κράτη μέλη να 
λάβει μέρος στην αντίστοιχη ενέργεια και, 
σε περίπτωση που κληθεί, απαντά 
αμελλητί στο αίτημα αρχής ελέγχου να 
συμμετάσχει στις ενέργειες.
3. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις 
πρακτικές πτυχές συγκεκριμένων 
δράσεων συνεργασίας.

Or. en

Τροπολογία 150

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 49 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) συμβουλεύει την Επιτροπή για κάθε 
ζήτημα σχετικό με την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην 
Ένωση, συμπεριλαμβανομένης κάθε 
προτεινόμενης τροποποίησης της 
παρούσας οδηγίας·

α) συμβουλεύει τα θεσμικά όργανα της 
Ένωσης για κάθε ζήτημα σχετικό με την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στην Ένωση, 
συμπεριλαμβανομένης κάθε προτεινόμενης 
τροποποίησης της παρούσας οδηγίας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ΕΣΠΔ πρέπει να είναι επίσης σε θέση να συμβουλεύει και άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ. 
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Συνέπεια με τον προτεινόμενο κανονισμό.

Τροπολογία 151

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 49 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) εξετάζει, κατόπιν αιτήματος της 
Επιτροπής ή με ίδια πρωτοβουλία ή με 
πρωτοβουλία ενός εκ των μελών της, κάθε 
ζήτημα το οποίο αφορά την εφαρμογή των 
διατάξεων που θεσπίζονται δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας και εκδίδει 
κατευθυντήρες γραμμές, συστάσεις και 
βέλτιστες πρακτικές οι οποίες 
απευθύνονται στις αρχές ελέγχου, με 
σκοπό να παροτρύνει τη συνεκτική 
εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων·

β) εξετάζει, κατόπιν αιτήματος της 
Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου ή με ίδια 
πρωτοβουλία ή με πρωτοβουλία ενός εκ 
των μελών της, κάθε ζήτημα το οποίο 
αφορά την εφαρμογή των διατάξεων που 
θεσπίζονται δυνάμει της παρούσας οδηγίας 
και εκδίδει κατευθυντήρες γραμμές, 
συστάσεις και βέλτιστες πρακτικές οι 
οποίες απευθύνονται στις αρχές ελέγχου, 
με σκοπό να παροτρύνει τη συνεκτική 
εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων, μεταξύ 
άλλων σχετικά με τη χρήση των εξουσιών 
επιβολής·

Or. en

Τροπολογία 152

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 49 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) προωθεί τη συνεργασία και την 
αποτελεσματική διμερή και πολυμερή 
ανταλλαγή πληροφοριών και πρακτικών 
μεταξύ των αρχών ελέγχου·

ε) προωθεί τη συνεργασία και την 
αποτελεσματική διμερή και πολυμερή 
ανταλλαγή πληροφοριών και πρακτικών 
μεταξύ των αρχών ελέγχου, 
συμπεριλαμβανομένου του συντονισμού 
των κοινών ενεργειών και άλλων κοινών 
δραστηριοτήτων όταν λάβει σχετική 
απόφαση κατόπιν αιτήματος μίας ή 
περισσότερων αρχών ελέγχου·

Or. en
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Τροπολογία 153

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 49 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) γνωμοδοτεί στην Επιτροπή κατά την 
εκπόνηση των κατ’ εξουσιοδότηση και 
των εκτελεστικών πράξεων δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 154

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 49 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σε περίπτωση που η Επιτροπή ζητεί τη 
συμβουλή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Προστασίας Δεδομένων, μπορεί να τάξει 
προθεσμία εντός της οποίας αυτό το 
τελευταίο πρέπει να παράσχει την εν λόγω 
συμβουλή, λαμβάνοντας υπόψη τον 
επείγοντα χαρακτήρα του θέματος.

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ΕΣΠΔ πρέπει να είναι σε θέση να συμβουλεύει και άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Επιπλέον, 
πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος του ΕΣΠΔ κατά τον συντονισμό κοινών ενεργειών και άλλων 
κοινών δραστηριοτήτων. Ακόμα, πρέπει να ζητείται η γνώμη του ΕΣΠΔ κατά την εκπόνηση των 
εκτελεστικών και των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που εκδίδονται δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας. 
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Τροπολογία 155

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.

2. Τα κράτη μέλη προβλέπουν το δικαίωμα 
κάθε φορέα, οργανισμού ή οργάνωσης που 
ενεργεί υπέρ του δημοσίου συμφέροντος
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

Αιτιολόγηση

Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και άλλοι φορείς, όχι μόνο όσοι 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της προστασίας των δεδομένων, πρέπει να είναι σε θέση να 
αναλάβουν πιο άμεσο ρόλο σε προσφυγές που διασφαλίζουν την καλύτερη εφαρμογή του νόμου 
για την προστασία των δεδομένων.

Τροπολογία 156

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 51 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν το δικαίωμα 
δικαστικής προσφυγής κατά αποφάσεων 

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν το δικαίωμα 
δικαστικής προσφυγής κάθε φυσικού ή 
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αρχής ελέγχου. νομικού προσώπου κατά αποφάσεων 
αρχής ελέγχου που το αφορούν.

Or. en

Τροπολογία 157

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 51 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται 
δεδομένα έχει δικαίωμα δικαστικής 
προσφυγής με αίτημα να υποχρεωθεί η 
αρχή ελέγχου να ενεργήσει επί 
καταγγελίας, ελλείψει απόφασης 
απαραίτητης για την προστασία των 
δικαιωμάτων του ή εάν η αρχή ελέγχου δεν 
ενημερώσει το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα εντός τριών 
μηνών για την πρόοδο ή την έκβαση της 
καταγγελίας δυνάμει του άρθρου 45 
παράγραφος 1 στοιχείο β).

2. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι κάθε
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται δεδομένα 
έχει δικαίωμα δικαστικής προσφυγής με 
αίτημα να υποχρεωθεί η αρχή ελέγχου να 
ενεργήσει επί καταγγελίας, ελλείψει 
απόφασης απαραίτητης για την προστασία 
των δικαιωμάτων του ή εάν η αρχή 
ελέγχου δεν ενημερώσει το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα εντός 
τριών μηνών για την πρόοδο ή την έκβαση 
της καταγγελίας δυνάμει του άρθρου 45 
παράγραφος 1 στοιχείο β).

Or. en

Τροπολογία 158

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 51 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα κράτη μέλη ενεργούν από κοινού 
για την εκτέλεση των οριστικών 
αποφάσεων των δικαστηρίων οι οποίες 
αναφέρονται στο παρόν άρθρο.

Or. en
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Τροπολογία 159

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 52 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη ενεργούν από κοινού 
για την εκτέλεση των οριστικών 
αποφάσεων των δικαστηρίων οι οποίες 
αναφέρονται στο παρόν άρθρο.

Or. en

Τροπολογία 160

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.

2. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι 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.

Or. en

Τροπολογία 161

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 54 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι κάθε 
πρόσωπο το οποίο υπέστη ζημία ως 
αποτέλεσμα παράνομης πράξης 
επεξεργασίας ή πράξης ασυμβίβαστης 
προς τις διατάξεις που θεσπίζονται δυνάμει 

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι κάθε 
πρόσωπο το οποίο υπέστη ζημία, 
συμπεριλαμβανομένης της ηθικής 
βλάβης, ως αποτέλεσμα παράνομης 
πράξης επεξεργασίας ή πράξης 
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της παρούσας οδηγίας δικαιούται 
αποζημίωση από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την 
επεξεργασία για τη ζημία που υπέστη.

ασυμβίβαστης προς τις διατάξεις που 
θεσπίζονται δυνάμει της παρούσας οδηγίας 
δικαιούται αποζημίωση από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την 
επεξεργασία για τη ζημία που υπέστη.

Or. en

Τροπολογία 162

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 55 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIIIa
Διαβίβαση δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα σε τρίτους
Άρθρο 55α

Διαβίβαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σε άλλες αρχές ή ιδιώτες στην 
Ένωση
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:
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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 ζημίας των 
δικαιωμάτων προσώπων.
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 
την αρχή ελέγχου για τις διαβιβάσεις 
αυτές.
4. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει 
τον αποδέκτη για τυχόν περιορισμούς της 
επεξεργασίας και διασφαλίζει την τήρηση 
των εν λόγω περιορισμών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι ανάγκη να θεσπιστούν κανόνες και οι προϋποθέσεις που θα διέπουν τη διαβίβαση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υπόκεινται σε επεξεργασία για σκοπούς επιβολής του 
νόμου σε άλλες αρχές ή ιδιώτες. Το παρόν άρθρο τηρεί την αρχή 5 της σύστασης του 
Συμβουλίου της Ευρώπης αριθ. R (87) 15.

Τροπολογία 163

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 
παρούσας οδηγίας.

2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο
άρθρο 25α παράγραφος 6, στο άρθρο 28 
παράγραφος 5, στο άρθρο 34 παράγραφος 
3 και στο άρθρο 34 παράγραφος 5
ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστη 
χρονική περίοδο από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Συνέπεια της νομικής πράξης. Το άρθρο 34 παράγραφοι 3 και 5 θα εξασφαλίσει ότι θα 
εγκρίνονται αποφάσεις περί επάρκειας μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία 164

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 ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή 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 25α παράγραφος 6, στο άρθρο 28 
παράγραφος 5, στο άρθρο 34 παράγραφος 
3 και στο άρθρο 34 παράγραφος 5 μπορεί 
να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή 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. en

Αιτιολόγηση

Συνέπεια της νομικής πράξης. Το άρθρο 34 παράγραφοι 3 και 5 θα εξασφαλίσει ότι θα 
εγκρίνονται αποφάσεις περί επάρκειας μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία 165

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 
εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 

5. Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 25α 
παράγραφος 6, του άρθρου 28 
παράγραφος 5, του άρθρου 34 
παράγραφος 3 και του άρθρου 34 
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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.

παράγραφος 5 τίθεται σε ισχύ μόνον 
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. en

Τροπολογία 166

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 56 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 56α
Προθεσμίες για την έγκριση των κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων
1. Η Επιτροπή εγκρίνει τις κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις δυνάμει του 
άρθρου 25α παράγραφος 6 και του 
άρθρου 28 παράγραφος 5 [έξι μήνες πριν 
από την ημερομηνία που αναφέρεται στο 
άρθρο 62 παράγραφος 1]. Η Επιτροπή 
μπορεί να παρατείνει το διάστημα που 
αναφέρεται σε αυτήν την παράγραφο 
κατά έξι μήνες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλισθεί η δέουσα εφαρμογή της οδηγίας και η ασφάλεια δικαίου, είναι 
αναγκαίο να εγκριθεί η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που συνδέεται με την κοινοποίηση της 
παραβίασης των δεδομένων πριν από την ημερομηνία θέσης σε εφαρμογή της οδηγίας.
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Τροπολογία 167

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 57 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνέπεια της νομικής πράξης. 

Τροπολογία 168

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 
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.

2. Η Επιτροπή επανεξετάζει εντός δύο
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 και διατυπώνει 
κατάλληλες προτάσεις με σκοπό να 
διασφαλίσει συνεκτικούς και 
ομοιόμορφους νομικούς κανόνες σε σχέση 
με την επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από τις αρμόδιες 
αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης,
της διερεύνησης, της ανίχνευσης ή της 
δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της 
εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων εντός του 
πεδίου εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.
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Or. en

Τροπολογία 169

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 61 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η Επιτροπή υποβάλει εντός δύο ετών 
από την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας κατάλληλη πρόταση 
αναθεώρησης του εφαρμοστέου νομικού 
πλαισίου για την επεξεργασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από 
τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους 
οργανισμούς της Ένωσης, για τους 
σκοπούς της πρόληψης, της διερεύνησης, 
της ανίχνευσης ή της δίωξης ποινικών 
αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών 
κυρώσεων με σκοπό τη διασφάλιση 
συνεκτικών και ομοιόμορφων νομικών 
κανόνων σχετικά με το θεμελιώδες 
δικαίωμα στην προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην 
Ένωση.

Or. en
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Πλαίσιο της πρότασης 

Ο εισηγητής θεωρεί ότι ένα αποτελεσματικό πλαίσιο προστασίας των δεδομένων στην 
Ευρώπη μπορεί να συμβάλει σε σημαντικό βαθμό στην επίτευξη ενός καλού επιπέδου 
προστασίας των δεδομένων για κάθε ευρωπαίο πολίτη. Το περιεχόμενο της πρότασης 
2012/0010 (COD) της Επιτροπής τροποποιήθηκε από τον εισηγητή με σκοπό την ενίσχυση 
των προτύπων προστασίας ώστε να φτάσουν σε επίπεδο παρόμοιο με εκείνο του 
προτεινόμενου κανονισμού και την ταυτόχρονη παροχή σαφών αιτιολογήσεων των 
προτεινόμενων λύσεων. 

Η ισχύουσα απόφαση πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2008 για 
την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας στο 
πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις δεν προβλέπει 
ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο προστασίας των δεδομένων από τις αρχές επιβολής του νόμου 
και τις δικαστικές αρχές σε ποινικές υποθέσεις, καθώς αφορά μόνο διασυνοριακές 
καταστάσεις και δεν αντιμετωπίζει το ζήτημα των παράλληλων διατάξεων περί προστασίας 
των δεδομένων που ισχύουν σε άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ σε σχέση με την επιβολή του 
νόμου και το ποινικό δίκαιο.

Ο εισηγητής είναι πεπεισμένος ότι οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις έχουν δημιουργήσει 
νέες προκλήσεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η κλίμακα της
ανταλλαγής και της συλλογής δεδομένων έχει αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό. Η τεχνολογία 
επιτρέπει τόσο στις δημόσιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων των αρχών επιβολής του νόμου, 
όσο και σε ιδιώτες να χρησιμοποιούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε άνευ 
προηγουμένου κλίμακα. Τα φυσικά πρόσωπα καθιστούν ολοένα και περισσότερο δημόσια 
διαθέσιμες προσωπικές πληροφορίες παγκοσμίως. Η τεχνολογία έχει αλλάξει τόσο την 
οικονομία όσο και την κοινωνική ζωή.

Σε έναν παγκοσμιοποιημένο και διασυνδεδεμένο κόσμο που είναι δομημένος γύρω από τις 
επιγραμμικές επικοινωνίες, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διατίθενται, αποθηκεύονται, 
χρησιμοποιούνται και αξιολογούνται σε καθημερινή βάση και σε άνευ προηγουμένου 
κλίμακα. Τα επόμενα χρόνια, τις επόμενες δεκαετίες, η Ευρώπη πρέπει να αποφασίσει πώς θα 
αξιοποιήσει όλες αυτές τις πληροφορίες, ιδίως όσον αφορά τον τομέα επιβολής του νόμου και 
της πρόληψης και καταπολέμησης του εγκλήματος χωρίς να προδώσει τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και τα πρότυπα που καταβάλαμε τόσες προσπάθειες να αναπτύξουμε. Πρόκειται 
για μια μοναδική ευκαιρία να αναπτυχθούν δύο υψηλού επιπέδου και καλά ισορροπημένες 
νομικές πράξεις.

Ο εισηγητής επικροτεί ένθερμα τις προσπάθειες που έχει καταβάλει η Επιτροπή για τη 
δημιουργία ενός ενιαίου πλαισίου προστασίας των δεδομένων και την εναρμόνιση των 
διαφόρων συστημάτων των κρατών μελών της ΕΕ, και ελπίζει ότι και το Συμβούλιο θα 
ανταποκριθεί πλήρως στις υποχρεώσεις του.

Προτεινόμενες αλλαγές από τον εισηγητή
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Ο εισηγητής θεωρεί ότι αρκετά ειδικά ζητήματα χρειάζονταν περαιτέρω διευκρίνιση στην 
προτεινόμενη οδηγία, αναφερόμενος, μεταξύ άλλων, στα ακόλουθα:

- Κάθε εξαίρεση από τον κανόνα έπρεπε να είναι δεόντως αιτιολογημένη, δεδομένου ότι η 
προστασία των δεδομένων συνιστά θεμελιώδες δικαίωμα. Πρέπει να προστατεύεται εξίσου 
σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες ισχύει πλήρως το άρθρο 52 του Χάρτη, το οποίο επιτρέπει 
την επιβολή περιορισμών. Αυτού του είδους οι περιορισμοί πρέπει να αποτελούν εξαιρέσεις 
στον γενικό κανόνα, και δεν μπορούν να αποτελέσουν τον ίδιο τον κανόνα. Ως εκ τούτου, 
συνολικές και ευρείες εξαιρέσεις δεν θα μπορούσαν να γίνουν αποδεκτές.

- Απαιτείται σαφής ορισμός των αρχών προστασίας δεδομένων, όπως στοιχεία που αφορούν 
τη διατήρηση των δεδομένων, τη διαφάνεια, την επικαιροποιημένη, κατάλληλη, συναφή και 
όχι υπερβολική μορφή αυτών. Επιπλέον, έλειπαν ακόμα διατάξεις που θα καλούν τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας να επιδείξει συμμόρφωση. 

- Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να είναι σύννομη, θεμιτή και 
διαφανής σε σχέση με τα φυσικά πρόσωπα τα οποία αφορά. Οι ειδικοί σκοποί για τους 
οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία τα δεδομένα πρέπει να είναι σαφείς και νόμιμοι και να 
καθορίζονται κατά τον χρόνο συλλογής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Επιπλέον, 
τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να είναι κατάλληλα, συναφή και να 
περιορίζονται στα ελάχιστα αναγκαία για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε 
επεξεργασία. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία 
μόνον εάν ο σκοπός της επεξεργασίας δεν μπορεί να επιτευχθεί με άλλα μέσα. Επιπλέον, 
βάσει του προτεινόμενου συστήματος, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι τα δεδομένα δεν 
διατηρούνται για μεγαλύτερο διάστημα από ό,τι είναι αναγκαίο, πρέπει να θεσπιστούν 
χρονικά όρια από τον υπεύθυνο επεξεργασίας σε σχέση με τη διαγραφή ή την περιοδική 
επανεξέταση.

- Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία για 
σκοπούς μη συμβατούς με τον σκοπό της συλλογής τους. Το γεγονός ότι τα δεδομένα 
υπόκεινται σε επεξεργασία για σκοπό επιβολής του νόμου δεν υποδηλώνει απαραιτήτως ότι ο 
σκοπός αυτός είναι συμβατός με τον αρχικό σκοπό. Η έννοια της συμβατής χρήσης πρέπει να 
ερμηνεύεται συσταλτικά.

- Έχει ουσιώδη σημασία να απαγορεύεται η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
προς άλλες αρχές ή ιδιώτες στην Ένωση, εκτός εάν η διαβίβαση είναι σύμφωνη με τον νόμο, 
και ο αποδέκτης είναι εγκατεστημένος σε κράτος μέλος. Επιπλέον, κανένα συγκεκριμένο 
έννομο συμφέρον του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα δεν πρέπει να εμποδίζει 
τη διαβίβαση, όταν η διαβίβαση είναι αναγκαία σε μια συγκεκριμένη υπόθεση για τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας που διαβιβάζει τα δεδομένα είτε για την εκτέλεση καθήκοντος που 
του έχει νομίμως ανατεθεί είτε για την πρόληψη άμεσου και σοβαρού κινδύνου κατά της 
δημόσιας ασφάλειας είτε για την αποφυγή σοβαρής ζημίας σε σχέση με τα δικαιώματα των 
φυσικών προσώπων. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να ενημερώνει τον αποδέκτη για τον 
σκοπό της επεξεργασίας και την αρχή ελέγχου για τη διαβίβαση, ενώ ο αποδέκτης πρέπει 
επίσης να ενημερώνεται σχετικά με τους περιορισμούς στην επεξεργασία και να διασφαλίζει 
ότι τηρούνται.

- Υπήρχε έλλειψη μηχανισμού αξιολόγησης όσον αφορά την κατάλληλη εκτίμηση της 
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αναγκαιότητας και της αναλογικότητας. Το ζήτημα αυτό έχει ουσιώδη σημασία για την 
αξιολόγηση του κατά πόσον η επεξεργασία ορισμένων δεδομένων είναι όντως αναγκαία και 
ανταποκρίνεται στον σκοπό της. Μια τέτοια αξιολόγηση θα αποτρέψει, επιπλέον, τη 
δημιουργία μιας «οργουελιανής» κοινωνίας όπου, στο τέλος, όλα τα δεδομένα θα τυγχάνουν 
επεξεργασίας και ανάλυσης. Η συλλογή δεδομένων πρέπει να είναι απαραίτητη προκειμένου 
να δικαιολογείται ο σκοπός, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σκοπός δεν μπορεί να επιτευχθεί με 
άλλα μέσα και ότι θα διατηρηθεί ο πυρήνας της ιδιωτικής σφαίρας του ατόμου. Η 
αναλογικότητα συνδέεται επίσης με το ζήτημα της περαιτέρω χρήσης των δεδομένων για 
σκοπό άλλον από εκείνον για τον οποίο έτυχαν αρχικά νόμιμης επεξεργασίας, προκειμένου 
να αποφευχθεί τυχόν ευρύτερη κατάρτιση προφίλ του πληθυσμού.

- Είναι επιθυμητή η διενέργεια εκτίμησης επιπτώσεων όσον αφορά την προστασία των 
δεδομένων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τους εκτελούντες την επεξεργασία, η οποία 
πρέπει να περιλαμβάνει ειδικότερα τα προβλεπόμενα μέτρα, τις εγγυήσεις και τους 
μηχανισμούς που διασφαλίζουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
επιδεικνύουν τη συμμόρφωση προς την παρούσα οδηγία. Οι εκτιμήσεις επιπτώσεων πρέπει 
να αφορούν τα σχετικά συστήματα και τις διαδικασίες των πράξεων επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, αλλά όχι μεμονωμένες περιπτώσεις. Επιπλέον, όταν μια εκτίμηση
επιπτώσεων σχετικά με την προστασία των δεδομένων καταδεικνύει ότι πράξεις 
επεξεργασίας ενδέχεται να ενέχουν υψηλό βαθμό ειδικών κινδύνων για τα δικαιώματα και τις 
ελευθερίες των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα, η αρχή ελέγχου πρέπει να 
είναι σε θέση να αποτρέψει, πριν από την έναρξη των πράξεων, μια πράξη που ενέχει 
κινδύνους, η οποία δεν συνάδει με την παρούσα οδηγία, και να υποβάλει προτάσεις για την 
επανόρθωση της κατάστασης αυτής. Μια τέτοια διαβούλευση μπορεί επίσης να λάβει χώρα 
κατά την εκπόνηση μέτρου από το εθνικό κοινοβούλιο ή μέτρου που βασίζεται σε νομοθετικό 
μέτρο το οποίο καθορίζει τη φύση της επεξεργασίας και θεσπίζει κατάλληλες εγγυήσεις.

- Δεν υπήρχε σαφής ορισμός όσον αφορά την κατάρτιση προφίλ. Κάθε τέτοιος ορισμός 
πρέπει να είναι σύμφωνος με τη σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης CM/Rec(2010)13. Η 
κατάρτιση προφίλ στο πλαίσιο της επιβολής του νόμου πρέπει να προβλέπεται από τον νόμο, 
που θα ορίζει μέτρα για τη διασφάλιση των έννομων συμφερόντων των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα, επιτρέποντάς τους ειδικότερα να προβάλουν τη δική τους άποψη. 
Τυχόν αρνητικές συνέπειες πρέπει να εκτιμώνται με ανθρώπινη παρέμβαση. Ταυτόχρονα, η 
κατάρτιση προφίλ δεν πρέπει να μετατραπεί σε ρινγκ όπου θα καταλήγουν εντελώς αθώα 
άτομα χωρίς κανένα δικαιολογημένο έναυσμα που να παραπέμπει σε αυτά – δεν θα πρέπει να 
οδηγεί σε αναζήτηση βάσει προφίλ, την επονομαζόμενη Rasterfahndung.

- Το προτεινόμενο καθεστώς για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες 
χώρες είχε περιορισμένη ισχύ και δεν παρείχε όλες τις αναγκαίες εγγυήσεις, ώστε να 
διασφαλισθεί η προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων των οποίων τα δεδομένα 
διαβιβάζονται. Το εν λόγω σύστημα παρείχε μικρότερο βαθμό προστασίας από ό,τι ο 
προτεινόμενος κανονισμός. Για παράδειγμα, η πρόταση της Επιτροπής θα επέτρεπε τη 
διαβίβαση προς μη αρμόδια αρχή τρίτης χώρας ή διεθνή οργανισμό για σκοπούς επιβολής του 
νόμου. Επιπλέον, εάν η διαβίβαση βασιζόταν σε αξιολόγηση που θα διενεργούνταν από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας (άρθρο 35, παράγραφος 1, στοιχείο β)), η οδηγία μπορούσε 
ενδεχομένως να επιτρέψει μαζική διαβίβαση μεγάλου όγκου δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.
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- Έχει πολύ μεγάλη σημασία σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν λόγοι που να δικαιολογούν 
τη διαβίβαση, να επιτρέπονται παρεκκλίσεις εάν αυτό είναι αναγκαίο για την προστασία των 
ζωτικών συμφερόντων του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ή άλλου 
προσώπου, ή για τη διασφάλιση των έννομων συμφερόντων του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα. Οι παρεκκλίσεις, όπως για λόγους δημόσιας ασφάλειας ενός 
κράτους μέλους ή μιας τρίτης χώρας, πρέπει να ερμηνεύονται συσταλτικά και να μην 
επιτρέπουν τακτικές, μαζικές και δομικές διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
ούτε και τη διαβίβαση μεγάλου όγκου δεδομένων που θα πρέπει να περιορίζονται στα 
απολύτως απαραίτητα. Επιπλέον, η απόφαση διαβίβασης πρέπει να λαμβάνεται από δεόντως 
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και η εν λόγω διαβίβαση πρέπει να τεκμηριώνεται και να 
διατίθεται στην αρχή ελέγχου κατόπιν αιτήματος προκειμένου να διαπιστωθεί η νομιμότητα 
της διαβίβασης.

- Η αρμοδιότητα των αρχών προστασίας των δεδομένων (ΑΠΔ) όσον αφορά την 
παρακολούθηση και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους κανόνες περί προστασίας των 
δεδομένων δεν οριζόταν δεόντως. Σε σύγκριση με τον προτεινόμενο κανονισμό, οι
αρμοδιότητες των ΑΠΔ ήταν λιγότερο σαφείς. Δεν καθίστατο εμφανές ότι οι ΑΠΔ θα 
μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στον χώρο όπου βρίσκεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας, όπως 
προβλέπεται βάσει του κανονισμού. Επιπλέον, οι κυρώσεις και τα μέτρα επιβολής φαινόταν 
να είναι λιγότερο ακριβή.

- Προστέθηκε νέο άρθρο που αφορά τα γενετικά δεδομένα. Η επεξεργασία γενετικών 
δεδομένων πρέπει να επιτρέπεται μόνον αν υπάρχει γενετική σύνδεση που προκύπτει κατά τη 
διάρκεια ποινικής έρευνας ή δικαστικής διαδικασίας. Τα γενετικά δεδομένα πρέπει να 
αποθηκεύονται μόνο για όσο διάστημα είναι απολύτως αναγκαίο για τους σκοπούς τέτοιου 
είδους ερευνών και διαδικασιών, ενώ τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν μεγαλύτερο 
χρόνο αποθήκευσης υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα οδηγία. 

- Ο εισηγητής θεωρεί ότι η προτεινόμενη οδηγία από πολλές απόψεις δεν πληρούσε τις 
προϋποθέσεις ενός υψηλού επιπέδου προστασίας των δεδομένων, το οποίο χαρακτηρίσθηκε 
από την Επιτροπή «καθοριστικής σημασίας» (βλέπε αιτιολογική σκέψη 7) και δεν ήταν 
νομικά ευθυγραμμισμένη με τις διατάξεις του προτεινόμενου κανονισμού. Επιπλέον, είναι 
της γνώμης ότι έχει καίρια σημασία να θεωρούνται οι δύο νομικές πράξεις (κανονισμός και 
οδηγία για την προστασία των δεδομένων) ως δέσμη όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα και την
ενδεχόμενη έγκρισή τους. 

Έπειτα από μια περίοδο κατά την οποία οι εθνικές αρχές επιβολής του νόμου χρειάστηκε να 
προσαρμόσουν το επίπεδο προστασίας των δεδομένων στην εκάστοτε κατάσταση που 
αντιμετώπιζαν (εγχώρια ή διασυνοριακή κατάσταση, Prüm, Ευρωπόλ, Eurojust), επιτέλους 
μια βιώσιμη και συνεκτική πράξη μπορεί να παράσχει ασφάλεια δικαίου και να είναι 
ανταγωνιστική σε διεθνές επίπεδο, αποτελώντας ταυτόχρονα πρότυπο για την προστασία των 
δεδομένων στον 21ο αιώνα. 


